
vem,8 mluví v doslovu k této knize o souvislosti mezi českou literární avant-
gardou a barokním uměním. Jakobson sice vidí syntézu této tendence v
prvních prÓzách Součkové,její zájem o toto období se ovšem projevuje prri-
běžně i v ostatních dílech. Y Baroque in Bohem,ia (Ann Arbor 1980) lze
mluvit o určitém náwatu k esejistickému stylu, tentokrát ovšem spojenému
s bohalfmi odkazy na pouŽitou literaturu. Privodnost této knihy v porov-
nání s jin;/'mi pracemi na toto téma (Kalista, PekaŤ, Václavek) spočívá v
pozornosti, kterou Součková věnuje fenoméntim ne pŤíliš znérnym. K téma-
t m, kter1fmi se zabfvá, patŤí perník, malby na skle, prava květri, tedy
vesměs tvorba lidová, respektive anonymní. V mnoha směrech pÍipomíná
Macurovu krrihu Znamení zrodu, V obou pŤípadech jde o pokus .'vyvolat

ducha doby'., o nov pohled na stary kánon, o to, co Součková nazyvá,,pa-
mětí literární tradice.'. Součková rozvíjí tuto svou myšlenku, která je syn-
tézou diachronního a synchronního pňístupu, už ve své studii o české hym.
ně. Nejde jí tedy o žádnou '.vlivologii.' nebo o pĚíčinnost, ale o to, poukázat
na roli literárního povědomí. Tím, že vidí literaturu jako strukturu neod-
dělitelnou od ostatních struktur, do určité míry pŤejímá a rozviji pozice
praŽské školy.

Pojemholaž, kterého používá pro své vzpomínky na PraŽsk lingvistick1/
kroužek, se hodí též na její práce. Prolíná se jimi také onen postoj, kter1f
se objevuje v básni Literdrní studie.. '.Jakobson would say: play with lan-
g:uage' yes, but seriously?.'Součková si ve sqfch pohledech na českou litera.
turu váŽně hrála. NevytvoŤila novou teorii a ani si nepŤisvojlla Žádny z
teoretick;fch směrri navazujících na pražskou školu. Vytržena z kontextu
české literatury, vracela se tam mnoha zprisoby. Knihovnice. BásníŤka.
''Vědkyně'.. Informovala, provokovala i otevírala nové cesty.

Dílo M. Součkové ukazuje tápání dané ztrátou oné ,.podnětné a plodné''
atmosféry, osamocením, nutnostívysvětlovat známé' Ale právě to poslední
vedlo k ozv]áštnění v oblasti vědy, k novému pohledu na věci zdánlivějas-
né. PŤíklad Součkové ponouká k tomu, abyjednou pŤi psaní zbrusu noqfch
dějin českého kritického myšlení byly práce členri PraŽského lingvistického
krouŽku uvedeny ve své mnohosti a pestrosti. Doufám, že se pak ukáže,
že téch míst určení je víc, a nejen pro Miladu Součkovou.

8 Tyto texty si zaslouží aláštní pozomost v souvislosti s Jakobsonovou kritickou tvorbou
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čnsxÉ Šxor,srvÍ A LITERATURA v EXILU
PO ROCE 1948

lŽno oBDoBÍ pneŽsxÉHo JARA 1968

ANTONIN KRATOCHVIL

Ceské a slovenské školství v exilu po komunistickém puči z roku 1948
zristává dosud _ pět let po listopadové revoluci z roku 1989 - zahalenou
azce|a neprobádanou oblastí. o této rozvětvené a nezastupitelné oblasti
české aktuální historie nelyšla, kromě několika časopiseck ch článkri, Žád.
ná vyčerpávající studie či kniha. ApŤesto, měli jsme jeden z primátri, pokud
se t1fče vyučování mládeže mateŤštině. Nemluvím zde zatim o zásluhách
našich vysokoškolsk;fch pracovníkri a akademikri, kte4fm budu věnovat
krátkou samostatnou pozornost. Vroce 1954 oficiálně publikova]o Sdružení
československfch politick ch uprchlíkri v Německu prohlášení, ve kterém
se mezi jin m zd razĎovalo, že jsme si, po uprchnutí z totalitního Česko-
slovenska, v éŤe poprav nekomunistické inteligenc e (zača|y jlž v roce 1948),
plně vědomi závazk:Ů., které nám zanechala osobnost Jana Amose Komen-
ského, věnovat péči qÍchově a vyuce dětí a mládeŽe. Rok 1954 byl zároveř
rokem vzniku Československé dálkové školy v exilu. ovšem vyučování dětí
češtině začďo jižv|étě 1948, pŤedevším v uprchlick1fch lágrech v americké
okupační zÓně Německa.

KdyŽjsem musel uprchnout do exilu v lednu 1952, začaljsem si sys-
tematicky všímat qručování dětí mateŤštině v uprchlick1fch táborech, pŤede.
vším v Německu a Rakousku - a tyto poznatkyjsem rozhlasově upravoval
pro Studentské vysílání Svobodné Evropy.

Nejv znamnějšími školními stŤedisky, pokud mohu pro nuzné lágrové
podmínky použít tohoto termínu, byl lágr Valka u Norimberku a Ťada b wa-
l;fch vojensk ch ubikací v podzámčí známého Ludwigsburského zámku,
kde byla umístěna i Masarykova univerzitní kolej československ ch studen-
tri v exilu' Této koleji i ostatním univerzitním školám se budu krátce věno-
vat na konci informací o školství na začátku tŤetího odboje' Samostatně
existovalyještě starousedlické české školy v Rakousku a v Americe. T
ovšem neměly žádné nebo téměŤ žádné spojení s exilov1/m školstvím. V
jedné z víderlsk ch krajansk ch škol se později angažovala Praha.

Jak vypadala praxe včesk;fch ''táborov ch školách''? Zprvu byly Ťízeny
a jen zčásti podporovány UstŤedním komitétem uprchlftrj. První větší koor.
dinačníjednání se uskutečnilojiž 9. srpna lg49 v Ludwigsburku, kde byla
také první pracovní konference česk ch a slovensk1fch pedagogťr v exilu.
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Kolik zde bylo idealismu a nadšení, ilustruje člrínek jednoho učitele z lllmu:
.'V Ludwigsburku byl učiněn nástup k záchraně nejcennějšího statku, kter1f
máme, totiž našich dětí. Boj o dítě, jeho qfchovu a vzdělání v cizině je
bojem o národní budoucnost české a slovenské emigrace. Jsou to děti' oběti
dnešního teroru u nás, které musí byt proto pŤedmětem pŤednostní péče
a odpovědnosti, kterou mají nejen rodiče, ale i učitelé. Máme pro ně kvalifi-
kované učitele i kněze' Na podobné konferencijsme v Eichstadtu vyŤešili
otázku mladistqfch od 15 do 21 let.'.l

Školy pracovaly za podpory mezinárodní organizace IRo a měly zŤízen
i inspektorát českolsovensk ch škol v exilu. Postupnou emigrací se vyprazd.
Ďovaly nejen uprchlické tábory, ale také školy. UzavŤení táborri nezname-
nalo konec exilového školství. V roce 1954 byl školsk;fm a kulturním refe-
rentem SdruŽení československého uprchlického qfboru profesor Mirek
Podivínsk , pozdější místoŤeditel rozhlasové stanice Svobodná Evropa, a
po němjsem byl požádán, abych tento referát pŤevzaljá' Problém školství
byl po Ťadě diskusí vyŤešen tím, žeby|a zŤízena Československá dálková
škola v exilu, která časem vyrostla v instituci, jež vydala na patnáct učeb-
nic, krátce vydávala i časopis Československá doplĎovací dálková škola,
poŤádala letní tábory mládeŽe a vytvoŤila síť pomocn;fch učitelri v rozlič.
n ch městech. Zde pomáhali obětavě rodiče. Zabra|o by pŤíliš mnoho času
anďyzovat principy pedagogické sítě Československé dálkové školy a ilus.
trovat, co vše vykonala aŽ do svého zániku v době doznívání pražskéhojara
1968. V systému vyučování byly použity i některé principy americké peda-
goglky. Chci jen uvést dvě publikace, které si mriŽete prohlédnout: je to
čítankaMÓ, ulosÍ (Stuttgart 1959), která vyšla v tisícovém nákladu, a sbor.
ník Jan Amos Komensk! a moderní pedagogika (Magstadt bei Stuttgart
1971).

Nedostatek učebnic z někter1fch oborri pochopitelně nutil vedení školy
k pŤetiskování zčásti pŤekonan;fch učebnic z první republiky. Nicméně
zásluha Československé dálkové školyv exilu je nezastupitelná. Mimo jiné
to dokazují ritoky komunistick ch ideologri a pokusy propašovat agenty
do Ťad školy, které vyzněly naprázdno.

ocenění Československé dálkové škole a jejímu vedoucímu, profesoru
Josefu Kratochvilovi, dal sám kardinál JosefBeran, kdysi profesor Karlovy
univerzity a qfznamn;Í pedagog. Kardinál Beran navštívil také letní tábory
dďkové školy napŤíklad v Norsku, kde profesoru J. I(ratochvilovi pomáhala
spisovatelka Anna Kvapilová a čeští salesiáni. Je zajímaqim, lyloŽeně
česk m fenoménem, Že druhá vlna po roce 1968 neměla již ve|k! zájem
o národní školství a pŤevážně se starala o to, aby děti ovládaly cizíjazyky

a měly zajištěnou budoucnost. Snad stojí za zmínku, že napffklad u Mad'a-
rri, po národním povstání proti Sovět m v roce 1956, zájeÁ oexilové škol-
ství zesílil. obětavost a hluboké češství u uprchlíkri - podle slov doktora
Alexandra Heidlera - byly zprisobeny tím, zle;esto v době monstrprocesri
nelvlv zcela zahojeny rány z okupace a z vá|ky. K nim se zákonitě piÍpojil
česk antisemitskf stalinsk teror, teror padesálfch let.

Vysokoškolsk m ristav m mohu věnovát jen kiátkou pozornost, jejich
existence, s vfiimkou Nepomucena v Římě, trvala vždy jenněkolik tei. Timjsme se lišili napŤíklad od Ukrajinc , kteff mají dodnes svou Svobodnou
ukrajinskou univerzitu v Mnichově.

Nejv znamnějším vysokoškolsk;/m učilištěm je papežská univerzitní
kolej Nepomucenum v Řím ě. Zák|adníkámen teháy moderně vybudované
koleje byl položen 31. května 1928. Papeže zastupoval pritel Čechri kardinál
Gasparri za ričasti dalších kardinálri a zástupce československé vlády ve
Vatikánu doktora Eduarda Jelena. Poutníky z Óeskoslovenska vedl pražskf
arcibiskup doktor Kordač. Prvním rektorem byl sám znám;f kardinál otta-
viani. Rektory, až do éry profesora F. Plannera a hlavně profesora dr. Karla
Vrány, byli vždy Italové. osobnost Karla Vrány - známějšího pod pseudo-
nymem Pavel Žehvan - byla zárukou moderní vědecké i p"aagogicko ,i.o.,,-
ně nepomucenské koleje. Vrána stál v čele této koleje osm IeLaještě dnes,
jako profesor Karlovy univerzity, pomáhá svému nástupci.

Za2. světovévá|ky zakázaly německé ríŤady podporo,'át kot"i Nepomu-
cenum z domova. Kolej podporovali opati benediktinského kláštera w. Pro-
\9nu " 

Lisle, kde byla také česká škola, na níž vyučoval i kritik doktor
Vilém Stráneck '

KdyŽ komuniste uchvátili moc v Československu, nesměl již žádn boho-
slovec či zájemce o studium teologie a filozofie studovat '., Ři'''o.-Útoty
reŽimu byly tak vulgární a slabomyslné, že je zbytečnéje vypočítávat. Ter-
čem pŤi oslavách 50. vjročí Nepomucena se stali vedle rektára Vrány Lob-
kowiczové, Alexandr Heidler a čeští spisovatelé v zahraničí. Po listopadovo
revoluci 1989 se Život koleje obnovil ve své svobodné a demokratické tra-
dici.

- Vizitkou exilu byla Masarykova univerzitní kolej československ ch stu-
dent v exilu v Ludwigsburgu v americké z6né.Jejím rektorem byl Engli.
šriv spolupracovník, ekonom profesorMadislav Brdlft, z dalších osobností
chci jmenovat ďespoĎ profesora ZdeĎka Etrlera, ZdeĎka l.Ilbricha, Alexandra
Heidlera, inŽen;Íra Karla RriŽičku a dalších pět profesorri. JakoqÍznamn;f
akt je nutno zaznamenat, Že na této koleji mohli i stŤedoškolštistudenti
skládat maturitní zkoušky. PŤedsedou maturitní komise byl doktor Petr
Lekav1f, kter byl znám tím, že osobně zasáhl v duchu ctrarty uastych práv
pŤi pochodu smrti česk;Ích Němcri z Brna do PohoŤelic. otázkaiia.t.v.t.
práv nebyla na koleji ani v těŽk ch podmínkách zapomenuta. Podrobncji
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Kolik zde bylo ideďismu a nadšení, ilustruje článek jednoho učitele z U]mu:
''V Ludwigsburku byl učiněn nástup k záchraně nejcennějšího statku, kte4f
máme, totiž našich dětí. Boj o dítě, jeho qfchovu a vzdělání v cizině je
bojem o národní budoucnost české a slovenské emigrace. Jsou to děti' oběti
dnešního teroru u nás, které musí b t proto pŤedmětem pŤednostní péče
a odpovědnosti, kterou mají nejen rodiče, ale i učitelé. Máme pro ně kvalifi-
kované učitele i kněze. Na podobné konferencijsme v Eichstadtu vyrešili
otázku mladistqfch od 15 do 21 ]et.'.l

Školy pracovaly za podpory mezinárodní organizace IRo a měly zĚízen
i inspektorát českolsovensk ch škol v exilu. Postupnou emigrací se vyprazd.
Ďovaly nejen uprchlické tábory, ale také školy. UzavŤení táborri nezname-
nalo konec exilového školství. V roce 1954 byl školsk m a kulturním refe-
rentem Sdružení československého uprchlického qfboru profesor Mirek
Podivínsk;f, pozdější místoŤeditel rozhlasové stanice Svobodná Evropa, a
po němjsem byl požádán, abych tento referát pŤevzaljá' Problém školství
byl po Ťadě diskusí vyŤešen tím, žeby|a ztízena Československá dálková
škola v exilu, která časem vyrostla v instituci, jež vydala na patnáct učeb-
nic, krátce vydávala i časopis Československá doplĎovací dálková škola,
poŤádala letní tábory mládeže a vytvoŤila síť pomocn;fch učitelri v rozlič.
n1fch městech. Zďe pomáhali obětavě rodiče. Zabta|o by pŤíliš mnoho času
analyzovat principy pedagogické sítě Československé dálkové školy a ilus-
trovat, co vše vykonala až do svého zríniku v době doznívání pražskéhojara
1968. V systému vyrčování byly použity i některé principy americké peda-

coctky. Chci jen uvést dvě publikace, které si mriŽete prohlédnout: je to
lítankaMá ulosÚ (Stuttgart 1959), která vyšla v tisícovém nákladu, a sbor-
ník Jan Amos Kornensk! a m.oderní pedagogiha (Magstadt bei Stuttgart
1971).

Nedostatek učebnic z některfch obor pochopitelně nutil vedení školy
k pŤetiskování zčásti pŤekonan ch učebnic z prvni republiky. Nicméně
zásluha Československé dálkové školyv exilu je nezastupitelná. Mimo jiné
to dokazují rítoky komunistick;fch ideologri a pokusy propašovat agenty
do Ťad školy, které vyzněly naprázdno.

ocenění Československé dálkové škole a jejímu vedoucímu, profesoru
Josefu Kratochvilovi, dal sám kardinál JosefBeran, kdysi profesor Karloly
univerzity a qfznamn;Í pedagog. Kardinál Beran navštívil také letní tábory
dálkové školy napŤi.klad v Norsku, kde profesoru J. Kratochvilovi pomríhala
spisovatelka Anna Kvapilová a čeští salesiáni. Je zajímav1fm, vyloženě
českfm fenoménem, že druhá vlna po roce 1968 neměla již ve|k! zájem
o národní školství a pŤeváŽně se starala o to, aby děti ovládaly cizíjazyky

a měly zajištěnou budoucnost. Snad stojí za zmínku, že napŤíklad u Mad a.
r , po národním povstání proti Sovětrim v roce 1956, zájem oexilové škol-
ství zesílil. obětavost a hluboké češství u uprchlíkri - iodle slov doktora
A]exandra Heidlera _ byly zprisobeny tím, zle;esto v aoro monstrprocesri
nebyly zcela zahojeny rány z okupace azvá|ky. K nim se zákonitě pŤipojil
česk;f antisemitsk stalinsk teror, teror padesá{Ích let.

Vysokoškolsk m ristavrim mohu věnovatjen kiátkou pozornost, jejich
existence, s vfiimkou Nepomucena v Římě, trvala vždy jen několit tei. rimjsme se lišili napŤftlad od Ukrajincri, kteŤí mají dodnls svou Svobodnou
ukrajinskou univerzitu v Mnichově.

Nejq/znamnějším vysokoškolskfm učilištěm je papeŽská univerzitní
kolej Nepomucenum v Římě, Základní kámen tehdy moderně vybudované
koleje byl položen 31. května 1928. Papeže zastupovál prítel Čechri kardinríl
Gasparri za ričasti dalších kardinálri a zástupce československé vlády ve
Vatikánu doktora Eduarda Jelena. Poutníky z československa vedl pražsk
arcibiskup doktor Kordač. Prvním rektorem byl sám znám;y kardinál otta-
viani. Rektory, až do éry profesora F. Plannera a hlavně profesora dr. Karla
Vrány, byli vždy Italové. osobnost Karla Vrány - známějšího pod pseudo.
nymem Pavel Žehvan - byla zárukou moderní vědecké i iedagogi"to .i.o.,,-
ně nepomucenské koleje. Vrána stál v čele této koleje osm let aještě dnes,
jako profesor Karlovy univerzity, pomáhá svému nástupci.

Za2. světovévá|ky zakázaly německé riňady podporovat kolej Nepomu-
cenum z domova. Kolej podporovali opati benediktinského kláštera w. Pro-
}opa v Lisle, kde byla také česká škola, na níž vyučoval i kritik doktor
Vilém Stráneck .

Když komunisté uchvátili moc v Československu, nesměl již žádn;y boho-
slovec či zájemce o studium teologie a filozofie studovat 

" 
Ři*o."Útoty

reŽimu byly tak vulgární a slabomyslné, že je zbytečné j e vypočítávat. Ter-
čem pŤi oslavách 50. q/.ročí Nepomucena se stali vedle rektora Vrríny Lob-
kowiczové, Alexandr Heidler a čeští spisovatelé v zahraničí. Po listopadové
revoluci 1989 se život koleje obnovil ve své svobodné a demokratické tra-
dici.

. Vizitkou exilu byla Masarykova univerzitní kolej československ;fch stu-
dentri v exilu v Ludwigsburgu v americké zÓné'Jejím rektorem byl Engli-
štiv spolupracovník, ekonom profesorVladislav Brdlík, z dalších osobností
chcijmenovat alespoĎ profesora ZdeĎka Ehlera, ZdeĎka U]bricha, Alexandra
Heidlera, inžen1/ra Karla RriŽičku a dalších pět profesor . Jakov znamn;f
akt je nutno zaznamenat, že''atétokoleji mohli i stŤedoškolštistudenti
skládat maturitní zkoušky. PŤedsedou maturitní komise byl doktor Petr
Lekaqf, kterf byl znám tím, že osobně zasáhl v duchu ctrarty nast1;ch práv
pŤi pochodu smrti česk;fch Němcri z Brna do PohoŤelic . oiazka iia.t.1i.t'
práv nebyla na koleji ani v těžk;Ích podmínkách zapomenuta. Podrobncji
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se kolejí zabyvámve druhém díle knihy ...za ostnatlmi drdty a rninouymt'
pol i . . .

V;íznamnou institucí, na které měli i Ceši qfrazn,! poďíI a kde studova]a
Ťada českych i slovensk1fch vysokoškolákri, byla Ewopská kolej v Bruggách.
1. Ťíjna 1950 byl zahájen první trimestr, šest profesor a více než tŤicet
studentri z q/chodní Evropy započalo pokus,jehoŽ cílem - podle slov absol-
venta Ladislava Cerycha - mělo b;/t vytvoŤení jednoho z pilíŤri budoucí
sjednocené Evropy. Myšlenka jistě vzácná, ale dodnes neuskutečněná. S]ib-
ny rozběh koleje, která se věnovďa pŤevážně humanitním vědám, politologii
a ekonomice a kterou podpofilo Ewopské shromáŽdění ve Strasburku, skon-
čil ve své privodní formé zanecelé čtyŤi roky. V pedagogice zde dominovaly
francouzské a belgické tendence. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa pak
obdržela všechny české a slovenské knihy Ewopské koleje v Bruggách. Byly
mezi nimi i knihy, které komunističtí cenzoŤi později stáhli z knihoven.
Byla to obsáhlá tzv. dokumentace k popravě doktorky Milady Horákové
a spol., o Slánského skupině či o procesu s církevní hierarchií a také něko-
lik exempláŤikn1hy Dohurnenty o protilidové a protiná'rodní politice T! G.
Masaryha (red' J' Pachta, F. Nečásek, E' Raisová), která vyšla v několika
vydáních ve stotisícovém nákladu. Kdo chce psát o kultuŤe padesát ch let,
neobejde se bez těchto knih'

Závérem této první části bych se chtěl zmínit ještě o Svobodné ukra-
jinské univerzitě v Mnichově, která se vládním v;Ínosem bavorské zemské
vlády stala v roce 1950 oficiální univerzitou. Její diplomy byly plně uzná-
vány i v zámoÍí. By|a za|ožena roku 1921 ve Vídni a brzy ji pozval prezi-
dent Masaryk do Prahy, kde rispěšně pracovala a byla uváděnajako cizo-
jazyčnáuniverzita v Československ;/'ch statistickych ročenkách. Po 2' světo-
vé válce zač,ala prisobit v Německu a po hostování v budovách odborn ch
škol dostala od kardinála Slipiho, dlouhá léta vězněného, darem krásnou
budovu v blízkosti Anglické zahrady a Ťeky Isar, kde p sobí dodnes. Po
válce téměŤ všichni profesoŤi mluvili česky a čeští univerzitní profesoŤi,
jako byli Rudolf Wierer z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Ói zoo-
psycholog a zoosociolog profesor JosefKratochvil, začali své pŤednášky na
ukrajinské univerzitě.

opravdovou vlnu pŤátelství poznali Ceši v době rektorování profesora
Ivana Mirčuka, kte4f se st kal s Masarykem a také o něm napsal filozofic-
kou stuďii. Ivan Mirčuk vymohl na bavorském ministerstvu školství, Že
Češi na této univerzitě mohli skládat maturitu' Tato vymoženost rimrtím
rektora Mirčuka skončila. Velké oblíbenosti dosáhl i pozdější rektor orelec-
kf ' Pravidelné styky se Svobodnou ukrajinskou univerzitou trvají dodnes.

Není jednodu ché pŤejít z oblasti ryze školské problematiky na pole historie
exilové literatury a jejího vyznamu pro tŤetí odboj. Spojujícím článkem jsou
pouze čítanky, do kter5ích psali i exiloví spisovatelé, a ostatní učebnice,
ale to je zhruba vše.

Rozdíl mezi exilovou a domácí literaturou byl v;fznamn5ím fenoménem:
zatímco doma švitoŤili básníci o velkém Stalinovi, Gottwaldovi a vítězné
sovětské armádě či papouškovali slova prokurátorri žádající trest smrti i
pro dvacetileté mladfty. Exilová literatura byla hlasem žen, jejic|tžmuŽové
byli popraveni či utlučeni pŤi v;Ísleších. Hlasy' které prošly éterem ,vzbuzo.
valy doma nenávistn;í Ťev, ale i rizkost.

Hned na začátku si musíme uvědomit - a uvědomoval jsem si to v cizi-
ně denně _,žema|áskupina česk1ich spisovatelri a básníkri psala a tvoňila
na velké geografické rozloze pěti kontinent v krátkém období' kteréjsme
nazvali první vlnou, tedy v letech 1948-1968. Na tuto realitu se, bohuŽel,
zapomíná. K pochopení exilové literatury této první vlny je nezby'tně nutné
znát literaturu popraven;/ch a uvězněn ch česk;fch a slovensk]Ích autorri
z let českého stalinismu, tedy od roku 1948 až do zač'átku šedesát ch let.
Zďe je totiž nepsaná, ale jasná kontinuita mezi těmi, kteŤí mnohdy hlado-
věli, byly na ně páchány atentáty a umírali na infekční choroby v uprchlic-
k ch lágrech, a těmi, kteií hladověli a byli popravováni v komunistick;fch
koncentračních táborech a věznicích Státní bezpečnosti. A tyto dvě skupiny
v určitém období patŤily k elitě české kultury a duchovního Života a tvoŤily
nevědomky její kreativní symbiÓzu. Poukazuje na to i profesor V. Čern
ve sv;Ích Pamětech: 1945-1972.

odborná i krásná literatura v exilu z období mezi lety 1948-1968 není
dosud téměŤ zptacována. V někte4Ích časopisech se objevilo několik více-
méně okrajoqfch článkri a vyšlo několik jednostrannych brožur' Jedinou
q!{imku tvoŤily stati profesora Antonína Měšťana2 a doktora Jaroslava
Strnada3. V roce 1969 jsme pŤivítali památn1f Sborník pětad,uacetiYác\ava
Cerného, kte4f byl pro nás v exilu ',elixírem života,,(Pavel Javor).

Zezávažnychknih je nutno jmenovat - Ludmila Šteflová: Bibliografie
literatury uydané česh!,mi a slouenshymi autory u zahraničí: 1948-1972 (Pa-
ŤíŽ-Kolín n. R. 1978), Zdeněk Rotrek|: Shrytd tudŤ česhé literatury (Toronto
1987, Brno 1991), Jaromír HoŤec: Na stŤepech uolnosti (antologie' Praha
1991), dále pak Slouník česhych spisouatel 1948- 1979 (Toronto 1982, Praha

2 Y Proměnách 1991, č. 1.
3 v" T,o,,, na pokračování v listopadu 1990

666

-\-

667



se kolejí zabyvám ve druhém díle knihy ...za ostnatlmi drd'ty a minouymt
pol i . . .

V1fznamnou institucí, na které měli i Češi vjrazn1/ podíl a kde studovala
Ťada česk;fch i slovensk;Ích vysokoškotákri, byla Ewopská kolej v Bruggách.
1. iíjna 1950 byl zahájen první trimestr, šest profesor a více neŽ tŤicet
studentrj z vychodní Evropy započalo pokus,jehož cílem - podle slov absol-
venta Ladislava Cerycha - mě]o b;ft vytvoŤení jednoho z pilíŤťr budoucí
sjednocené Evropy. Myšlenka jistě vzácná, ale dodnes neuskutečněná. Slib.
n1/ rozběh koleje, která se věnovala pŤeváŽně humanitním vědám, politologii
a ekonomice a kterou podpoŤilo Ewopské shromáždění ve Strasburku, skon-
čil ve své privodní formé zanecelé čtyŤi roky. V pedagogice zde dominovaly
Í ancouzské a belgické tendence. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa pak
obdržela všechny české a slovenské knihy Ewopské koleje v Bruggách. Byly
mezi nimi i knihy, které komunističtí cenzoŤi později stáhli z knihoven.
Byla to obsáhlá tzv. dokumentace k popravě doktorky Milady Horákové
a spol., o Slánského skupině či o procesu s církevní hierarchií a také něko-
lik exempláŤ:iukn1hy Dohumenty o protílidové a protinárodní politice T! G.
Masaryka (red. J. Pachta, F. Nečásek, E' Raisová), která vyšla v několika
vydáních ve stotisícovém nákladu. Kdo chce psát o kultuŤe padesát ch let,
neobejde se bez těchto knih'

Závérem této první části bych se chtěl zmínit ještě o Svobodné ukra-
jinské univerzitě v Mnichově, která se vládním qfnosem bavorské zemské
vlády stala v roce 1950 oficiá]ní univerzitou. Její diplomy byly plně uzná-
vány i v zámoÍí. Byla založena roku 1921 ve Vídni a brzyji pozval prezi-
dent Masaryk do Prahy, kde rispěšně pracovala a byla uváděnajako cizo-
jazyčnáuniverzita v Československ5ích statistickych ročenkách. Po 2' světo-
vé vá]ce začďraplisobit v Německu a po hostování v budovách odbornych
škol dostala od kardinála Slipiho, dlouhá léta vězněného, darem krásnou
budovu v blízkosti Anglické zahrady a ňeky Isar, kde prisobí dodnes. Po
válce téměŤ všichni profesoĚi mluvili česky a čeští univerzitní profesoŤi,
jako byli Rudolf Wierer z Právnické fakulty Masarykovy univerzity či zoo-
psycholog a zoosociolog profesor JosefKratochvil, začali své pŤednášky na
ukrajinské univerzitě.

opravdovou vlnu pŤátelství poznali Ceši v době rektorování profesora
Ivana Mirčuka, ktery se st1Íkal s Masarykem a také o něm napsal fiIozofic-
kou studii. Ivan Mirčuk vymohl na bavorském ministerstvu školství, Že
Češi na této univerzitě mohli skládat maturitu. Tato vymoženost rimrtím
rektora Mirčuka skončila. Velké oblíbenosti dosáhl i pozdější rektor orelec-
kfr. Pravidelné styky se Svobodnou ukrajinskou univerzitou trvají dodnes.

Neníjednoduché pŤejít z oblasti ryze školské problematiky na pole historie
exilové literatury a jejího r,1Íznamu pro tŤetí odboj. Spojujícím článkem jsou
pouze čítanky, do kter;fch psali i exiloví spisovatelé, a ostatní učebnice'
ale to je zhruba vše.

Rozdíl mezi exilovou a domácí literaturou byl v;Íznamnym fenoménem:
zatímco doma švitoŤili básníci o velkém Stalinovi' Gottwaldovi a vitězné
sovětské armádě či papouškovali slova prokurátorri žádajícítrest smrti i
pro dvacetileté mladíky. Exilová literatura byla hlasem Žen, jejichžmuŽové
byli popraveni či utlučeni pŤi qfsleších. Hlasy, které prošly éterem ,vzblzo-
valy doma nenávistn;Í Ťev, ale i rizkost.

Hned na začátku si musíme uvědomit - a uvědomoval jsem si to v cizi-
ně denně -, že malá skupina česk ch spisovatel a básník psala a tvoŤila
na velké geografické tozloze pěti kontinentri v krátkém období, kteréjsme
nazvali první vlnou, tedy v letech 1948-1968. Na tuto realitu se, bohužel,
zapomíná. K pochopení exilové literatury této první vlny je nezb5rtně nutné
znát|itetatllru popraven;Ích a uvězněn ch česk ch a slovenskych autorri
z let českého stalinismu, tedy od roku 1948 až ďo začátkl šedesát;fch let.
Zde je totiž nepsaná, ale jasná kontinuita mezi těmi, kteŤí mnohdy hlado-
věli' byly na ně páchány atentáty a umírali na infekční choroby v uprchlic-
k ch lágrech, a těmi, kteŤí hladověli a byli popravováni v komunistick;fch
koncentračních táborech a věznicích Státní bezpečnosti. A tyto dvě skupiny
v určitém období patŤily k elitě české kultury a duchovního života a tvoňily
nevědomky její kreativní symbiÓzu. Poukazuje na to i profesor V. Čern;f
ve sv;ích Pamětech: 1945-1972.

odborná i krásná literatura v exilu z období mezi lety 1948-1968 není
dosud téměŤ zpracována. V někte4Ích časopisech se objevilo několik více-
méně okrajov1/ch článkri a vyšlo několik jednostrann;/ch brožur. Jedinou
v jimku tvoŤ.ily stati profesora Antonína Měšťana2 a doktora Jaroslava
Strnada3. V roce 1969 jsme pŤivítali památn;ÍSborník pětaduacetiYác|aya
Cerného, kter.! byl pro nás v exilu ',elixírem života,,(Pavel Javor).

Zezávažnychknih je nutno jmenovat - Ludmila Šteflová: Bibliografi,e
literatury uydané česk!,mi a slouensklmi autory u zahraničí: 1948-1972 (Pa-
Ťíž-Kolín n. R. 1978), Zdeněk Rotrek|: Shrytá tuáŤ česhé literatury (Toronto
1987, Brno 1991), Jaromír HoŤec: Na stŤepech uolnosti (antologie, Praha
1991), dále pakSlouníh českych spisouatelti 1948-1979 (Toronto 1982, Praha
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1991), Antonín Měšťan: Českd literatura 1785-1985 (Toronto 1987) a Jan
Ču|ík: Knihy za ohradou (Praha 1992).

o objektivní, bohuŽel krátkf pŤehled se pokusil Milan Zeman: Co u
učebnici nebylo (Ptaha 1990). Škoda, že nezna| Durychovo čtyŤdílné wchol-
né ďí|o Služebnícin.eužiteční(Řím 1969) a pŤehlédl také LangerovuJízd.ní
hlídhu v povrchní kapitole o legionáŤské literatuŤe. Velkf v1fznam pro stu-
dium má dosud nepŤekonaná antologie profesora Václava Černého Sborník
pětadu aceti (Praha 1969).

Neznalost exilové a vězeĎské literaturv v.Írazně ilustruií rrizné brožurv.
napŤíklad čtnní b", cenzury. odborníci zdě iajispíše dojem ,'no.,é 

"u.'",,ry;,anebo alespoĎ jednostranné nekvalifikovanosti a riplné nechuti studouat
toto vyznamné odvětví českého krásného stejnějako odborného písemnictví.
Autorka D' Zemanová uvádí autory, kteff s menšími potíŽemi mohli publi-
kovat až do revoluce 1989, napŤíklad J. Šotolu a tŤi další, ale riplně pŤe-
hlédne popravené a na doŽivotí odsouzené autory _Záv1še Kalandru, teo.
retika Josefa Kepku, Václava Renče, Josefa Kostohryze, Zde ka Rotrek]a
a další. Vkaždém svazkuje uveden Pavel Kohout a LudvíkAškenazy, do-
konce s několika ukázkami z tvotby, ale riplně jsou ignorovány vrcholné
zjevy jako František KŤelina či Zdeněk Kalista, Nina Svobodová a RriŽena
Vacková (vězeřkyně nacistického i komunistického tábora). Právem se táži
(a nejenjá, nybrži pedagogové a literární historici), proč nebyla uvedena
jména odsouzenych spisovatelri ze dvou monstrprocesri v roce 1952 a něko.
lika tajnfch proces ? Dále autorka ignoruje exilové autory evropského
formátu z let 1948-1968, jako jsou Zdeněk Němeček, Jan Čep, Bedfich Sva-
toš, Ferdinand Peroutka, Vladimír Štědr1/', Ivan Jelínek, Milada Součková
a další.

Jistě bylo nutné a dobré uvést mého pŤítele Ludvíka Aškenazyho i qf.
razného dramatika Pavla Kohouta, ale stačil by zcela jeden riryvek, aby
mohl bft do učebnice pro 8. a 9. tŤídu základní školy zaŤazen i takoqf re-
prezentant české ]iteratury 20. století, jakfm byl JosefKnap, pŤedstavitel
českého literárního ruralismu.

A dále - co zakázanikatoličtí autoŤi, kteff nesměli bft (s v;/jimkou roku
1968) tištěni, jako Jakub Deml, Jaroslav Durych, básníkJan Dokulil (od.
souzen na J'2 letještě v roce 1957!, viz Žaluji II),básník-biskup Jan Lebeda
či v1fznamn autor stŤední generace Josef Koláček, Pavel Že|ivan, Radim
Palouš a tŤeba také zemŤel kardinál JosefBeran? Jak by bylo lehké a
odpovědnější, kdyby si autorka byla vzala na pomoc tŤeba Kratochvilovy
Bá'sníhy ue stínu šibenice (2. vyd'áni, Řim tgzs) a Dichter ohne Heitnat
(Miinchen 1970). Nevěděla nic o (literární) v:fstavě Návraty v Památníku
národního písemnictví na Strahově (duben-květen 1969)?

Studie, které vyšly v cizině v letech 1948.1967, byly neriplné, neboť
většina z nich byla pŤipravována do tisku již na konci padesá|/ch a na
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začátku šedesát ch let. Zdeje nutno uvést článek Petra Dena, což byl pseu-
donym zemŤelého doktora Ladislava Radimského , Naše kulturní bilance
po padesd.ti letech v Arše (Mnichov) z roku 1960 či studie Jaros]ava Dres-
lera v polské KultuŤe (PaŤíž) z téhož roku. Snad nejpodrobnější bylo dílo
doktora Maria Hikla z ottawy Czechoslovah Literature in Exile.a Studií
o české exilové literatuŤe napsan;/ch pŤed rokem 1968, tedy pŤed druhou
emigrační vlnou, je celkem čtrnáct. PŤi odborném studiu nelze tyto práce
pŤehlédnout. Většina spisovatelri a kritikri, kteŤí psali pŤed rokem 1968
a měli v1fznam pro v1y'voj tehdejší exilové literatury či filozofie, je j1ž mttvá.
Žije však několik qfznamn;fch svědkri, spisovatelri i literárních vědcri, kteŤí
zasáhli do qfvoje české exilové literatury a měli odezvu ve světě. Uvedu
zde jen několik jmen: Viktor Fischl, Pave] Želivan' Ivan Jelínek, René Wel-
lek' Jaroslav Dresler, Jiií Kovtun, Bedfich Svatoš, Gertruda Goepfer-
tová-Gruberová, Jaroslav Strnad, Antonín Měšťan, Pavel Tigrid, Tomáš
Spidlft, Mikuláš Lobkowicz a několik profesorri na vatikánsk;ích' Ťímsk1fch
a jin ch univerzitách. A nesmím opomenout ani Ťadu žurnalistri. V1fčet je
neripln;Í a ridaje o několika autorech, roztroušen;ich od Ameriky aŽ po Aust-
rálii, se mi nepodaŤilo zatím zjistit (zda ještě žijí a píší). V poslední době
vyšlo sice něko]ik menších článkri o exilové literatuŤe od publicistri, kteŤí
pŤišli po roce 1968, ti však věnovali pozornost emigrantrim své generace'
coŽ je zce|a pochopitelné, ovšem většina z nich neměla v ruce žáďnouv, -
znamnou knihu vydanou v exilu po roce 1948. Jejich závéry _ až na několik
vyjimek *jsoujednostranné a neinformované, a pŤedevším nejsou založeny
na hlubším studiu pramenri z let 1948-68. Mám zďe na mysli pŤedevším
ptÓzy i básně ZdeĎka Němečka, Jana Čepa, Ferdinanda Peroutky, Egona
Hostovského, Františka Dvorníka, BedŤicha Svatoše, Madimíra Štědrého,
Jana Strakoše, Pavla Javora, Roberta Vlacha, Reného Welleka, Petra Dena,
Petra Demetze, J ana Kolára, Gertrudy Goepfertové-Gruberové, Františka
Kovárny, Bohdana Chudoby, Věry Stárkov é, Zlzany P avlové, olgy Valeské
a Madimíra VaĎka.

Spisovatel Zdeněk Němeček to jednou shrnul dvěma pojmy: provizÓrium
a ŽivoŤení. První kulturní časopisy by|y za velk;Ích obětí rozmnožovány
na cyklostylech nebo ještě primitivnějšími zprisoby a šly doslova na dračku.

V krátké historii exilové literatury a žurnalistikyje toto období ohra-
ničeno lety 1948 a 1956. Y této fázi prošlo uprchlicklmi tábory v Rakousku,
Německu, Šqfcarsku a v Itálii necel ch 80 000 našich exulant , než se
mohli vystěhovat do všech světadílri nebo získat potŤebné dokumenty. A
toto období trvalo mnohdy měsíce, ba roky... Uprchlíci chtěli české knihy,
z Československa tehdy téměŤ nic nechodilo a o kulturní Í é zisty (označ,ení
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1991), Antonín Měšťan: Českd literatura 1785-1985 (Toronto 1987) a Jan
Cu|ík: Knihy za ohradou (Praha 1992).

o objektivní, bohuŽel krátk pŤehled se pokusil Milan Zeman: Co u
učebnici nebylo (Ptaha 1990). Škoda, že nezna| Durychovo čtyr'dílné wchol-
né ďí|o Služebníci neužiteční (Řím 1969) a pŤehlédl také Langerovu Jízdní
hlídhu v povtchní kapitole o legionáŤské literatuŤe. Velk v1fznam pro stu-
dium má dosud nepŤekonaná antologie profesora Václava Černého Sborník
pětaduaceti (Praha 1969).

Neznalost exilové a vězeĎské literatury qfoazně ilustrují rŮznébroŽlry,
napŤíklad Čtení bez cenzury' odborníci zde mají spíše dojem ''nové cenzury',,
anebo alespoĎ jednostranné nekvalifi kovanosti a riplné nechuti studou at
toto qfznamné odvětví českého krásného stejnějako odborného písemnictví.
Autorka D. Zemanová uvádí autory, kteŤí s menšími potížemi mohli publi-
kovat aŽ do revoluce 1989, napŤíklad J. Šotolu a tŤi další, ale riplně pŤe-
hlédne popravené a na doživotí odsouzené autory _Záv1še Kalandru, teo-
retika Josefa Kepku, Václava Renče, Josefa Kostohryze, Zďe ka Rotrek]a
a další. V každém svazkuje uveden Pavel Kohout a Ludvík Aškenazy, do-
konce s několika ukázkami z tvotby, ale riplně jsou ignorovány vrcholné
zjelry jako František KŤelina či Zdeněk Kalista, Nina Svobodová a RriŽena
Vacková (vězeřkyně nacistického i komunistického tábora). Právem se táži
(a nejenjá, nybtži pedagogové a literární historici), proč nebyla uvedena
jména odsouzenych spisovatelri ze dvou monstrproces v roce 1952 a něko.
lika tajnfch proces ? Dále autorka ignoruje exilové autory evropského
formátu z let 1948-1968, jako jsou Zdeněk Němeček, Jan Čep, Bedfich Sva-
toš, Ferdinand Peroutka, Madimír Štědr1/, Ivan Jelínek, Milada Součková
a další.

Jistě bylo nutné a dobré uvést mého pŤítele Ludvíka Aškenazyho i qi.
tazného dramatika Pavla Kohouta, ale stačil by zcela jeden riryvek, aby
mohl bft do učebnice pro 8. a 9. tŤídu základní školy zaŤazen i takov re-
prezentant české literatury 20. století, jakfm byl JosefKÍrap, pŤedstavitel
českého literárního ruralismu.

A dále - co zakázaníkatoličtí autoŤi, kteff nesměli b:Ít (s v:n-imkou roku
1968) tištěni, jako Jakub Deml, Jaroslav Durych, básníkJan Dokulil (od-
souzen na I'2 let ještě v roce 1'957!, víz Žaluji lD,básnft-biskup Jan Lebeda
či v;fznamn autor stŤední generace Josef Koláček, Pavel Že|ivan, Radim
Palouš a tŤeba také zemŤe|y kardinál JosefBeran? Jak by bylo lehké a
odpovědnější, kdyby si autorka byla vzala na pomoc tŤeba Kratochvilovy
B sníhy ue stínu šibenice (2. vydání, Řim rgzs) a Dichter ohne Heimat
(Miinchen 1970). Nevěděla nic o (literární) v]fstavě Návraty v Památníku
národního písemnictví na Strahově (duben-květen 1969)?

Studie, které vyšly v cizině v letech 1948-1967, byly neriplné, neboť
většina z nich byla pŤipravována do tisku již na konci padesá|fch a na
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začátku šedesát ch let. Zdeje nutno uvést čIánek Petra Dena, což byl pseu-
don1'rn zemŤelého doktora Ladislava Radimského, Naše kulturní bilance
po padesd.ti letechv Arše (Mnichov) z roku 1960 či studie Jaroslava Dres-
lera v polské KultuŤe (PaŤíž) z téhož roku. Snad nejpodrobnější bylo dílo
doktora Maria Hikla z ottawy Czechoslovah Literature in Exile.a Studií
o české exilové literatuŤe napsan;fch pŤed rokem 1968, tedy pŤed druhou
emigrační vlnou, je celkem čtrnáct. PŤi odborném studiu nelze tyto práce
pŤehlédnout. Většina spisovatelri a kritikri, kteŤí psali pŤed rokem 1968
a měli qÍznam pro qy'voj tehdejší exilové literatury či filozofie, je j1ž mttvá.
Žije však několik qfznamn;fch svědkri, spisovatel i literárních vědcri, kteŤí
zasáhli do qfvoje české exilové literatury a měli odezvu ve světě. Uvedu
zde jen několik jmen: Viktor Fischl, Pavel Želivan' Ivan Jelínek, René Wel-
lek, Jaroslav Dresler, JiŤí Kovtun, BedŤich Svatoš, Gertruda Goepfer-
tová.Gruberová, Jaroslav Strnad, Antonín Měšťan, Pavel Tigrid, Tomáš
Spidlft, Mikuláš Lobkowicz a několik profesorri na vatikánsk;.fch, Ťímsk1fch
a jin ch univerzitách. A nesmím opomenout ani Ťadu Žurnalistri. V:Íčet je
ne pln1f a ridaje o několika autorech, roztroušen;Ích od Ameriky až po Aust-
rálii, se mi nepodaŤilo zatím zjistit (zda ještě žijí a píší). V poslední době
vyšlo sice několik menších článkri o exilové literatuŤe od publicistri, kteŤí
pŤišli po roce 1968, ti však věnova]i pozornost emigrant m své generace,
coŽ je zce|a pochopitelné, ovšem většina z nich neměla v ruce žádnouvy-
znamnou knihu vydanou v exilu po roce 1948. Jejich závéry _ ažnaněkolik
vljimek * jsou jednostranné a neinformované, a pŤedevším nejsou založeny
na hlubším studiu pramenri z let 1948-68. Mám zďe na mysli pŤedevším
prÓzy i básně Zdeřka Němečka, Jana Čepa, Ferdinanda Peroutky, Egona
Hostovského, Františka Dvorníka, BedŤicha Svatoše, Vladimíra Štédrého,
Jana Strakoše, Pavla Javora, Roberta Vlacha, Reného Welleka, Petra Dena,
Petra Demetze, J ana Kolára, Gertrudy Goepfertové-Gruberové, Františka
Kovárny, Bohdana Chudoby, Věry Stárkové, Zlzany Pav|ové, olgy Valeské
a Madimíra VaĎka.

Spisovatel Zdeněk Němeček to jednou shrnul dvěma pojmy: provizÓrium
a živoŤení. První kulturní časopisy by|y za velk;Ích obětí rozmnožovány
na cyklostylech nebo ještě primitivnějšími zprisoby a šly doslova na dračku.

V krátké historii exilové literatury a žurnalistikyje toto období ohra-
ničeno lety 1948 a 1956. Y tétofáziprošlo uprchlickfmi táboryv Rakousku,
Německu, Šqfcarsku a v Itálii necel ch 80 000 našich exulantri, než se
mohli vystěhovat do všech světadílri nebo získat potŤebné dokumenty. A
toto období trvalo mnohdy měsíce, ba roky... Uprchlíci chtěli české knihy,
z Československa tehdy téměŤ nic nechodilo a o kulturní Í ézisty (označení

- Etudes Slaoes et East European Studies, lg62
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hrdinri socialistické práce) a Zápotockého ''nové bojovníky,.nebyl absolutně
žáďny zájem. A tak jakousi svépomocí vznikďa polotištěná-polocyklostylova-
ná exilová literatura. Cenné a prospěšné zristanou čítanky a v1Íbor zbásní,
které uspoŤáda]a učitelka Jarmila UhlíŤová' První qÍbor Bdsně vyšel již
v letech 1951 a 1953 nríkladem Sokolského pomocného qfboru v New Yorku
a Rady svobodného Československa. Byly v něm zastoupeny vedle děl klasi-
kri a lidoqfch písní i básně exulant a politick;Ích vězĎri českého stalinis-
mu: Václava Renče, ZdeĎka Němečka, Pavla Javora, Vojty Beneše a dal-
ších. Dále byly samostatně vydány jednak knihy klasikri (Julius Zeyer,
Karel Vác]av Rais, RudolfTěsnohlídek, Karel Schulz) a vězněn ch autor
(Jan Zahradníček, Václav Renč, JosefKnap, Zdeněk Kalista) ajednakbyla
vydávána nová literatura' V roce 195l jIž vyšel v Rímě nov1f vyznamny
pŤeklaď Bible.

Nebyli to jen okrajoví autoŤi, kteií touto '.lágrovou.'formou publikovali'
nfbrŽ byli to i František Kovárna (vydavatel časopisu Stopa), pracovník
BBC Ivan Jelínek, Petr Den, BedŤich Svatoš, František Listopad, Robert
Mach, Viktor Fisch], Ivan Blatn1f, Pavel Javor, Josef Benáček, Jan T\rmlíŤ
a další. Mnozíz těchto autorrj pomáhali dokonce nezištně točit klikou cyk-
lostylu. Tehdy kolovala v lágrech anekďota, že se rodí děti s delší pravou
rukou, aby mohly točit cyklostylem. - Náklad těchto knih a časopisri byl
mal : 300-600 kusri, knihy byly nevázané a pňeváŽně tištěné na špatném
papíŤe. T}.to publikace nejsou asi uchovány v žádné knihovně a nikdoje
také neschovával' poněvadž byly vydávány provizorně pro potŤeby lágrri
a na relativně krátkou dobu chudoby a hladu nikdo nechtěl vzpomínat.
Tisky mají pouze někteÍí autoŤi _ pokud ještě žijí - a několik literárních
kritikri, kteÍíje nedajíz ruky, protoŽe mnohé z těchto knih nevyšly (aspoil
ne česky) v druhém lydání. Něco jsem poslal v roce 1968 do Památníku
národního písemnictví v Praze. T}.to knihy se staly jedním z oďtazovych
mristk pro první qistavu exilového písemnictví po rinoru 1948.

Realizace expozice zabrala více času, neŽ Ťeditelka a inspirátorka r{'-
stavy, doktorka Marta Dandová, očekávala. V stava se tak konala až v
době doznívání pražského jara v květnu a červnu 1969. Tehdyj1ž zača|y
první normalizační cenzurní zásahy' V;fstava byla omezena pouze na díla
Jana Čepa a Egona Hostovského. V zasklen ch meziokenních vitrínách,
tedy nedostupn ch, měl každf další autor jednu až tŤi knihy. V1fstavu inspi-
rova|amáBibliografie české literatury 1948.1967 otištěná nejprve ve čtvrt-
letníku Studie a pak samostatně nákladem KŤesťanské akademie v Římě
1968' V obsáhlém qftahu otiskl tuto práci rozšíŤenf pražsk;f tfdeník Stu-
dent.5

V;fstava měla - v těchto měsících již pŤekonan,! - název Nduraty. Y
krátké době byla literární senzací i mimopraŽsk;Ích kruhri a patŤila k nej.
hojněji navštíven1fm v1Ístavám v celé historii Památníku národního písem-
nictví v Praze na Strahově. Realizací v;fstavy byly pověŤeny Anna Vondrri
a Marta Zahradníková.Kzahájeni byl vydán prisobiv plakát Milana Ko-
dejše, rivodní projev měl kritik doktor BedŤich Fučft. Privodní katalog qf-
stavy byl začínající cenzutou zakázán a vyšla jen drobná broŽur a oznaiená
jako libreto a scénáŤ v1fstavy. Privodní katalog by byl v znamn m literár-
něhistorickfm dokumentem. V době expozice se konaly večery s četbou z
děl Jana Čepa a Egona Hostovského' Na večerech promluvili doktor Bed-
Ťich Fučík, doktor JosefT!áger a doktor František Kautman. Kzahájení
okleštěné qfstavy poznamenal doktor Jaroslav Jung: ',AutoŤi v5ístavy vyšli
správně z logicky diktovaného požadavku, totiž z nutnosti ozŤejmit a zaia-
dit dílo Jana Čepa a Egona Hostovského do kontextu moderní české prÓzy
spolu se zachycením jejich uměIeckého a lidového v;ivoje.''6

Vrátím se však k porinorové situaci v táborech. Vedle tiskri pro čistě
lágrovou literární potŤebu vycháze|a postupně stále více tištěná exilová
literatura, což souviselo s ekonomickou situací exilu' T}to lágrové knihy,
polotištěné-polocyklostylované, však splnily své poslání více než na sto
procent. PŤi likvidaci táborri zristaly opravdu jen nepouŽitelné neriplné
saláty. '.Splnily svrij rikol a zmizely ze světa, '' poznamenal tehdy Jan Čep.
Avšak i tyto knihy a časopisy prvního obdobíjsou součástí, a dokonce drile-
žitou součástí, našeho písemnictví a tŤetího odboje.

Rokem 1956 nastává druhé období. Tematick1f v1ivoj české i slovenské
exilové literatury, pŤedevším poezie, většinou roztroušené po časopisech,
mrižeme sledovat v několika stupních.

Úvodní fáze by se dala charakterizovat slovy Pavla Javora '.ranění do-
movem a tesknotou po kouŤi rodné lthaky',. To nejlépe osvětlují obě anto-
logie exilové poezie - Neuiditeln domov: Verše exulant 1948-19537 (Ý
antologii byli zastoupeni: Ivan Blatn1f, Karel Brušák, Jaroslav Dresler,
Pavel Javor, Ivan Jelínek, Junius, JiŤí Klán, František Kovárna, Zdeněk
Lederer, František Listopad, Jaromír Měšťan' Milada Součková, Mirko
Trima a Jan T\rmlíŤ). Druhou antologií, která vyšla o dva roky později' byl
Čas stavění.8 Publikace měla bft doplněním literárního obrazu a _ cituji
Antonína Macha - '.naší svobodné poezie',. Na]ézáme zde verše autorri

" Lidouá demokracie 3. 6. 1969.

7 Sestavil profesor dr. Petr Demetz, pŤedrrluva Jan T\-rmlíŤ, obálka Miroslav Sašek, Paňíž
1954 (3. svazek edice Knihy v exilu, náklad 850 qitiskri).

8 Vyšel ve Vídni v edici Bohemica Viennensia, sestavil ji a pňedmluvu napsal Antonín
Mach.
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hrdinri socialistické práce) a Zápotockého ,'nové bojovníky'. nebyl absolutně
žáďny zájem. A tak jakousi svépomocí vznikala polotištěná-polocyklostylova-
ná exilová literatura. Cenné a prospěšné ztistanou čítanky a qfbor z básní,
které uspoŤádala učitelka Jarmila UhlíŤová. První qfbor Bá.sně vyšel j1ž
v letech 1951 a 1953 nríkladem Sokolského pomocného qfborrr v New Yorku
a Rady svobodného Československa. Bylyv něm zastoupenyvedle děl klasi-
kri a lidoqfch písní i básně exulantri a politick;fch vězĎri českého stalinis-
mu: Václava Renče, Zdei^ka Němečka, Pavla Javora, Vojty Beneše a dal-
ších. DáIe byly samostatně vydány jednak knihy klasikri (Julius Zeyer,
Karel Václav Rais, Rudolf Těsnohlídek, Karel Schulz) a vězněn]Ích autor
(Jan Zahradníček' Václav Renč, JosefKnap, Zdeněk Kalista) ajednak byla
vydávána nová literatura. V roce 1951již vyšel v Římě nov5i v;Íznamn1f
pteklad Bible.

Nebyli to jen okrajoví autoŤi, kteĚí touto .'lágrovou'' formou publikovali'
n;fbrŽ byli to i František Kovárna (vydavatel časopisu Stopa), pracovník
BBC Ivan Jelínek, Petr Den, BedŤich Svatoš, František Listopad, Robert
Mach' Viktor Fischl, Ivan Blatn;f, Pavel Javor, Josef Benáček, Jan T\rmlíŤ
a další. Mnoziz těchto autorri pomáhali dokonce nezištně točit klikou cyk-
lostylu. Tehdy kolovala v lágrech anekdota, že se rodí děti s delší pravou
rukou, aby mohly točit cyklostylem. - Náklad těchto knih a časopisri byl
mal;f: 300-600 kusri, knihy byly neyázané a pŤeváŽně tištěné na špatném
papíŤe. T!'to publikace nejsou asi uchovány v Žáďné knihovně a nikdo je
také neschovával, poněvadŽ byly vydávány provizorně pro potŤeby lágrri
a na relativně krátkou dobu chudoby a hladu nikdo nechtěl vzpomínat.
Tisky mají pouze někteŤí autoŤi - pokud ještě ž1jí _ a několik literárních
kritikri, kteŤíje nedají z ruky, protoŽe mnohé z těchto knih nevyšly (aspoĎ
ne česky) v druhém vydání' Něcojsem poslal v roce 1968 do Památníku
národního písemnictví y Ptaze. \rto knihy se staly jedním z odrazovych
mristk pro první v1Ístavu exilového písemnictví po rinoru 1948.

Realizace expozice zabtala více času, neŽ Ťeditelka a inspirátorka qf-
stavy, doktorka Marta Dandová, očekávala. V stava se tak konala aŽ v
době doznívání pražského jara v květnu a červnu 1969. Tehdy již zača|y
první norma|izačni cenzurní zásahy. V;/stava byla omezena pouze na díla
Jana Čepa a Egona Hostovského' V zasklen ch meziokenních vitrínách,
tedy nedostupn;/ch, měl každf další autor jednu až tŤi knihy' V1fstavu inspi-
rovala má Bjbliografie české literatury 1948-1967 otištěná nejprve ve čtvrt-
letníku Studie a pak samostatně nákladem KŤesťanské akademie v Římě
1968' V obsáhlém v tahu otiskl tuto práci rozšíŤenf pražskf tfdeník Stu-
dent.5

V;fstava měla - v těchto měsících jiŽ pŤekonan! - název Ná,uraty.Y
krátké době byla literární senzací i mimopražsk ch kruhri a patŤila k nej-
hojněji navštíven]Ím qÍstavám v celé historii Památníku národního písem.
nictví v Ptaze na Strahově. Realizací v stavy byly pověŤeny Anna Vondrri
a Marta Zahradníková. Kzahájení byl vydán prisobiq/ plakát Milana Ko-
dejše, rivodní projev měl kritik doktor BedŤich Fučík. Privodní katalog vy-
stavy byl začínající cenzutou zakázán a vyšlajen drobná brožura označená
jako libreto a scénáŤ qfstavy' Privodní katalog by byl v znamn1/m literár-
něhistorick m dokumentem. V době expozice se konaly večery s četbou z
děl Jana Čepa a Egona Hostovského. Na večerech promluvili doktor Bed-
Ťich Fučft, doktor Josef T|áger a doktor František Kautman. K zahájeni
okleštěné qÍstavy poznamenal doktor Jaroslav Jung: ,.AutoŤi v5ístavy vyšli
správně z logicky diktovaného požadavku, totiž z nutnosti ozŤejmit azaÍa-
dit dílo Jana Čepa a Egona Hostovského do kontextu moderní české prÓzy
spolu se zachycením jejich uměleckého a lidového v;ivoje.'.6

Vrátím se však k porinorové situaci v táborech. Vedle tiskri pro čistě
lágrovou literární potŤebu vycházela postupně stále více tištěná exilová
literatura, coŽ souviselo s ekonomickou situací exilu. \'to lágrové knihy,
polotištěné-polocyklostylované, však splnily své poslání více než na sto
procent. PŤi likvidaci táborri zristaly opravdu jen nepoužitelné neriplné
saláty. .'Splnily svrij rikol azmize|y ze světa, ', poznamenal tehdy Jan Čep.
Avšak i tyto knihy a časopisy prvního obdobíjsou součástí, a dokonce dri]e.
žitou součástí, našeho písemnictví a tŤetího odboje.

Rokem 1956 nastává druhé období. Tematick;f vfvoj české i slovenské
exilové literatury, pŤedevším poezie, většinou roztroušené po časopisech,
mrižeme sledovat v několika stupních.

Úvodní fáze by se dala charakterizovat slovy Pavla Javora .'ranění do-
movem a tesknotou po kouŤi rodné lthaky.'. To nejlépe osvětlují obě anto-
logie exilové poezie - Neuiditelny domou: Verše exulant 1948-19537 (v
antologii byli zastoupeni: Ivan Blatn;f, Karel Brušák, Jaroslav Dresler,
Pavel Javor, Ivan Jelínek, Junius, JiŤí Klán, František Kovárna, Zdeněk
Lederer, František Listopad, Jaromír Měšťan, Milada Součková, Mirko
Trima a Jan T\rmlíŤ). Druhou antologií, která vyšla o dva roky později, byl
Čas stauění.8 Publikace měla b t doplněním literárního obrazu a - cituji
Antonína Vlacha - ''naší svobodné poezie'.. Nalézáme zde verše autorri

6 Lidouá d'emokrací'e 3. 6. 1969.

7 Sestavil profesor dr. Petr Demetz, pŤedmluva Jan T\rmlíŤ, obálka Miroslav Šašek, Pair,Ž
].954 (3. svazek edice Knihy v exilu, náklad 850 v1ftiskri).

8 vyš"I '" Vídni v edici Bohemica Viennensia, sestavil ji a pŤedmluvu napsal Antonín
Mach.
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" stude]Lt, č. 33, 14. 8. 1968 (red. dr. Alexej Kusák, zristal v roce 1968 v exilu).
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zrrántycln,jako ZdeĎka Němečka, Věry Stárkové, Františeka Kovárny, i
autorri začínajícich,jako byli JiŤí Kovtun, Jana Borová či Zdeněk Rutar.
S}.rnbiÓzou obou antologií české exilové poezie byla snaha spojit'.pŤervané
koŤeny,' a vyrovnat se s tvrdou realitou exilu. T\rto tematiku, i když v jiné
d.imenzi, měla i antologie exilové prÓzy Peníz exula,nttiu.9 Kniha zahrnovala
všechna qfznamnější jména od Zdeřka Němečka, Ferdinanda Peroutky,
Jana Čepa ažpo začinající básnfty a žurnalisty Jana T\rmlíŤe a JiŤího Kov-
tuna, autora v;fznamné sbírky Blahoslauení, Zanec|.:'a|a stopy a odezvu i
v domácím tisku. Studium exilové literatury bez znalosti této antologie není
možné.

Nějakou dobu trpěla exilová literatura chorobou hledačství, pesimismu
a beznaděje. V poezii i v prÓze nacházírrre náznaky pocitu profanace ideálu
a u mnoh ch autor i snahu o splynutí s cizím jazykov m prostŤedím.
Právě v tomto okamžiku nastává obrat, .'ideová injekce'.: mnozí spisovatelé
si pojednou uvědomují, že - cituji zemŤelého básníka Jaromíra Měšťana
_ '.exil je náš tvrirčí program.'. Ideologické imperativy však v exilové poezii
nikdy nedominovaly.

S odstupem času vidím, Že exiloví spisovatelé, básníci, esejisté, drama.
tici, filmoví reŽiséŤi amnozi publicisté dovedli některé literární či filmové
směry kvrcholrim moderní české tvorby nejen v exilu,nybtž i v dynamické
symbiÓze celonárodní kultury. Stačí jen jmenovat stoupence ruralismu,
neoruralismu, existencialismu, kŤesťanského existencialismu a filozofické
antropologie, spirituálně meditativní l1r.iky atd' Právě časov odstup mi
dává drikaz toho, že se první exilová vlna po komunistickém puči až do
období pražského jara odlišovala od posrpnové emigrační vlny. PŤedností
první vlny bylajednota a nekompromisní postavení v boji proti teroristické
ideologii českého kulturního ždanovismu a jeho pozdějších rozmělněn ch
socialistick ch odrrid. Druhá vlna, s někter;Ími vynikajícími jmény' této
jednoty nikdy nedosáhla, poněvadž v exilu se ocitlijak političtí vězni čes-
kého brutálního stalinismu, tak i bjvalíangažovaní komunisté, tedy mnoh-
dy lidé, kteŤí pŤivedli svoje kolery v padesát ch letech ďo vézení a do ura-
noqÍch dolri. Jejich v mluvy a falšování skutečnosti prisobily jen trapně.
Únor nebyl nikdy z naší paměti vygumován.

Profesor Václav Čern;f to vyjádŤi] za nás všechny nejqfrazněji '.Uderem

Ú.'o'a se vláda nad naší kulturou pŤestěhovala tázem, a tentokrát celá,
ďo agitačně propagačního oddělení ÍrstŤedního qfboru KSČ a octla se tam
v rukou dvou agitpropčíkri žurnalistického ražení, Pauli Reimana a Gus-
tava Bareše (Breitenfelda). oba byli Žiďé, první nadto Němec s dlouhou

v Vyšla v Mnichově v roce 1956 ná.kladem SdruŽení československ;fch politick;fch uprc}rlí
kri v Německu.
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ber]ínskou minulostí, bez jakéhokoli vztahu k naší historii a vzdělanosti,
ba byt jen pŤibližnfch vědomostí o nich. Jejich dílo mohlo b;Ít pouze dílem
zkázy a zahájili je ihned s vehemencí vybičovanou tŤfletjm čekáním a chti-
vostí moci, opilou qfhradně pŤedstavou represe' pňitom naprosto ducha-
prázdnou a prostou všeho svědomí' obklopeni byli kohortou'znalcri', mezi
nimi se nápadně uplatřovali divadelní architekt KouŤil. dávn'Í sekundant
E. F. Buriana, a Ladislav Štoil.''

Tento tragick , popravami ptovázen,! pohyb na scéně české kultury
jsme v exilu nejen pozorně zaznamenáva|i, nj,brž i hluboce cítili a proti
němu protestovali. A nebyl to vždy jen hlas volajících na poušti.

HledímJi dnes na naše začátky v exilu, uvědomuji si, Že jsme vlastně
neobyčejně realistick1Í národ. PŤekonali jsme tehdy v zahraničí poměrně
brzy téměŤ všude a v kažďé zemi obtíže, které se kladly noqÍm politick;fm
uprchlíkrim do cesty. Mnozí museli změnit svá privodní zaměstnání, ale
Žurnalisté či publicisté pŤešli jen z redakcí doma zakázaného tisku do re-
dakcí v exilu, pŤevážně však do zahraničních rozhlasoqfch stanic. Na rozdíl
od jinfch národností, česk;Í - doslova živelny - shon po existenci ani nut-
nost naučit se novému jazyku neodsunuly do pozadí záliby čistě literární
a široce kulturní. Jdejistě o fenomén, kterf by zasluhoval studium víceobo-
roqfch kvalifikací.

Hned u padesdtlch letech, a to je nutno zd raznit, se postauili d'o čela
česhého exilouého písemnictuí s uljirnhou Jana Čepa b!,ualí česhoslouenští
d'iplomaté, spisouatelé s Ťadou mezindrodních uznd'ní, pŤedevším Zdeněk
Němeček (narozen 1894 v Josefově - zemŤel Ig57 v Mnichově). Byl dris-
tojníkem československ;fch legií v Rusku, povoláním diplomat. Toto posta-
vení mu umoŽĎovalo nejen Ťadu kontaktri se západními státníky, ale také
bohatě rozšiŤovalo paletu námětri k jeho vynikajícím románrim, ať to jiŽ
byla Kanada padesát ch let, či španělská občanská válka tŤ{cá|/ch let nebo
pŤedválečná Francie. Komunistick;f puč v Praze zastihl ZdeĎka Němečka
jako velvyslance v Dánsku. Své prÓzy a básně psal stále v mateŤštině, na-
pŤíklad wcholn1í román Turdá, země s exulantskou a krajanskou tematikou,
bizarní povídky Bloudění u exilu, Stín, vynikající prÓ zuTajemstuí spojen!,ch
ná.rod otištěnou v anto|og1i Peníz exulant u, kterou jsem vydal v roce 1956
v Mnichově.

Diplomatem byl i Egon Hostovsk;Í (narozen v Hronově 1908 - zemŤel
v Montclair-New Jersey 1973). V roce 1949 zristal jako legační rada na
velvyslanectví v Norsku. Za rok poté se odstěhoval do Spojen;ích stát .
Krásnou literaturu psal Hostovsk;f pŤeváŽně česky, avšak jeho prÓzy měly
určit - komunistickou kritikou napadan1f - kosmopolitní charakter. Jeho
bibliografie je bohatá a jistě není nutno pŤipomínat napŤíkia d prÓzy P l-
noční pacienÍ (New York L958), Dobročinn!,uečírek (New York 1958), Vše.
obecné spihnurlí (Toronto 1973), Literdrní dobrodružstuí česhého spisouatele
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znánlycln,jako ZdeĎka Němečka, Věry Stárkové, Františeka Kovárny, i
autor začínajícíct',jako byli JiŤí Kovtun, Jana Borová či Zdeněk Rutar.
SymbiÓzou obou antologií české exilové poezie byla snaha spojit'.pŤervané
koŤeny.' a vyrovnat se s tvrdou realitou exilu. T\rto tematiku, i když v jiné
dimenzi, měla i anto]ogie exilové prÓzy Peníz exulant u.9 Lšniha zahrnovala
všechna qfznamnější jména od ZdeĎka Němečka, Ferdinanda Peroutky,
Jana Čepa ažpo začinající básníky a žurnalisty Jana T\rmlíŤe a JiŤího Kov-
tuna, autora vyznamné sbírky Blahoslauení, Zanecha|a stopy a odezvu i
v domácím tisku. Studium exilové literatury bez znalosti této antologie není
možné.

Nějakou dobu trpěla exilová literatura chorobou hledačství, pesimismu
a beznaděje. V poezii i v pr Óze nacházírrre náznaky pocitu profanace ideálu
a u mnoh ch autorri i snahu o splynutí s cizím jazykov m prostŤedím.
Právě v tomto okamŽiku nastává obrat, .'ideová injekce'.: mnozí spisovatelé
si pojednou uvědomují, Že _ cituji zemŤelého básníka Jaromíra Měšťana
_ '.exil je náš tvrirčí program.'. Ideologické imperatily však v exilové poezii
nikdy nedominovaly.

S odstupem času vidím, Že exiloví spisovatelé, básníci, esejisté, drama.
tici, filmoví reŽiséŤi amnozi publicisté dovedli některé literární či filmové
směry k vrcholrim moderní české tvorby nejen v exilu, nybrŽ i v dynamické
symbiÓze celonárodní kultury. Stačí jen jmenovat stoupence ruralismu,
neoruralismu' existencialismu, kŤesťanského existencialismu a filozofické
antropologie, spirituálně meditativní lyr.iky atd' Právě časov1f odstup mi
dává drikaz toho, že se první exilová vlna po komunistickém puči až do
období pražského jara odlišovala od posrpnové emigrační vlny. PŤedností
první vlny bylajednota a nekompromisní postavení v boji proti teroristické
ideologii českého kulturního ždanovismu a jeho pozdějších rozmělněn ch
socialistick ch odrrid. Druhá vlna, s někter;Ími vynikajícími jmény' této
jednoty nikdy nedosáhla, poněvadž v exilu se ocitlijak političtí vězni čes-
kého brutálního stalinismu, tak i b1/valí angažovaní komunisté, tedy mnoh-
dy lidé, kteŤí pŤivedli svoje kolery v padesát ch letech do vézení a do ura-
noqÍch dolri. Jejich v mluvy a falšování skutečnosti prisobily jen trapně.
Únor nebyl nikdy z naší paměti vygumován.

Profesor Václav Čern to vfrádŤi] za nás všechny nejqfrazněji: '.Uderem

Února se vláda nad naší kulturou pŤestěhovala tázem, a tentokrát celá,
do agitačně propagačního oddělení ÍrstŤedního vyboru KSČ a octla se tam
v rukou dvou agitpropčíkri žurnalistického raŽení, Pauli Reimana a Gus-
tava Bareše (Breitenfelda). oba byli Žiďé, první nadto Němec s dlouhou

9 Vyšla v Mnichově v roce 1956 ná.kladem SdruŽení československ ch politick;fch uprc}rlí
kri v Německu.
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ber]ínskou minulostí, bez jakéhokoli vztahu k naší historii a vzdělanosti,
ba byt jen pŤibližnfch vědomostí o nich. Jejich dflo mohlo b]Ít pouze dílem
zkázy a zahájilije ihned s vehemencí vybičovanou tŤílet m čekáním a chti-
vostí moci, opilou qfhradně pŤedstavou represe' pňitom naprosto ducha-
prázdnou a prostou všeho svědomí' obklopeni byli kohortou'znalcri', mezi
nimi se nápadně uplatřovali divadelní architekt KouŤil. dávn'Í sekundant
E. F. Buriana, a Ladislav Štoil.''

Tento tragick , popravami ptovázeny pohyb na scéně české kultury
jsme v exilu nejen pozorně zaznamenáva|i, nj,brž i hluboce cítili a proti
němu protestovali. A nebyl to vždy jen hlas volajících na poušti.

HledímJi dnes na naše začátky v exilu, uvědomuji si, Že jsme vlastně
neobyčejně realistick1Í národ. PŤekonali jsme tehdy v zahraničí poměrně
brzy téměŤ všude a v kažďé zemi obtíže, které se kladly noqÍm politick;im
uprchlíkrim do cesty. Mnozí museli změnit svá privodní zaměstnání, ale
Žurnalisté či publicisté pŤešli jen z redakcí doma zakázaného tisku do re-
dakcí v exilu, pŤevážně však do zahraničních rozhlasoqfch stanic. Na rozdíl
odjinfch národností, česk;Í - doslova Živeln;Í - shon po existenci ani nut-
nost naučit se novému jazyku neodsunuly do pozadí záliby čistě literární
a široce kulturní. Jdejistě o fenomén, kterf by zasluhoval studium víceobo-
roqfch kvalifikací.

Hned u padesá,t!,ch letech, a to je nutno zd raznit, se postauili do čela
česhého exilouého písemnictuí s uljirnhou Jana Čepa b!,ualí česhoslouenští
d'iplomaté, spisouatelé s Ťadou mezindrodních uznd'ní, pŤedevším Zdeněk
Němeček (narozen 1894 v Josefově - zemŤel Ig57 v Mnichově). Byl dris-
tojníkem československ;fch legií v Rusku, povoláním diplomat. Toto posta-
vení mu umoŽĎovalo nejen Ťadu kontaktri se západními státníky, ale také
bohatě rozšiŤovalo paletu námětri k jeho vynikajícím románrim, ať to jiŽ
byla Kanada padesát ch let, či španělská občanská válka tŤ{cá|/ch let nebo
pŤedválečná Francie. Komunistick;f puč v Praze zastihl ZdeĎka Němečka
jako velvyslance v Dánsku. Své prÓzy a básně psal stále v mateŤštině, na-
pŤíklad wcholn;í román Turdá, země s exulantskou a krajanskou tematikou,
bizarní povídky Bloudění u exilu, Stín, vynikající prÓ zuTajemstuí spojen!,ch
nd.rod otištěnou v anto|og1i Peníz exulant u, kterou jsem vydal v roce 1956
v Mnichově.

Diplomatem byl i Egon Hostovsk1f (narozen v Hronově 1908 - zemŤel
v Montclair-New Jersey 1973). V roce 1949 zristal jako legační rada na
velvyslanectví v Norsku. Za rok poté se odstěhoval do Spojen;ích stát .
Krásnou literaturu psal Hostovsk;f pŤeváŽně česky, avšak jeho prÓzy měly
určit - komunistickou kritikou napadan1f - kosmopolitní charakter. Jeho
bibliografie je bohatá a jistě není nutno pŤipomínat napŤíkia d prÓzy Ptil-
noční pacienÍ (New York L958), Dobročinn!,uečírek (New York 1958), Vše.
obecné spihnurlí (Toronto L973), Literdrní dobrodružstuí česhého spisouatele
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u cizině aneb o ctihodném pouoldní houzla zbaueném(Toronto 1966), pŤíbě-hy,.které volně zpracoval podle sv;Ích vzpomínek a zkušeností, a ňadu dal-ších.
Práce ZdeĎkaNěmečka, Jana Čepa, Egona Hostovského, Jana Koláraa dalších byly pňekládány téměň do-všecĚ světov ch kulturních jazyk .Rovněž filmaŤi se inspirovali jejich dílv.

- Vyznamn1fm diplomatem byl rovněŽ Vladimír Vaněk (narozen 1895 vDobré u Limanova v Haliči - zemŤel v Římě 1965). PatŤil již od prvopočát-
ku, stejně jako Zdeněk.Němeček, k v,ltaznym zjevrim české legionáŤské
literatury' Ve tŤetím odboji spolupracoval 

"Vaněk 
s Ťadou exu an,"k;fchlist , jeho drama Penzionát Niruaia bylo uvedeno ve švédském rozhlase,

knižně 
li1k :{š.'" pouze sbírka jeho vfznamnych pr6z s titulem Knihapouídek (Rím 1965, rivod M. Broftová). Vaněk jako legionáň poznat lotsu1.i..

kou revoluci a Sovětrjm 
:"'."Ťil To mohl b5;tleden ž *.,ohu drivodri, proc

se v roce 1945 nevráti| do Ceskoslovenska'
Dalším diplomatem, velmi tispěšn]im, byl Viktor Fischl, kteryí z nichbyl nejmladší (narozen 191'2 v Hradci Králové). V roce 1949 se vzdal své

československé diptomatické kariéry, odjel do Izrae|e a tam pŤijal jméno
Avigdor Dagan, které používal aŽ do svého penzionování. l.,e" zi;á v izraeli
a je dosud literárně činn;f. Velk ohlas vyvolala hlavně jeho kniha Ho,ory
s Janem Masarykem (poprvé Tel Aviv 1951).
- Mezi aktivní diplomaty patŤila i spisovatelka a básníňka Milada Souč-
ková (narozena 1901 v Praze - zemŤela v poŽehnaném věku v roce 1983
v Bostonu). V diplomatick;ích službách byla od roku 1945 jako kulturní
atašé ve Spojen ch státech a po noru 1948 odmítla vrátit sá do Českoslo-
venska. Milada Součková patŤí k vrcholn;ím zjevrim mezi česk;Ími spisova-
telkami 20. století.

.Poslední z Ťady diplomat byl československ;Í riŤedník u organizace
spojen;fch národli doktor Ladislav Radimsk;f, dďeko známější i 

" 
xiii"r.ono

měsíčníku jako Petr Den (narozen v Kolíně 1898 - zemŤel v New Yorku
1970). Vedle politick ch esejí proslul pŤedevším knihou Rad,ost ue Veselí:je to vyprávění o babičce, tentokrát městské.

Do Ťad diplomatri nemtižeme počítat známého spojeneckého novináŤe,
reportéra a spisovatele Vladimíra Štědrého,jak se to někdy omylem uvádí(narozen v Praze 1904 - zemŤel v Mnichově ígoa). oozlt seještjpražskéhojara, nikoliv však jeho tragického konce. K jeho nejznámějším kniham pat-
Íí: Jeho Veličenstuo císaŤ Spojenych stát ijiné pouíd,hy (Stockholm 1956),
Věž suědectuí (Montreal Lg55) aPŤerušeni stopa(Mnichov 1966). Dlouhá
léta byl Vladimír Štědr1í redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa,
oblíben;Ím u mlad;/ch posluchačri.

.. K mladším generačním vrstevníkrim patŤil v padesát;Ích letech vedlejiž zmíněného Pavla Javora další pŤedstaiitel českého ruralismu v exilu,
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profesor BedŤich Svatoš (narozen v Bělči u KŤivoklátu 1908). Je dodnes

iiterárně činn.f, pŤedevším v Ťímském Novém životě. Prisobí ve Francii,

pravidelně pob vá v Itálii. Vrcholem jeho tvorby v exilu je rozsáhl román

Mlha šatí siracá (Lund 1956) a pět knih kouzeln ch pt6z zitalsk,lch hor-

sk]fch vesnic jižních \'rol, vydanych KŤesťanskou akademií v Rímě'

Poněkud osamoceně stojí v;íznamná osobnost publicisty, dramatika a

romanopisce Ferdinanda Peroutky (narozen v Praze 1885 - zemŤel v New

Yorku 1978)' Byl prvním šéfem československého oddělení Svobodné Ev-

ropy. Kjeho nejznámějším dílrim patÍí pŤedválečn1f pětidíln;f cyklls Budo-

uiní stdtu (Praha 1933) a exiloui knižní esej Dentohratick!, manifesÍ (New

York 1959), z dramat pak Šťastlíuec Sulla (v roce L948 zakázáno), oblah

a ualčíh (tg46-1g47) a z románú Pozd'ější žiuot Panny (Toronto 1980). Pe-

routka byl osobnost masarykovského charakteru'
Neprávem opomíjenaje postava profesora dr. Jana Strakoše, historika

a publicisty (naio"en 1899 ve Fryčovicích pod Hukvaldy - zemŤel v Sionu

ve Šqfcarsku 1966).
Ná"apome.'ute1nou osobností je profesor dr. René Wellek (narozen 22.8.

1903 ve Vídni), žák F. X' Šaldy a o. Fischera. Vyrristal v kulturním pro-

stŤedí, jeho otec byl znám jako první životopisec BedŤicha Smetany a pŤe-

kladatel J. Vrchlického a J. S. Machara do němčiny. René Wellek dosáhl

docentury v oboru anglické literatury na filozofické fakultě UK, prisobil

na Yaleské univerzitějako profesor srovnávací literatury' Je autorem Ťady

vynikajících děl pŤeloŽen;fch do všech světovych jazyk , vyznamné je dílo

E,,oyš o, Czeci Lite,ature (Haag 1963, pŤedmluva Petr Demetz, pŤední

česky germanista v USA)'
Není možné opomenout ani světového byzantologa profesora dr. Františ-

ka Dvorníka (narozen v Chom;Íži u KroměŤíže 1893 - zemŤel 1975). od

roku 1966 obohacuje českou literární vědu v zahraničí slavista Antonín

Měšťan (narozen 1930 v Ptaze).

Závérem bych chtět zd raznit to, o čem jsem mluvil a psal velmi často,

o zá|1bě Č".rr..i v poezii. Tato záliba se táhne jako z|atá nit od dob baroka

aŽ do našich dnri. Byla to exilová poezie,která v době českého ždanovismu

a sovětského častuškování uchovávala kontinuitu integrálního českého

básnického projevu. Jeden z v5ítvarn;Ích kritik , doktor Jaroslav Jíra, na.

psal do rasopisu Archa v roce ]"958: ',Je samozŤej mé, Že Živy odkaz rikolu

po""i" se projevoval od prvopočátku v českém básnictví v exilu'.' Už na

počátku z. s,,itove váIkyvyšla v PaŤíži zásluhou básníka, pozdějšího po1i.

iického,,ězně Josefa Palivce knížk a Hlasy domoua, Jde asi o dvacet básní,
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u cizině aneb o ctihodném pouoldní houzla zbaueném(Toronto 1966), pŤíbě-hy,.které volně zpracoval podle sv;Ích vzpomínek a zkušeností, a ňadu dal-ších.
Práce ZdeĎkaNěmečka, Jana Čepa, Egona Hostovského, Jana Koláraa dalších byly pňekládány téměň do-všecĚ světov ch kulturních jazyk .Rovněž filmaŤi se inspirovali jejich dílv.

- Vyznamn1fm diplomatem byl rovněŽ Vladimír Vaněk (narozen 1895 vDobré u Limanova v Haliči - zemŤel v Římě 1965). PatŤil již od prvopočát-
ku, stejně jako Zdeněk.Němeček, k v,ltaznym zjevrim české legionáŤské
literatury' Ve tŤetím odboji spolupracoval 

"Vaněk 
s Ťadou exu an,"k;fchlist , jeho drama Penzionát Niruaia bylo uvedeno ve švédském rozhlase,

knižně 
li1k :{š.'" pouze sbírka jeho vfznamnych pr6z s titulem Knihapouídek (Rím 1965, rivod M. Broftová). Vaněk jako legionáň poznat lotsu1.i..

kou revoluci a Sovětrjm 
:"'."Ťil To mohl b5;tleden ž *.,ohu drivodri, proc

se v roce 1945 nevráti| do Ceskoslovenska'
Dalším diplomatem, velmi tispěšn]im, byl Viktor Fischl, kteryí z nichbyl nejmladší (narozen 191'2 v Hradci Králové). V roce 1949 se vzdal své

československé diptomatické kariéry, odjel do Izrae|e a tam pŤijal jméno
Avigdor Dagan, které používal aŽ do svého penzionování. l.,e" zi;á v izraeli
a je dosud literárně činn;f. Velk ohlas vyvolala hlavně jeho kniha Ho,ory
s Janem Masarykem (poprvé Tel Aviv 1951).
- Mezi aktivní diplomaty patŤila i spisovatelka a básníňka Milada Souč-
ková (narozena 1901 v Praze - zemŤela v poŽehnaném věku v roce 1983
v Bostonu). V diplomatick;ích službách byla od roku 1945 jako kulturní
atašé ve Spojen ch státech a po noru 1948 odmítla vrátit sá do Českoslo-
venska. Milada Součková patŤí k vrcholn;ím zjevrim mezi česk;Ími spisova-
telkami 20. století.

.Poslední z Ťady diplomat byl československ;Í riŤedník u organizace
spojen;fch národli doktor Ladislav Radimsk;f, dďeko známější i 

" 
xiii"r.ono

měsíčníku jako Petr Den (narozen v Kolíně 1898 - zemŤel v New Yorku
1970). Vedle politick ch esejí proslul pŤedevším knihou Rad,ost ue Veselí:je to vyprávění o babičce, tentokrát městské.

Do Ťad diplomatri nemtižeme počítat známého spojeneckého novináŤe,
reportéra a spisovatele Vladimíra Štědrého,jak se to někdy omylem uvádí(narozen v Praze 1904 - zemŤel v Mnichově ígoa). oozlt seještjpražskéhojara, nikoliv však jeho tragického konce. K jeho nejznámějším kniham pat-
Íí: Jeho Veličenstuo císaŤ Spojenych stát ijiné pouíd,hy (Stockholm 1956),
Věž suědectuí (Montreal Lg55) aPŤerušeni stopa(Mnichov 1966). Dlouhá
léta byl Vladimír Štědr1í redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa,
oblíben;Ím u mlad;/ch posluchačri.

.. K mladším generačním vrstevníkrim patŤil v padesát;Ích letech vedlejiž zmíněného Pavla Javora další pŤedstaiitel českého ruralismu v exilu,

674

profesor BedŤich Svatoš (narozen v Bělči u KŤivoklátu 1908). Je dodnes

iiterárně činn.f, pŤedevším v Ťímském Novém životě. Prisobí ve Francii,

pravidelně pob vá v Itálii. Vrcholem jeho tvorby v exilu je rozsáhl román

Mlha šatí siracá (Lund 1956) a pět knih kouzeln ch pt6z zitalsk,lch hor-

sk]fch vesnic jižních \'rol, vydanych KŤesťanskou akademií v Rímě'

Poněkud osamoceně stojí v;íznamná osobnost publicisty, dramatika a

romanopisce Ferdinanda Peroutky (narozen v Praze 1885 - zemŤel v New

Yorku 1978)' Byl prvním šéfem československého oddělení Svobodné Ev-

ropy. Kjeho nejznámějším dílrim patÍí pŤedválečn1f pětidíln;f cyklls Budo-

uiní stdtu (Praha 1933) a exiloui knižní esej Dentohratick!, manifesÍ (New

York 1959), z dramat pak Šťastlíuec Sulla (v roce L948 zakázáno), oblah

a ualčíh (tg46-1g47) a z románú Pozd'ější žiuot Panny (Toronto 1980). Pe-

routka byl osobnost masarykovského charakteru'
Neprávem opomíjenaje postava profesora dr. Jana Strakoše, historika

a publicisty (naio"en 1899 ve Fryčovicích pod Hukvaldy - zemŤel v Sionu

ve Šqfcarsku 1966).
Ná"apome.'ute1nou osobností je profesor dr. René Wellek (narozen 22.8.

1903 ve Vídni), žák F. X' Šaldy a o. Fischera. Vyrristal v kulturním pro-

stŤedí, jeho otec byl znám jako první životopisec BedŤicha Smetany a pŤe-

kladatel J. Vrchlického a J. S. Machara do němčiny. René Wellek dosáhl

docentury v oboru anglické literatury na filozofické fakultě UK, prisobil

na Yaleské univerzitějako profesor srovnávací literatury' Je autorem Ťady

vynikajících děl pŤeloŽen;fch do všech světovych jazyk , vyznamné je dílo

E,,oyš o, Czeci Lite,ature (Haag 1963, pŤedmluva Petr Demetz, pŤední

česky germanista v USA)'
Není možné opomenout ani světového byzantologa profesora dr. Františ-

ka Dvorníka (narozen v Chom;Íži u KroměŤíže 1893 - zemŤel 1975). od

roku 1966 obohacuje českou literární vědu v zahraničí slavista Antonín

Měšťan (narozen 1930 v Ptaze).
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o zá|1bě Č".rr..i v poezii. Tato záliba se táhne jako z|atá nit od dob baroka

aŽ do našich dnri. Byla to exilová poezie,která v době českého ždanovismu

a sovětského častuškování uchovávala kontinuitu integrálního českého

básnického projevu. Jeden z v5ítvarn;Ích kritik , doktor Jaroslav Jíra, na.

psal do rasopisu Archa v roce ]"958: ',Je samozŤej mé, Že Živy odkaz rikolu

po""i" se projevoval od prvopočátku v českém básnictví v exilu'.' Už na
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iického,,ězně Josefa Palivce knížk a Hlasy domoua, Jde asi o dvacet básní,
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které poslali pŤední čeští básníci doma a několik básník z tehdejšího dru-

hého exilu. VLrše byly vesměs anonymní. Ještě dnes rád vzpomínám, jak

jsme se dohadovali o identitě básníkri. Nebylo však rozdílu mezi ďomácími

a exiloqfmi, nemluvě o naprosté jednotě myšlenkové. I ve tŤetím odboji

si exil uvědomil, jak velkf rikol má literatura v odboji a že básníku nesmí

chybět ani odvahá, ani tvrirčí sfla. Zaslouží, myslím, pŤipomenout, co napsal

o čradici české poezie velk.f francouzsk básník Paul Valéry v paŤížské

revui Uart vivant v nešťastnych záŤijov.fch dnech 1938: ',Poezie v české

zemi existuje, chci tím Ťíci, že ji tam pokládají nikoliv za prosté a libovolné

zpestŤení volnych chvil někte4fchjednotlivcri, nfbrž za skutečnou mocnost

(iuissance). Č"ši .'""upo.ínají na rílohu, kterou hráli jejich básníci v do-

bách bytí a nebytí národní myšlenky.'.
Evropa nás potňebuje. V době, kdy k Vám mluvím, umírají děti, ženy

i muži v okolí Sara;eva nebo v Čečensku. A]e snažme se b t optimistick mi'

proto končím slovy Starého zákona: ,,sfuáŽrry, co se stalo dnes v noci? od-

pověděl sftážny,. PŤišlo jitro!,'

čnsxlí. KULTURNÍ RADA V ZAHRANIčÍ
vE \rÍvoJl LITERÁHYÍ črrwosrr

PRvNÍ vLI\IY čnsxÉHo poťnonovnHo nxllu
(1948-1968)

MILAN BURDA

Ve svém pŤíspěvku bych se chtěl soustŤedit na činn ostČeské hulturní rad,y
u zahraničí, která hrála jednu ze stěžejních rolí ve v voji literární a kul-
turní aktivit{ První vlny českého porínorového exilu.l

Za|ožení ČxR uyto oznámeno na podzim roku 1953, v Ťíjnovém čísle
časopisu SklizeĎ', U jejího zrodu stál Robert Vlach, jeden z nejlktivnějsich
organizátor kulturního a literárního života českého porinorového *it.,'
Mach ve svém článku shrnuje dúvody, jeŽ ho pŤiměly k rozhodnutí pokusit
se o v5rtvoŤení stŤechové kulturní organizace českého exilu: několik měsícri
redigování Sklizně ho pŤesvědčilo o tom, že pro mnoho čechri žijících v exi-
lu snaha vytvoŤit zde kulturní prostŤedí není jenom pouhá ziráta času.
Mezi lidmi existuje mnoho zajímau ch, rozumnfch . oŽit"č.,y"h nápadri,
podnětri, iniciativ a námětri, jak zlepšit kulturní prostŤedí exilu, jeŽ však
jednotlivec či malá skupinka lidí mohou sami jen stěŽí uskutečnit. BohuŽel,
v šestém roce exilu, dosud neexistuje prostor, kde by se t5rto snahy soustŤe-
dbvaly a pomáhaly uskutečĎovat, kde by jednotlivci nacházeli porozuměni,

. Konzultace bibliografií exilové literatury (A. Kratochvil: BibliograÍie krásné české li-
teratuqlvydanévexilu:rjnor1948-květen1967,Stud,icL968'é.14,s.39-69;L. Šteflová:Biblio-
grafic literatury uydané česklmi a slouensk\jmi autory U zahraničí: 1948-1972, s d.odathem
do srpna 1978,PaŤíž-Kolín n. R. 1978) nrím nepňímo potvrzuje klíčo v!, vyznalntéto organizace
pro rozvoj českého literrírního dění v cizině: z asi 260 titulri privodních děl krásné literatuy,
kdejsou započítána i díla nacházející se na pomezí krásné literatury a literatury faktrr, které
čeští exiloví autoŤi vydali v letech 1948-1968, by|y I72 tituly publikovány mezi roky 1953
a 1962, tedy v době víceméně pravidelného fungování ČI(R, z období 1953.19á8, kdy o"g"'oi"u."
prisobila nejaktivněji, je 113 publikací. Většina pochází z Literárních soutěží poňádanlch
společně Kňeséanskou akademií a Českou kulturní radou v zahraničí a vyšla v edicích,.,eŽ
buď pÍímo patŤily čI{R, nebo které s ní rizce spolupracovaly a podílely se na někte4fchjejích
aktivitách.

2 R. Vlach' o Ku]turní radu , Sklizei 1953, č. 10, s. 10. Robert Mach v té době také redigo.
vď SklizeĎ, vydávanou od ledna 1953 v Hambuku jeho jmenovcem Antonínem Machem.
ZároveĎ byl najaŤe 1953 požádán Kňesťanskou akademií, aty obnovitjejí Literrírní a hudební
soutěž.
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