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Exilová literatura na hranici
vědy a umění

A N T O N I N  K R A T O C H V I L

Zhrouceni komunismu v ČSR od ekonomiky, ideologie aŽ po humanitní oblas-

ti zasáhlo hluboce i do naší exi|ové kultury. Mnozí z nás - a bylo lhostejno, zda

pracovali v rozhlasovlch stanicích s anténami obrácen;Ími na vychod či na unt-

verzitách v USA nebo v Evropě - by|i pozváni k pňednáškám na Masarykově

univerzitě, Univerzitě Karlově nebo napŤ. na Pedagogické Íakultě v olomouci,

a pÍedevším v P]zni' Já mě| zprvu dva rivazky v Brně a v Plzni, kde pŤednáším

dodnes exi|ovou a vězeřskou literaturu. Jest|iŽe během |et počet hostujících do-

centri ubyval, bylo to zpťrsobeno zdravotními problémy, časov m zaneprázdné-
nínr či Ílnanční situací (Kratochvil l993-98).

Česká exilová literatura se štěpí do dvou namnoze protich dnych období:
první období by se dalo ohraničit |éty 1948 až po dobu doznívajícího pražské-

hojara 1968_69. Toto období bylo _ až na několik v podstatě okrajov1ich pole-

mik - po Stránce Iiterárněkritické jednotné. Situace se změnila po otevŤení hra-

nic v roce 1968. Do exilu pŤišIi jak b]/valí političtí vězni, tak i exkomunisté.

Umělecká tvorba navazovala na tradici první republiky, ale na kniŽním trhu se

objevily i nové, namnoze experimentální práce' Jestliže dnes vyšla Ťada infor-

mačních i analytick]i ch studií, at j|ž z oblasti poezie či prÓzy, nebo náboŽen-

sklch meditací, zristávala stále opomíjena oblast esejistiky' V časovém omeze-

ní patnácti minut se pokusím o dva proÍily vyraznych literárních esejistri a filo-

zofťr: prof. Karla Máchy a Jana Čepa' Mácha se narodil 2.|edna 193| v Dírné

u Soběslavi' V době doznívání pražského jara byl děkanem fakulty sociálních

věd a publicistiky UK. Na podzim 1969 se vzdal svého riŤadu a by] zbaven aka-

demického postavení. V pri|i sedmdesát;ich let odchází Kare| Mácha do exilu.

t .

Dominující osobností byl ovšem i v ob|asti esejistiky Jan Čep. Narodi| se

31 . prosince 1902 v chalupnické rodině v Myslechovicích u Litovle a zemŤel po

delší chorobě 25. ledna 1974 v Paňíži. Čepova tvorba v exi|u by|a pŤedevším
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tvorbou esejistickou. První knihou vydanou v exi|u by| sice prozaick]i triptych
Ciktini, kde dolninova|a prÓza Klára Bendová'která znamenala určité vyvrcho-
lení Čepovy novelistické tvorby. Je to snad všední tragédie, jak]ich Se u nás'
a nejen u nás, udáIo na sta, kdyŽ k nám v roce l945, pŤedevším na Moravu' pŤi-
šly trestné jednotky maršála Malinovského, a pŤece ne obyčejn;1i pňíběh. Klára
Bendová by|a pŤíliš krásná' a proto její oběť nemoh|a byt sine sanqine - její smrt
nemoh|a byt všední. Nove|a je obrazem čistého, rea|istického pohledu do ne-
klidnlch a mnohdy i tragick;/ch okamžikrj. TŤetí novela je rozčleněna na dvě
části a má na rozdí| od obou piedchozích ňac|u autobiografick]/ch rysri. Zde Čep
nezastírá sv j sklon k esejistickému fenoménu. ,,Je monologem štvance-exu-
lanta, kter v|áčí s sebou stále svŮj trpk;í osud; hodina jeho pouti není zazna-
menána v Ěádu času, neboť v noční PaÍíži či v Mnichově za svíÍání není jiŽ tma,
ale není ještě ani světlo' Kdo miluje Jana Čepa, pro toho je tato pr6za chlebem
siln]/ch i bolesti vlastního snu pŤed rozbŤeskemjitra...Tento citát z rného biblio.
filu (Kratochvil 1952) je zrcadlem, ve kterém jsem viděl na tváiích kolegri z roz.
hlasu stejné pohnutí, které mistahovalo dech' Knihou Ciktini (Čep l953) se stal
Čep magnetem pro |idi, kter m se bránit neumě|' Jeden z teoretikŮ to charakte.
rizoval jako rys uvědomělého subjektivismu odrážejícího se v kompozičním ňe-
šení. Vedle Cikdn vydal Čep kniŽně ještě drobnou prÓzu nazvanou Květnové
drri se stejnou tragickou tematikou. Pro doplnění literárních profiI Čepa z jeho
exi|ového období je nutno uvést Čepovu jedinou prÓzu s kultivovan m humo-
rem TŤi pocestní' kterou jsem otiskl v první antologii exilové prÓzy Peníz exu-
lant v (KraÍochvil, ed' 1956).

Esejistická díla Jana Čepa jsou aŽ integrálně umělecky zpracované rivahy,
mnohdy i rozpravy o humanitních, filozofick]/ch, estetick ch i umě|eckych
otázkách a problémech dneška a nedávné minu|osti. Poznámky idohady' žeČep
se zde držel formu|ace starého filo|oga Františka Trávníčka (1952), že ,,essay
(esej) byl privodně pokus, pňenesená písemná rozprava a zv|áštní |iterární
utvar.., ovšem zdaleka neodpovídá Čepově esejistice. Jan Čep vydal celkem se.
dm knih esejú v edici Vigilie v KŤesťanské akademii v Římě. Vljimku tvoŤily
pouze Samomluvy rl rozhovory vydané Českou ku|turní radou v edici Sk|izeř
svobodné tvorby v Lundu ve Švédsku (Čep l959).

Thto kniha, která by|a v soutěži Kulturní rady a KŤesťanské akademie vyscr-
ce oceněna, zrcadli vyspělost, brilantnost a Čepovu h|ubokou humanitu. Jan
Čep v dos|ovu píše:

Tyto rivahy jsem napsa| z vnitŤní potŤeby, a|e také z vnější nutnosti' Jsou
organickym pokračováním text , které uveÍejnila KŤesťanská akademie
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v Římě pod titulem o lidsk! svět. JenomŽe tentokrát jsou to texty vybra-
né a často i krácené a zahrnují období pěti šesti let pŤedevším rozhlasové-
ho vysílání' Ani pŤi této redakci sv ch rozhlasovlch rivah se nemohl au-

tor vyhnout fbrmulacím pŤíliš kus m. Doufá však' že se mu občas poda-

Ťilo vyjádŤit, co mě| sám na srdci a co najde ozvěnu u |idí, kteŤí žtjí ne.;e-

nom ve vyhnanství cizím, ale i ve vyhnanství domácím.
Ještě tohle: autor těchto text nestudova| soustavně žádnou filozofii.

Pokládá se sám pŤedevším za básníka. Co by mohlo znít vjeho větáchja-

ko Íilozofie nebo dokonce teologie, nutno pŤičíst tomu vnímání skuteč-

nosti, kterému se ňíká intuice _ i když je často podepŤeno - vědomky ne-

bo nevědomky _ pozitivním studiem lidské myšlenky a l idsklch dějin.
(Čep 19.59: l  l8)

Dr. Alexandr Heidler (otec KŤíšťan) stejně jako napň. proť. otakar odložilík

a další se po prostudování Čepov]/ch rivah shodli, že Čep je k|asick]1im pŤíkla-

dem kŤesťanského existencialismu, jak jej hlásali Niko|aj Alexandrovič Berd'a-
jev (1874-1948), Maurice B|ondel (1861-1949), pŤípadně Gabriel Marce|

(l889-1973). Ke Karlu Jaspersovi měl Čep určité v hrady. Řekl mi jednou

v RFE: ,,Nemám rád psychiatry'..
Ved|e dvou knih vydan1/ch Čepem ještě doma _ Bcisník a jeho inspirační

zdroje (Praha 1940) a vyznamné sbírky esejri Rozptylené paprsky (Dominikán-

ská edice Krystal, olomouc |946) _ napsal Čep několik esejistick]ich rivah do

Nového života (Řim) a několika da|ších listri. Knižně vycházely Čepovy eseje

v Kiesťanské akademii v Římě (Accadernia Cristiana Cecoslovacca' později'

když si Slováci vytvoŤili sv j ristav, bylo označení Cecos|ovacca vypuštěno.

Dnešní česká KŤesťanská akademie v Římě má sídlo v Nepomucenu' papeŽské

univerzitní koleji, kde je také redakce Nového života). V rivodu k první esejis-

tické Čepově knize napsané v exilu o lidskj svět auÍor zd razřuje: ,,Nebudou
zatím moci číst tyto rivahy ti, kter m byly adresovány, místo kter;Ích jsem se

snažil myslet nahlas. Doufám však, že i moji čtenáŤi v exilu najdou na těchto

stránkách ozvěnu vlastních rizkostí a nadějí, že z stanou pro budoucnost svě.

dectvím těchto tragicklch čas ,. (Čep l953a). Úvod je datován: V rinoru 1953.

Tetty v době, kdy komunistická justice ,,realizova|a,. dva monstrprocesy s ČeS-

k:/mi spisovateli (viz Kratochvi| l997). První esej končí slovy: ,,Uslyšíte, jak

kolem vás plyne čas, čas, ktery uŽ odplavil tolik osudri, podem|el a pohŤbil to-

lik babylonskych věŽí' lezdec, kter;/ už vyhodil ze sedla tolik zvrácenych ctiŽá-

dostí a plánťr. Čas, nástroj Boží spravedlnosti. PŤátelé, začněte tim, že budete

v tichu naslouchatjeho toku, kter]/ uŽ nezadržite|ně hloubí hrob i vašim nyněj-

.á.
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tvorbou esejistickou. První knihou vydanou v exi|u by| sice prozaick;i triptych
C i kdni, kde domi nov ala pr 6za K|ára Bendov á, která znamenala určité vyvrcho-
lení Čepovy novelistické tvorby. Je to snad všední tragédie, jakych se u nás.
a nejen u nás, událo na sta, kdyŽ k nám v roce l945, pňedevším na Moravu, pŤi-
šly trestné jednotky maršála MaIinovského, a pŤece ne obyčejn]1i pŤíběh. Klára
Bendová byla piíliš krásná, a proto její oběť nemohla b]i t sine *nqin" - její smrt
nemohla byt všední. Novela je obrazem čistého, realistického pohtedu do ne-
klidn]/ch a mnohdy i tragick;Ích okamžik ' TŤetí nove|a je rozčleněna na dvě
části a má na rozdíl od obou pňedchozích Íacu autobiografick ch rysri' Zde Čep
nezastírá svrij sklon k esejistickému fenornénu. ,'Je mono|ogem štvance-exu-
lanta, kter vláčí s sebou stále sv j trpk;1i c,sud; hodina jeho pouti není zazna-
menána v Ťádu času, neboť v noční PaĚíŽi či v Mnichově za svítáni není jiŽ tma,
a|e není ještě ani světlo. Kdo miluje Jana Gpa pro toho je tato prÓza ch|ebem
siln ch i bo|esti v|astního snu pňed rozbňeskem jitra...Tento citát z mého bib|io.
Ítlu (Kratochvi| 1952) je zrcadlem, ve kterén jsem viděl na tváŤích kolegri z roz-
hlasu stejné pohnutí, které mi stahova|o dech. Knihou Ciktini (Čep l95i; se stal
Čep magnetem pro lidi, kterym se bránit neuměl. Jeden z teoretikri to charakte-
rizova|jako rys uvědomělého subjektivismu odrážejícího se v kompozičním Ťe-
šení. Vedle Cikdn vydal Čep knižně ještě drobnou prÓzu nazvanou Květnové
dlri se stejnou tragickou tematikou. Pro dopJnění literárních profil Čepa z jeho
exilového období je nutno uvést Čepovu jedinou prÓzu s kultivovan]im humo-
rem TŤi pocestní, kterou jsem otiskl v prvni anto|ogii exilové prÓzy Peníz exu-
lant v (Kratochvil, ed. 1956).

Esejistická díla Jana Čepa jsou až integrálně umělecky zpracované vahy,
mnohdy l rozpravy o humanitních, filozoiicklch, estetick:ich i umě|eckfch.otázkách 

a prob|émech dneška a nedávné minu|osti. Poznámky i dohady, ŽeČep
se zde drŽe| Íbrmulace Starého filologa Františka Trávníčka (1952), Že ,,essay
(esej) byl privodně pokus' pÍenesená písemná rozprava a zv|áštní literární
tvar.., ovšem zdaleka neodpovídá Čepově esejistice. Jan Čep vydal celkem se-

dm knih esej v edici Vigilie v KŤesťanské akademii v Římě. V]yjimku tvoŤily
pouze SamomLuvy a rozhovory vydané Českou ku|turní radou v edici Sklizeř
svobodné tvorby v Lundu ve Švédsku (Čep 1959).

Tato kniha, která byla v soutěŽi Kulturní rady a KŤesťanské akademie vystl-
ce oceněna, zrcadlí vyspělost, bri|antnost a Čepovu hlubokou humanitu' Jan
Čep v doslovu píše:

Tyto rivahy jsem napsal z vnitňní potŤeby. ale také z vnější nutnosti' Jsou
organick;ím pokračováním text , které uveŤeinila KŤesťanská akademie
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v Římě pod titulem o lidsk1i svět' Jenomže tentokrát jsou to texty vybra-
né a často i krácené a zahrnují období pěti šesti let pŤedevším rozhlasové-
ho vysílání. Ani pŤi této redakci svlch rozhlasov ch rivah se nemohl au-
tor vyhnout Íbrmu|acím pŤí|iš kus1/m. Doufá však' že se mu občas poda.
Ťilo vyjádňit, co mě| sám na srdci a co najde ozvěnu u |idí, kteÍí Žijí neje-
nom ve vyhnanství cizím, ale i ve vyhnanství domácím'

Ještě tohle: autor těchto textŮ nestudoval soustavně žádnou filozofii.
Pokládá se sám pŤedevším za básníka' Co by moh|o znít vjeho větáchja-
ko filozofie nebo dokonce teologie, nutno pŤičíst tomu vnímání skuteč-
nosti, kterému se iíká intuice _ i kdyŽ je často podepŤeno - vědomky ne-
bo nevědomky - pozitivním studiem lidské myš|enky a l idsklch dějin.

(Čep 1959: l  l8)

Dr. Alexandr Heidler (otec KŤíšťan) stejně jako napŤ. prof' otakar odložilík
a další se po prostudování Čepov1/ch rivah shodli, Že Čep je klasick1/m pňíkla-

dem kŤesťanského existencialismu' jak jej h|ásali Nikolaj Alexandrovič Berd'a-
jev (1874-1948)' Maurice B|ondel (|86l_l949)' pŤípadně Gabriel Marcel
(1889-1973). Ke Kar|u Jaspersovi mě| Čep určité v5íhrady. Řekl mi jednou

v RFE: ,,Nemám rád psychiatry..,
Vedle dvou knih vydanlch Čepem ještě doma - Btisník a jeho ittspirační

zdroje (Praha 1940) a vyznamné sbírky esej Rozptj,Iené paprsky (Dominikán-
ská edice Krystal, olomouc |946) _ napsa| Čep několik esejistick;ich rivah do
Nového života (Řim) a několika dalších listtj' KniŽně vycháze|y Čepovy eseje
v Kiesťanské akademii v Římě (Accadernia Cristiana Cecos|ovacca' později'
když si Slováci vytvoÍili svŮj ristav, by|o označení Cecos|ovacca vypuštěno.
Dnešní česká KŤesťanská akademie v Římě má sídlo v Nepomucenu, papežské
univerzitní ko|eji, kde je také redakce Nového života). V rivodu k první esejis-
tické Čepově knize napsané v exilu o lidsk! syčÍ autor zdŮrazřuje: ,,Nebudou
Zatím moci číst tyto rÍvahy ti' kter;/m byly adresovány, místo kterfch jsem se
snaŽil myslet nahlas. Doufám však, že i moji čtenáŤi v exilu najdou na těchto
stránkách ozvěnu vlastních rizkostí a nadějí, že zŮstanou pro budoucnost svě.
dectvím těchto tragick1/ch čas .. (Čep 1953a). Uvod je datován: V rinoru 1953.
Tedy v době, kdy komunistická justice ,,realizovala.. dva monstrprocesy s čes-
k1imi spisovateli (viz Kratochvi| l997)' První esej končí slovy: ,,Us|yšíte' jak

kolem vás plyne čas, čas, kter;/ už odplavil to|ik osud , podemlel a pohŤbil to-
lik babylonskych véží. Iezdec, kter]/ už vyhodil ze sedla tolik zvrácenlch ctiŽá-
dostí a plánťr. Čas' nástroj BoŽí spraved|nosti. PÍáte|é, začnéte Íím, že budete
v tichu naslouchatjeho toku, ktery už nezadrŽitelně hloubí hrob i vašim nyněj-
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ším tyranrim.,, o lidskj svŽl je kniha, která byla nejčastěji propašovávána pŤes
síť minoqich polí a ostnat1/ch drátri.

Druhou esejistickou knihou vydanou po pěti|eté pŤestávce by|y Malé Ťeči svti-
teční s obá|kou Miroslava Šaška, vydanou rovněž KŤesťanskou akademií v Římě
v literární edici Vigi|ie. Kniha obsahuje dvě rivahy vánoční, jednu silvestrovskou,
dvě novoroční, čtyŤi velikonoční a jednu svatodušní čili esej letnicov . Čep do-
plnil knihu ještě esejem o sv. Vác|avu a závér tvoŤí zamyšlení nad svátkem Všech
svatych a Dušiček. V závěru Jan Čep píše: ,,Nemrižeme Se zejména ubránit po-
myšlení na ty [.. '] ' kteŤí byli v posledních letech sundáni z šibenic a hozeni do
neznámlch děr. Lhali bychom, kdybychom tvrdili, že na ně myslíme ve všech
chvílích svého Života, ale zároveĎ si uvědomujeme,že vzduch, kter;/ denně d1/.
cháme, by byl jiny' kdyby neby|o těchto mrtv ch.. (Čep 1959a). Stejny rok vy-
dání l959 má izmíněná již kniha Sarnontluvy a rozhovory.

V roce |965 vychází v Římě nejrozsáhlejší Čepova esejistická kniha Poutník
na zemi s podtitulem Post hoc exil ium (Čep l965). Jan Čep k této knize pŤipo-
jil ještě lJtrŽky z deníku' Jsou to poznámky z vá\ky, ale h|avní část tvoŤí exilo.
vé záznamy. V rivodu k Poutníku nrl zemi Čep píše:

Píšící člověk mrjŽe mít občas pocit, Že toh|eto už jednou Ťekl, ale najed-
nou ucítí potňebu Ťíci to ještě.jednciu, tŤeba v poněkud jiné souvislosti. Ně-
kdy se mu naopak stává, že čte-|i po sobě v|astní text po delší době, po-
myslí si: Tohleto Že jsem napsal já? Takhle jsem tenkrát mys|el a cítil.l -

Ano'.ieště si na to vzpomíná, a|e Že uŽ to necítí, i když uznává, Že je to
stále pravda. Za nějaky čas se znovu vrací k polozapomenuté zkušenosti
s nov m aktuálním pňízvukem, byť pňemístěn;/m do perspektivy více
změněné. Stárnoucí člověk vidí jinak svoje dětství, neŽ když je dooprav-
dy proŽíval, ačkoliv mu jde stá|e vstŤíc. Ví, Že se setká s chlapcem' kter m
byl kdysi' v onoln posledním setkání, na které rnyslí čím dál tím víc,
a S rostoucí závrati, Teprve tváŤí tváŤ Jsoucnosii věčné uvidí sám sebe a ty,
kteňí ho pŤedešli nebo kteňí zristávají za nim v čase, vjejich pravé podobě
a cítí se jim blíž než kdykolij indy. Credo Domine'

(Čep 1965:5-6)

Kn1hu Poutník na zemi zakonči| Čep Modlitbou. Není to modlitba v pravém
smyslu slova, ale je to brilantní esej'

Po Čepově Smrti v lednu l974 vydává ještě KŤesťanská akademie autobio-
grafick1i esej Sestra tizkost (Čep 1975)' Čepjej psal p vodně francouzsky a byl
asi určen pro francouzské pŤáte|e Jana Čepa. PŤeklad je anonymní, ale domní-
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vám se' že na něnr spolupracoval dr' Lev Gruber, ČepŮv pŤítel, kter;Ý brilantně

ovládal francouzsky jazyk. Na mťrj pŤím-Ý dotaz mi to nepotvrdil, ale ani nevy-

vratil. ouattu a grafickou pravu provedl opět Miroslav Šašek'

Sestru zkostpsal Čep v letech 1964 aŽ l965, svou autobiografickou zpověď

neukončil, neboť zanedlouho ranila ho mozková mrtvice. Čep ji pÍekonal, ale

následky zťrstaly - potíŽe v Ťeči a ochrnutí pravé ruky a nohy. Čepovo utrpení

skončilo v lednu 1974.
V dodatcíclr této knihy se Čep vyznává:,,Celá Francie se stala mou druhou

vlastí už od mé první návštěvy v roce l928, vlastí v záloze, která se natu první

vrstvila, ji dopliiovala a s ní se prostupovala, ale ani tehdy bych nebyval dove-

dl zťrstat na cei Životbez naděje na návrat.,.

i l .

Nyní se pokusím obrátit pozornost do zcelaiiné oblasti exilové esejistiky - do

oblasti Íllozofického eseje - a vrátím se ke jménu prof. Karla Máchy, o kterém

jsem se zmínil na počát[u této ťrvahy' Jestl iŽe Čep byl ve své rozlt|asové esejis-

tice omezován časem a mnohdy i zoufalstvím nad Ťáděním rušiček pŤi sv ch

projevech,ouměleckounápl řsestara l j ižsv1imstÍídm1ínrpÍístupemkrozhla-
su.Ýyhlbal se zbytečnlm cizím slovrjm a snaŽil se byt srozumiteln m pro kaŽ-

dého posluchače. To se mu daŤilo, konečně rušičky totalitního režimu tlezasáh.

ly všechny oblasti republiky.
Prof. Karel Mácha, kterého si starší z nás parnatují ještě z Masarykovy a poz-

ději Karlovy univerzity, tyto problémy neměl. Všechny jeho eseje byly určeny

p.o t.nizni produkci' Karel Mácha je pŤedevším filozoť, a proto rozbor jeho ese-

jt' 1" ,nuani;sí. Člověk si musí brát jiná měŤítka a jinou hodnotící kritickou kon.

."p.i u n""j l"hké pŤejít ocl Čepov1/ch esej k Máchovu esejistickému světu.

Velkáuměleckádí la 'napsalkdys iNietzsche, , ,majívsoběprvektajemství ' jeŽ
nemťrŽe blt nikdy uysujtleno,.. PouŽívám této paralely k vaze o podstatě Má-

ohova Íilozofického eseje' Nejde o nahodily podnět - k naclcházejícímu životní-

mu v ročí 70. narozenrn exilávého filozofa se pŤirozeně objevuje potŤeba zhod-

notiti jeho myšlenkové a kulturní dílo, dílo autora, kter! se již po dlouhá léta

SoustŤeďuje lkotázcefilozofického eseje, literární fbrmy, v nižna\ézá nové pro-

, t o , y 'Ču , ' k t e r ! j em ivymezen , rn inedovo lu j ep ron i knou t z ce l ak j ád ru jeho
esej istick1/oh principri, pŤípadně inspirace'

bu".ni 1z'e jen stěží vést pŤesnou dělicí čáru mezi Íj1ozoÍlckym ese1em

a takzvaně krásnou ltteraturou. V Máchově pŤípadě je zvolen! problém o to ob-
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ším tyranťrm.., o lidskj svát je kniha, která byla nejčastěji propašovávána pies
síť minov1ich polí a ostnat1/ch drátri.

Druhou esejistickou knihou vydanou po pětileté pŤestávce by1y MaIé Ťeči sva.
teční s obálkou Miroslava Šaška, vydanou rovněŽ KŤesťanskou akademií v fumě
v literarní edici Vigilie. Kniha obsahuje dvě rivahy várroční, jednu silvestrovskou,
dvě novoroční. čtyŤi ve|ikonoční ajednu svatodušní čiIi esej letnicovy. Čep do-
plnil knihu ještě esejem o sv. Václavu a závěr tvoŤí zamyšlení nad svátkem Všech
svat1ich a Dušiček. V závěru Jan Čep píše: ,,Nemťržeme Se zejména ubránit po-
myšlení na ty [.'.]' kteŤí byli v pos|edních letech sundáni z šibenic a hozeni do
neznámych děr. Lha|i bychom, kdybychom tvrdili, že na ně myslíme ve všech
chvílích svého Života, ale zároveĚ si uvědomujeme, že vzduch, kter1/ denně d1/-
cháme, by byl jin:li, kdyby nebylo těchto mrtv ch..(Čep |959a), Stejn:i rok vy-
dání |959 mái zminěnájiž kniha Samontluvy a rozhovory,

V roce |965 vychází v Římě nejrozsáhlejší Čepova esejistická kniha Poutník
na zemi s podtitulem Post hoc exilium (Čep 1965). Jan Čep k této knize pŤipo-
jil ještě ÚtrŽky z deníku. Jsou to poznámky z vá|ky, ale hlavní část tvoŤí exilo-
vé záznamy. V rivodu k Poutníku na zemi Čep píše:

Píšící č|ověk mriže mít občas pocit, Že tohleto už jednou ťekl, ale najed-
nou ucítí potňebu Ťíci to ještě jednou, tieba v poněkud jiné souvislosti. Ně-
kdy se mu naopak stává,že čte.|i po sobě vlastní text po de|ší době, po-
myslí si: Tohleto že jsem napsal já? Tákhle jsem tenkrát myslel a cítil? _

Ano, ještě si na to vzpomíná, a|e Že už to necítí, i když uznává, že je to
stále pravda' Za nějaky čas se znovu vrací k polozapomenuté zkušenosti
s novlm aktuá|ním pŤízvukem, byť pňemístěn1im do perspektivy více
změněné. Stárnoucí člověk vidí jinak svoje dětství, neŽkdyžje dooprav-
dy prožíval, ačkoliv mu jde stá|e vstÍíc. Ví, že se setká s chlapcem, kter1im
byl kdysi' v onoln posledním setkání, na které myslí čím dál tím víc'
a s rostoucí závraÍí. Teprve tváŤí tváŤ Jsoucnosti věčné uvidí sám sebe a ty,
kteŤí ho piedešli nebo kteňí zristávají za nim v čase, vjejich pravé podobě
a cítí se jim blíŽ než kdykolij indy. Credo Domine.

(Čep l965:5-6)

Knthu Ptlutník nct zemi zakončil Čep Modlitbou. Není to modlitba v pravém
smyslu s|ova, a|e je to brilantní esej'

Po Čepově smrti v |ednu 19]4 vydává ještě KŤesťanská akademie autobio-
graficky esej SesÍra tizkost (Čep l975). Čepjej psal privodně francouzsky a byl
asi určen pro francouzské pŤáte|e Jana Čepa. PŤeklad je anonymní, ale domní-
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vám se, že na něm spolupracoval dr. Lev Gruber, Čepriv pÍítel, kter brilantně

ovládal francouzsk:Í jazyk. Na mťrj pŤím! dotaz mi to nepotvrdil, ale ani nevy-

vratit. ouattu a grafickou ripravu provedl opět Miroslav Šašek.

Sestru zkost psa|Čep v letech 1964 aŽ 1965, svou autobiografickou zpověď

neukončil, neboť zanedlouho ranila ho mozková mrtvice. Čep ji pŤekonal, ale

následky zťrstaly - potíže v Ťeči a oohrnutí pravé ruky a nohy. Čepovo utrpení

skončilo v lednu 1974.
V dodatcích této knihy se Čep vyznává..,,Celá Francie se stala mou druhou

vlastí už od mé první návštěvy v roce l928, vlastí v zá\oze, která se na tu první

vrstvila, ji doplřovala a s ní se prostupovala, ale ani tehdy bych neb val dove-

dl zristat na cei;í Životbez naděje na návrat'..

l l .

Nyní se pokusím obrátit pozornost do zce|a jiné oblasti exilové esejistiky - do

oblasti filozofického eseje - a vrátím se ke jménu prof. Karla Máchy' o kterém

jsem se zmínil na počátku této uvahy' JestliŽe Čep byl r,e své rozlrlasové esejis-

tice omezován časem a mnohdy i zoufalstvím nad Íáděním rušiček píi svfch

projeveoh, o uměleckou náplř se staral již sv m stÍídm1im pŤístupem k rozhla-

su.Vyhlbalsezbytečn;/mcizímslovr imasnaži lseb tsrozumite ln1/mprokaŽ-

dého posluchače. To se mu daŤilo, konečně rušičky totalitního reŽimu nezasáh-

ly všechny oblasti republiky.
Prof. Karel Mácha, kterého si starší z nás pamatují ještě z Masarykovy a poz-

ději Karlovy univerzity, tyto problérny neměl. Všechny jeho eseje byly určeny

p,á mizni produkci' Karel Mácha je pŤedevším Íllozof , a proto rozbor jeho ese-

.],i1",nuani1sí. Člověk si musí brát jiná měŤítka a jinou hodnotící kritickou kon-

c"pci a n"nl l"hké pÍejít od Čepov1/ch esejťr k Máchovu esejistickému světu.

Velká umělecká díla, napsal kdysi Nietzsche' ,'mají v sobě prvek tajemství, jeŽ

nem Že b t nikdy vysvÉt|eno... PouŽívám této paralely k vaze o podstatě Má-

chova ťrlozoÍlckélro eseje. Nejde o nahodily podnět - k nadcházejícímu životní.

mu v ročí 70. narozenin exilového filozofa se pŤirozeně objevuje potŤeba zhod-

no t l jeho myšlenkové a kulturní dílo, dílo autora, kter! se jiŽ po dlouhá léta

SoustÍeďuje lkotázcefilozoÍického eseje, literární lbrrny, v níŽnalézánové pro-

story. Čas, kter;í je mi vymezen, rni nedovoluje proniknout zcelakjádru jeho

esejistick!ch principťr, pÍípadně inspirace.

bu""ni |ie jen stěií vést pŤesnou dělicí čáru nrezi filozoÍjck m ese;em

a takzvaně krásnou literaturou. V Máchově pÍípadě je zvolen! problém o to ob-

-f-
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tížnější' že autorje současně fi lozofi spisovatel. Dalo by se dokonce Ťíci, žeje-
ho tvorba permanentně osciluje na hranici těchto dvou sÍér _jako jakási dvoji,
stereofonně pŤítomná aspektace téže intelektuality'

Myslím pŤitom na ,,klasicky esej.., tj. ne tak na literární žánr jako spíše na ten
tvar krasoumné slovesnosti, kter;/ si klade za ci| stabi|izovat míru verbalizova-
ného krásna a piesně definované myšlenky na pňesně určitelnlch kritériích.

Klasicistní moment je mimochodem velmi patrn)i i v Máchově stylu. Autor
se pÍitom nepŤedstavuje jako nezaujat;i vykladač principri, právě naopak: ne-
skryvá SVou Sympatii k osobním, nejosobnějším ,,antropologick1/m.. motiv m
svj'ch postav.

Mácha publikoval až do listopadu l989 jen naZápadě a v češtině jen v exl-
lovych orgánech' Teprve v roce l990 uveiejnil svou první menší práci v Praze,
později v Brně, kde byla postupně vydána jeho ,,Menší Írlozofická tri logie..(ak
ji nazva| olomouck]/ bohemista František Všetička' srov. Mácha 1985/199|'
1992, 1993)' Tato esejistická tritogie zahrnovala drobné knihy: Cartesius, Jean
Jacques Rousseau, Giordano Bruno.

Exi|ov]i filozof Mácha opouští s očividn m u|ehčením po dlouh]/ch desetile.
tích komplikovan!, ztěŽk| jazyk metafyzického sty|u, tak jak ho sám pěstoval ve
svém hegelovském období ajak jsou jím poznamenány ještě i jeho práce z konce
šedesát ch |et (sebekritick1i trend se objevuje u autora nejen v ohledu světonázo.
rovém, ale i ve volbě vyrazov ch prostňedkri). Svou exi|ovou existencí jako by
Mácha chtěl zapomenout na všechno to' co by|o pŤedtím, a snad se navrátit aŽ do
období sv ch gymnazjá|níchjuvenilií, kdy psal verše - jeho jazyk je nyní barev.
ně mnohotvary, ohebn;1i, záměrně a pročištěně česk , autor se jím zŤejmě těší a té-
měŤ akibicky se vyhybá germanism m, galicismrim, amerikanismrjm, znám,jm
neduh m emigrant . Mácha se cílevědomě orientuje na jednoznačnost a jedno-
duchost v,lrazu, na zvukomalebnost českého, slovanského slova' Tento kompli-
kovan autor, kter Íilozoficky čerpá z toho nejtěŽšího, co pŤines|o do filozofie
17.' l 8. a 19. sto|etí, si bere jako své jazykové vzory k|asiky české tradice - Něm-
covou a Erbena, Há|ka a Vrch|ického, 7'eyera a Nerudu - a kupodivu je bez potí-
Ží znovu nachází ve svém pÍedvědomí. Jeho dvěma vŮbec největšími vzory zil.
stávají Lev Niko|ajevič Tolstoj a ovšem ijmenovec, Kare| Hynek.

Do širšího okruhu Máchovlch esejistick;ych psychokreseb patŤí i kratší tva.
ry - volné promluvy pŤi vernisážích vlstav jeho pŤátel, rivody ke knihám Má-
choqich žák či prostě pĚíIežitostné črty. Yyrazně o tom svědčíjeho italsky psa-
né discorso o radosti z poznávání (emuž piedchází texÍ z Í. 1917, z roku ob-
novení ,,Integrá|ní antropologie..). Jsou to však i rivodní rivahy k prvotinám Má-
chov ch mnichovsk ch žák ' jako jsou napÍíklad Stephan Kowarik (Kowarik
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l983) nebo mladičká nadaná fl|ozoÍka Felicitas Schmidtová (schmidt l984).

Na druhé straně je to napŤík|ad i elegantně nahozená a s brilantním humorem

napsaná rivodní pÍedmluva Unum idioma S|avonicum ke sborníku profesora

slavistiky Antonína Měšťana (Mácha 1996) a Ťada dalších věcí, českému čtená-

Íi téměÍ neznám ch. To jedině spojité v pňerťrznych tematick ch kontextech je

autor sám, bytostně, nezadrŽitelně tvoÍiv;i a S onou intenzitou duchovního vy-

zaÍováni, které Američané Ťíkají ,,drive.., duchovní síla.
Pozval jsem prof. Karla Máchu ke spolupráci pŤedevším na vlnách Svobodné

Evropy a také v Hlasu Ameriky (VoA)' dá|e na stránkách vlznamné ňímské re-

vue Studie, kterou jsem spoluredigoval, nesmím Zapomenout na Nové obzory,

které vycháze|y ve Šv carsku' ani na exilovy Penklub a Svobodnou společnost

na podporu pŤátelství národŮ Československa a nemusel bych blt právě pŤckva-

pen, když jsem listoval stránkamijeho Cartesiači Giordana Bruna' A pŤece měl
jsem dojem, že se i pÍede mnou rozevírá novy horizont autorova díla.

Vyvrcholení esejistické tvorby Karla Máchy je kniha Druhtj smrt (Mácha

|987). ,,Je to kniha' na níž mi kdysi záleželo ze všeho nejvíc,.. poznamenal

v jednom ze svlch dopisri. Touto Íj|ozoÍrckou básní v prÓze dokonal Mácha

svou osudovou světonázorovou metaÍbru. Zhruba někdy v polovině sedmdesá-

tlch let dosahuje autor dantovského milníku: ,,Kde život náš je v pril i se svou

poutí... o skutečném pozadí Máchovlch esejťr je pŤíliš má|o známo, než aby by.

lo moŽno vést objektivní anal zu, a také autorovy ptivodní personální rnotivy

nelze dnes uŽ pokládat za dostatečně nosné. Spíše se zdá, Že postupem doby vy-

mizely Íy zce\a subjektivní stopy vzniku díLaaŽe autor vynaloži| cílevědomou
práci, aby zristalo zachováno jen myšlenkové jádro jeho eseje.

Druhá smrt je dílo bilanční _ ',nechtělo se mi už žít'.. Ťekl mi kdysi, ,,a dě.

kuji jen rolnicklm rudimentrim mych pŤedkri za Ío, Že jsem pŤeŽil...

V sebeničivém aktu tu zahodi| Íilozofjedním trhem všechno, co dosud sánr

napsal o ,,smyslu Života,, ve sv ch nezralych |etech. Druhá smrt je principiální

negace Máchova ,'pŤedkritického období.., Z autora prom|ouvá náhle jeho pra-

pŮvodní ,já.., nepodléhajici pÍikazu ničeho než právé jeho nejsubjektivnější
pravdy: kéž bych nebyl pÍitahován bitvami azápasy, do nichŽ mi nic není, kéŽ

bych uměl m|čet tam, kde mlčí všichni' pŤikyvujíce s vnitŤním odporem veíe1-

ně zjevovan m nesmys|úm, a pŤece je jedno, souhrnn é poznáni z moudrosti ves-

míru: ',Jsem _ co jsem. Díky osudu za Ío, Že jsem - jak;/ jsem. A pokud jsem'

ať se naplní ňád mé geneze...
Esejistickou knihou nazvanou pod]e apokalyptické šifry Druhá srrrt vrcholí,

zdánlivě iracionálně, proces, jehož motivy' Stopy a jednotlivé aspekty mrjžeme

sledovat v Máchově dí|e asi od clruhé poloviny šedesát;ich let. Ve skutečnosti sto-
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tížnější' že autorje současně fi lozofi spisovatel. Dalo by se dokonce Ííci' žeje-
ho tvorba permanentně osciluje na hranici těchto dvou sfér -jakojakási dvojí,
stereoÍbnně pÍítomná aspektace téŽe intelektua|ity'

Mys|ím pňitom na ,,klasicky esej.., t.l. ne tak na literární žánr jako spíše na ten
tvar krasoumné slovesnosti, kter;f si k|ade za cí| stabilizovat míru verba|izova.
ného krásna a pňesně definované myšlenky na pňesně určitelnych kitériích.

Klasicistní moment je mimochodem velmi patrn]i i v Máchově sty|u. Autor
se pňitom nepŤedstavuje jako nezaujat] vyktadač principri, právě naopak: ne-
skrlvá sVou Sympatii k osobním, nejosobnějším,,antropologickym.. motiv m
svych postav.

Mácha publikoval až do listopadu l989 jen na Západě a v češtině jen v exl-
lovlch orgánech. Teprve v roce l990 uveŤejni| svou první menší práci v Praze,
později v Brně, kde byla postupně vydána jeho ,'Menší fi|ozofická tri logie.. (ak
1i nazva| olomoucky bohemista František Všetička' srov. Mácha ls8stlgc)l'
1992' 1993). Tato esejistická tri|ogie zahrnovala drobné knihy: Cartesius, Jean
Jacques Rousseau, Giordano Bruno.

Exilov;i filozof Mácha opouští s očividnym ulehčením po d|ouh;ich desetile-
tích komplikovan,!' z'těŽkl! jazyk metaÍyzického stylu, tak jak ho sám pěstoval ve
svém hegelovském období a jak jsou jím poznamenány ještě i jeho práce z konce
šedesátych let (sebekritick]i trend se objevuje u autora nejen v ohledu světonázo.
rovém, ale i ve volbě v razov ch prostŤedkri). Svou exilovou existencí jako by
Mácha chtěl zapomenout na všechno to, co bylo pŤedtím, a snad se navrátit aŽ do
období sv ch gymnaziá|níchjuvenilií, kdy psal verše _jeho j azyk je nyní barev-
ně mnohotvary, ohebn]li' záměrné a pročištěně česk;i, autor se jím zŤejmě těší a té-
měŤ akribicky se vyh; bá germanism m, galicism m, amerikanismrim' znám m
neduhrim emigrantri. Mácha se cílevědomě orientuje na jednoznačnost a jedno-
duchost vyrazu, na zvukomalebnost českého, s|ovanského s|ova' Tento kompli-
kovany autor, kter;i f.ilozoficky čerpá z toho nejtěžšího, co pŤineslo do filozofie
17.' l8. a l9. století, si bere jako své jazykové vzory klasiky české tradice - Něm-
covou a Erbena, Hálka a Vrchlického, 7nyera a Nerudu _ a kupodivu je bez potí-
Ží znovu nachází ve svém piedvědomí. Jeho dvěma vribec největšími vzory ztl-
stávají Lev Niko|ajevič Tolstoj a ovšem ijmenovec, Karel Hynek.

Do širšího okruhu Máchovlch esejistickych psychokreseb patŤí i kratší ritva.
ry - volné promluvy pŤi vernisáŽích v stav jeho pňátel, uvody ke knihám Má-
chov]i ch žák či prostě pŤíleŽitostné črty. Y!,razně o tom svědčí jeho italsky psa-
né discorso o radosti z poznávání (emuŽ pŤedchází text z r. 1977, z roku ob-
novení ,,Integrá|ní antropologie..)' Jsou to však i rivodní rivahy k prvotinám Má-
chovych mnichovsk ch ŽákŮ, jako jsou napŤíklad Stephan Kowarik (Kowarik
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1983) nebo m|adičká nadaná Íilozofka Felicitas Schmidtová (Schmidt l984).
Na druhé straně je to napŤíklad i elegantně nahozená a s brilantním humorem
napsaná vodní pŤedmluva Unum idioma Slavonicum ke sborníku profesora
slavistiky Antonína Měšťana (Mácha |996) a Ťada da|ších věcí, českému čtená-
Ťi téměŤ neznám ch. To jedině spojité v pŤerrizn ch tematick ch kontextech je

autor sám, bytostně, nezadrŽite|ně tvoŤivy a s onou intenzitou duchovního vy-
zaÍování, které Američané Ťíkají ',drive.., duchovní síla.

Pozva| jsem prof. Karla Máchu ke spolupráci pňedevším na vlnách Svobodné
Evropy a také v Hlasu Ameriky (VoA)' dá|e na stránkách v znamné ňímské re.
vue Studie, kterou jsem spcl|uredigoval, nesmím Zapomenout na Nové obzory,
které vycháze|y ve Švycarsku, ani na exi|ov1i Penklub a Svobodnou spo|ečnost
na podporu pÍátelství národrj Českos|ovenska a nemusel bych b;/t právě pŤckva-
pen, když jsem listoval stránkamijeho CartesiačiGiotdanaBntna' A pŤece měl
jsem dojem, že se i pŤede mnou rozevírá novy horizont autorova díla.

Vyvrcho|ení esejistické tvorby Karla Máchy je kniha Druhtj smrt (Mácha
1987). ,,Je to kniha, na níž mi kdysi zá|eŽe|o ze všeho nejvíc'..poznamenal
v jednom ze sv ch dopisti. Touto filozofickou básní v pr6ze dokonal Mácha
svou osudovou světonázorovou metaforu. Zhruba někdy v polovině sedmdesá-
t]Ích |et dosahuje autor dantovského milníku: ,,Kde Život náš je v pri|i se Svou
poutí...o skutečném pozadi Máchov;/ch esejŮ je pŤíliš málo známo, neŽ aby by-
|o moŽno vést objektivní ana| zu, a také autorovy privodní personální motivy
nelze dnes už pokládat za dostatečně nosné. Spíše se zdá, že postupem doby vy-
mizely ty zce|a subjektivní stopy vzniku dí|aaže autor vynaloži| cílevědomou
práci' aby z stalo zachováno jen myšlenkové jádro jeho eseje'

Druhá smrt je dílo bilanční - ,,nechtělo se mi uŽ Žít,.. Íekl mi kdysi, ,,a dě-
kuji jen rolnick m rudiment m mych pÍedk za to' že jsern pŤeŽil...

V sebeničivém aktu tu zahodil fi|ozofjedním trhem všechno, co dosud sánr
napsal o ,,smyslu živoÍa* ve sv ch nezralych letech. Druhá smrt je principiální

negace Máchova ,,pÍedkritického období... Z auÍora prom|ouvá náhle jeho pra-

privodní ,já.., nepod|éhající pňíkazu ničeho než právě jeho nejsubjektivnější
pravdy:kéž bych nebylpÍitahován bitvami azápasy, do nichŽ mi nic není, kéŽ

bych uměl m|čet tam, kde mlčí všichni, pŤikyvujíce s vnitÍnín odporem veŤej-

ně zjevovanlm nesmysl m, a pŤecejejedno' souhrnné poznáni z moudrosti ves-

míru: 'jsem _ co jsem. Díky osudu za to, žejsem - jak1/ jsem. A pokud jsem'

ať se naplní Íád mé geneze.,,
Esejistickou knihou nazvanou podle apokalyptické šiÍiy Druha smrt vrcholí,

zdánlivě iracionálně, proces' jehož motivy, Stopy a jednotlivé aspekty mrjŽeme

sledovat v Máchově dí|e asi od druhé poloviny šedesátlch let. Ve skutečnosti sto-
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3í na myšlenkovém pozadí eseje politická Íiustrace spo|ečnosti zprisobená potta-
čením pražského jara l968 a také filozofovo osobní trpké sebepoznání' Druhá
smrt je ne prosn1i rytmus Života, s stÍedním pojmem vnitňní svobody: ,,Jsemtoulavy kazaÍe| čiré nrorálky, která pňeilpokládájen č|ověka a píírodu a nicjiné-
ho. Čím více máš _ tím více jsi svobocln;,, tím více.;si osvobozen od mravnostt
měšťákr], na jejímŽ začátku je vila a na jejím konci je po|icie. A musíš vědět
o tom' Že tvá čistá, naze krásná anarchie je pŤísnější naukou neŽ etika a že ne-
spoutáš-li se sám otěží vrjle, roztÍíští se tvá bytost do žalostnych zlomk , do o|e.j.
natého bláta, marastu civilizace' bez schopnosti odporu 1...1 Ž1es sám s obrazern
Ženy v duši a nesmíš se vzdát své piec|stavy' i kdyby proti tobě bylo celé peklo
ap l nebe. A jen tehdy dojdeš naplnění, nevymizí-Ii z tebe skutečnost jasu';ejí.
ho pohledu, temné rozkoše jejího hlasu, vrjně hoŤk;íoh man<llí [...]...

Nahozením esejistické problematiky Jana Čepa a Karla Máchy jsem zdaleka
nevyčerpal pestrost a kreativní mnohotvárnost tvorby českych exilov;7ch auto-
r . Každé jméno by se lehce nahradilo druhlm' Na závěr ua* a".poi VyJme-
nuji deset autorrj' kterí tvorili pr)vodní českou esejistickou tvorbu za ostnatymi
dráty a minovymi poli. PŤedevším je to piedčasně zemŤely prof. František Ko-
várna' Čepriv bliženec, Pavel Želivan, vl' jménem prc,rf' KarelVrána, b1ival:i rek-
tor papeŽské univerzitní koleje Nepomucenum. romanopisec Jan Kálá1 autor
n1. dvou esejistick]ich knih tisr.y nětnému pŤíteli a otdzky české tradice, jehož
pňedčasné mrtí vyvolalo značnou odezvu v ce|ém našem exi|u' Dá|e orof' ota-
kar Machotka, proÍ. Jiií Nehněvajsa. Pave| Javor (vl. jménem prof. Jiii Škvor),
básníkacsejistaJiŤíKovtun, narozeny naPodkarpatskéRusi,JanJeštědsk!,au-
tor lyricklch esejŮ ZapottteĎ, múžeš-li..., prof. otakar odložilík, Petr Den
(pseudonym dr. LadisIava Radimského) a mohl bych pokračovat'

Dámy a pánové, zabj,vám se literárně myšIenkov1im Í.enoménem exilového
ese1e již asi tŤicet let a nejsem stále ještě u konce z mnoha d vodrj. Nechci mar-
nit vzácny čas našeho zasedání, chtěl jsem jen letmo nahodit oblast exilové li.
[eratuÍy, stále ještě opomíjenou, ob|ast literárního eseje. obšírněji tuto proble.
matiku podám písemně' PÍedstavitelé tohoto Žánru, tvoňeného pÍedevším v prv-
ním období l948_l968, většinou jiŽ zemÍe|i a nezb,lvá mi niclineho neŽ věňit,
že studenti a mladí pracovníci zŮstávají' Děkuji vám zapozornost.
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1í na myšlenkovérn pozadí eseje po|itická Íiustrace společnosti zpťrsobená potla.
čením pražského jara I968 a také fl|ozoÍbvo osobní trpké sebepoznání. Drulrá
Smrt je neriprosn! rytmus Života, s ristňedním pojmem vnitňní svobody: ',Jsem
toulav! kazate| čiré morálky, která pŤedpokládá jen člověka a pÍírodu a nic jiné.
ho. Čím více máš - tím více jsi svobodn;i, tím více jsi osvobozen od mravnostt
měšťák ' na jejímž začátku je vila a na jejím konci je policie. A musíš vědět
o tom, Že tvá čistá, naze krásná anarchie je pňísnější naukou než etika a že ne-
spoutáš-li se sám otěŽí v le, roztŤíští se tvá bytost do Žalostn ch zlomkri, do olej.
natého b|áta, marastu civi|izace, bez schopnosti odporu [.. ']Žiieš sám s obrazem
Ženy v duši a nesmíš se vzdát své pŤedstavy, i kdyby proti tobě bylo celé peklo
a pťrl nebe. A jen tehdy dojdeš naplnění, nevymizí-|i z tebe skutečnost jasu, její.
ho pohledu, temné rozkoše jejího hlasu, vťrně hoŤk ch mandlí [...]...

Nahozením esejistické problematiky Jana Čepa a Karla Máchy jsem zdaleka
nevyčerpal pestrost a kreativní mnohotvárnost tvorby českych exilov1ich auto-
r . KaŽdé jméno by se lehce nahradilo druhym' Na závěr vám a|espoĎ VyJme-
nu.|i deset autor , kteŤí tvoŤili pťrvodní českou esejistickou tvorbu za ostnatymi
dráty a minov mi poli. PÍedevším je to pÍedčasně zemÍe|,! prof' František Ko-
várna, Čepriv blíženec, Pavel Želivan, vl ' jménem prof. Karel Vrána, b;íva|! rek-
tor papeŽské univerzitní koleje Nepomucenum, romanopisec Jan Kolár, autor
nrj. dvou esejistick ch knih lis4, něn nu pŤíteli a otdzk1- české tradice, jehož
pŤedčasné rimrtí vyvola|o značnou odezvu v ce|ém našem exi|u. Dále prof. ota-
kar Machotka, proÍ.. JiŤí Nchněvajsa, Pavel Javor (vl. jménenr prof. JiÍí Škvor),
básník a csejista JiŤí Kovtun, narozeny na Podkarpatské Rusi, Jan Ještědsk!, au-
tor lyrick ch esej Zaponte , múžeš-li..., prof. otakar odloŽilík, Petr Den
(pseudonym dr' Ladis|ava Radimského) a mohl bych pokračovat.

Dámy a pánové, zab,jvám se |iterárně myš|enkov m f.enoménem exilového
eseje již asi tŤicet let a nejsem stále ještě u konce z mnoha drivodri. Nechci mar-
nit vzácny čas našeho zasedání, chtěl jsem jen letmo nahodit oblast exilové li'
teratury' stále ještě opomíjenou, oblast Iiterárního eseje. obšírněji tuto proble.
matiku podám písemně. PŤedstavitelé tohoto Žánru' tvoŤeného pŤedevším v prv-
ním období l948-l968' většinou jižzemŤe|i anezb'lvá mi nic jiného neŽ věiit,
že studenti a mladí pracovníci zilstávají. Děkuji vám za pozornost'
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