
které poslali pŤední čeští básníci doma a několik básnftri z tehdejšího dru-

hého áxilu. Verše byly vesměs anon5rmní. Ještě dnes rád vzpomínám, jak

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

a exiloqimi, nemluvě o naprosté jednotě myšlenkové' I ve tŤetím odboji

si exil uvědomil, jak velkf tikol má literatura v odboji a Že básníku nesmí

chybět ani odvaha, ani tvrirčí síla. Zaslouží, myslím, pŤipomenout, co napsal

o iradici české poezie velk;f francouzsk básník Paul Valéry v paŤížské

revui L'art vivant v nešťastnych záŤijov ch dnech 1938: '.Poezie v české

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

zpestŤení voln]fch chvil někter1fch jednotlivc , nfbrž za skutečnou mocnost
(puissance)' Óeši nezapomínají na rilohu, kterou hráli jejich básníci v do-

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

i muži v okolí Sarajeva nebo v Čečensku. A]e snažme se byt optimistickfmi'

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

pověděl stráŽny.. PŤišlo jitro!.'

čnsní. KULTURNÍ nana v ZAIIRANIčÍ
vE \.ÍvoJI LITERÁR^IÍ črrwosrl

PR\rNÍ VLNY čnsxÉHo poÚNo_norrnrro nxrlu
(1948-1968)

MILAN BURDA

Ve svém pŤíspěvku bych se chtěl soustĎedit na činnost české kulturní rady
u zahraničí, která hrála jednu ze stěžejních rolí ve qivoji literární a kul-
turní aktivity- první vlny českého porinorového exilu.'

Za|ožení ČxR tyto oznámeno na podzim roku 1953, v Ťíjnovém čísle
časopisu SklizeĎ.2 U jejího zrodu stál Robert Vlach, jeden z ne.jaktivnojsich
organizátorri kulturního a literárního života českého porínorového 

"*it.,.Mach ve svém článku shrnuje drivody, jeŽ ho pŤiměly k rozhodnutí pokusit
se o vJrtvoŤení stŤechové kulturní organizace českého exilu: někohkLěsicri
redigování Sklizně ho pŤesvědčilo o tom, Že pro mnoho Čechri Žijících v exi.
lu snaha vytvoŤit zde kulturní prostňedí není jenom pouhá ziráta času.
Mezi lidmi existuje mnoho zajímauj,ch,rozumnych . .,žit"č,,y"h nápadri,
podnětri, iniciativ a námět , jak zlepšit kulturní prostŤedí 

"*ilo,1"Ž 
,,š.kjednotlivec 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 porozumění,

. Konzultace bibliografií exilové literatury (A. Kratochvil: Bibliografie krásné české li-
teraturJrvydané v exilu: rjLrror 1948-květen 1967,,Studb 1968,ě' 14, s. 39-69; L. ŠteÍ|o á: Biblia-
grafic literatury uydané česklmi a slouenskymi dutory U zahraniči: 1948-1972, s d'odatkem
do srpna 1978 'PaiiŽ-Ko]rinn. R. 1978) nám nepňímo poivrzuje klíčovf qfznam téio organizace
pro rozvoj českého literrírního dění v cizině: z asi 260 titu|ri privodních děl krásné litlraíuy,
kde jsou započítána i díla nacházející se na pomezí krásné literatury a literatury fakttl. ktere
čeští exiloví autoŤi vydali v letech 1948.1968, by|y L72 tituly pub|ikovríny mezi roky 1953
a 1962, tedy v době víceméně pravidelného fungovrini ČKR, z období 1953.1958, kdy o"g".,ni"u""
ptisobila nejaktivněji, je 113 publikací. Většina pochází z Literárních soutěží poŤádan ch
společně KŤeséanskou akademií a Českou kulturní radou v zahraničí a vyšla v edicích,.|eŽ
buď pŤímo patŤily ČI{R, nebo které s ní zce spo|upracovaly a podílely se na někte4/chjejích
aktivitách.

2 R. vlach: o Kulturní radu , Shlizeii 1953, č. 10, s. 10. Robert \llach v té době také redrgo.
va] SklizeĎ, vydávanou od ledna 1953 v Hamburkujehojmenovcem Antonínem \4achem.
ZároveĎ byl najaĚe 1953 poŽádán Kňesťanskou akademií, aty obnoviljejí Literární a hudební
soutěž.
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povzbuzení a podporu pro své snažení. Protože lŽne|ze dále čekat, až se
někdo jin;f chopí iniciativy vytvoŤit takov;f prostor, rozhoduje se vytvoŤit
jej sám, o své vlastní vrili, a vyz;-fuá všechny, bez rozdílu národnosti, politic-
kého či náboženského pŤesvědčení, aby se k nové organizaci pŤipojili. Cflem
organizace bude snaha zachovat a obohacovat české kulturní tradice a pŤi-

spívat k rozvoji a šíŤení české kultury v cizině.
Robert Vlach otevŤel na své adrese ve Švédsku prozatímní sekretariát

organizace, aby mohla b t okamžitě operativní, neŽ zvo|i svou konečnou
podobu. Takto neformálně pak CKR fungovala po celou dobu své aktivní
činnosti, i když měla svého pŤedsedu, nedávno zesnu]ého profesora štras-
burské univerzity JiŤího Straku, a dokonce i čestnou pŤedsedkyni, jížby|a

švédská hraběnka Amelie Posse-Brázdová (1884-1957). Celkově však čin.
nost byla koordinován a, Ťizena a organizována Robertem Machem. Ten
také rozhodoval o hlavních aktivitách a dalším vjvoji.

Pravé drivody, které vedly k zaloŽení organizace, byly však daleko hlub.
ší a měly svrij privod hlavně v celkové dosti neutěšené situaci, ve které se
tehdy nacházel česk1f exil. Stručně a velmi schematicky Ťečeno, jednalo

se o pokus stmelit exil, kteqf byl tenkrát značně atomizován drisledkem
vnitŤních politickfch hádek a sporri exiloqfch pŤedstavitelri' Bylo tŤebaza-
stavitjeho ro zk|aď a zabránit hrozící národnostní ajazykové asimilaci exu-
lant v zemích, kde žili. NěkteŤí z exiloqfch kulturních pracovníkri se sna-
Žili vyvést exil z této vleklé krize vytvoŤením kulturního ovzduší pro exu.
lanty a podmínek pro tvorbu exilov;fch spisovatelri. Chtěli jim jak nabíd-
nout moŽnost publikovatjejich díla, tak i vytvoŤit pro ně prostor k setká.
váni avzájemn;fm diskusím. Česk]fm exulantrim se pak snaŽili nabídnout
kvalitní svobodnou literaturu v jejich mateŤštině.

Další driležitÝ drivod vyplyva| ze situace v tehdejším Československu.
Komunistick režim tam tehdy pronásledoval jakÝkoli svobodn;f projev,

vyobcovávď z veŤejného životakažďého, kdo nepŤijímal jeho ideologii a

snažil se násilím vytlačit z kulturního povědomí národa všechny tradice,
které této ideologii neodpovídaly. Jednalo se tedy o snahu zachovat a udržet

tyto tradice v cizině a upozornit zápaďni veŤejnost na neblahou situaci
svobodné kultury v zemích za,,Že|eznou oponou.'.

Jak už bylo naznačeno, duší nové organizace byl Robert Vlach. Byl to

člověk, kter mimo nesmírnou píli a vytrvalost měl také něco, co se dá

nazvat charisma. Proto ve velmi krátké době dokázď soustŤedit kolem sebe
širokf okruh spolupracovníkri. Ti, na rozdfl odjin ch, ideologickyvyhra-
něn ch exilov ch kulturních organizací, názorověodráželi celkové složení
českého porinorového exilu. Proto zde najdeme tak rozdí]né osobnostijako
levicového intelektuála Františka Listopada na jedné straně a na druhé
straně Jana Mariu Kolára, kter;f se nikdy netajil sqfmi konzervativními
postoji. Mach se ovšem pŤi své práci opíral o poměrně malou skupinku
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lidí.s Ti tvoŤili jádro Čxn a organizovali a amplifikovali její činnost v ze-
mích, kde žili a byli v nich prostŤedníky mezi kulturni raáou a jin;.fmi kul-
turními organizacemi exilu, které v nich prisobily. Až do roku rÓsz, tay
Robert Mach, po roztržce s vydavatelem Sklizně, pŤestal časopis redigovat,
s]oužila SklizeĎ jako tiskoqí orgán organizace.

oproti jin m kulturním iniciativám českého exilu té doby měla koncep-
ce činnosti ČKR podstatně širší záb& abyla zaměŤenajak na exil, tak i
na západní intelektuály a kulturní veŤejnost. Akce směŤované na Zápaď
měIy za cíl upozornit západní intelektuály _ z nichžmnozí, pod vlivem silné
komunistické propagandy, nebyli v té době pŤíliš nakloněni exulantrim z
Vfchodu -, Že v jejich zemích žijí atvoÍí jejich kolegové, kteŤí byli nuceni
opustit svou zemi, kde je jejich dflo umlčeno; snažily se také seznámit zá-
padní veŤejnost s existencí nezávislé české kultury a literatury a bjrt tak
do j]sté míry protiváhou komunistické propagandy. V neposleání rádc se
CI{R snaŽila navázat spolupráci s jinlmi exilovjmi skupinámi z qíchodního
bloku a umožnit sv;fm člen m vstoupit do mezinárodních kulturních a spi.
sovatelsk;fch organizací, jako byl napŤíklad Penklub.a

První akce zaměŤená na západní intelektuály začala vlastně ještě pŤed
oficiálním za|ožením Čxn,;iz v zátí Ig53. Byla to jednotázová''Akce soli-
darity.' a jejím privodcem byl Antonín Kratochvil. V dopisech zasílan ch
qfznamn1fm západním osobnostem literatury, hudby, vědy a umění se vy-
světlovalo, jaká je situace exilov5ích spisovatelri, a Žáďalo se v nich, aby
tyto osobnosti projevily solidaritu s česk;Ími spisovateli v exilu tím' Že u
pŤíležitosti literární soutěže KŤesťanské akademie zašlou poŤadatelrim
soutěŽejedno ze sqích vydan;fch děl s dedikací. T to dary pak budou slou.
Žitjako ceny laureáhim soutěže. Několik desítek obeslan;fch osobností takto
skutečně solidaritu projevilo, mezi nimi T. S. Eliot, Graham Greene,
W. S. Maugham, Bertrand Russell nebo Hermann Hesse.

Čxn tato několikrát reprezentovala česk kulturní exil pŤed západní
veŤejností na rrizn;Ích mezinárodních qfstavách, poŤádan]fch u pĚíležitosti
akcí ve prospěch uprchlíkri z qfchodních zemí.s Jako určitou oápověd'na
praŽskou komunistickou propagandu šíŤenou československ m kulturním

' Byli to napŤíklad Jaros]av Trnka, kter} v PaŤíži vydával francouzsko.české periodikum
Rencontres, spisovatel Bedňich Svatoš, kterj vy.rčova] češtinu v Lille a v Bruselu, Věra Strírko.
vá v Londjně, Antonín Kratochvil v Německu, Karel Vrána v Itálii nebo básník Pavel Javor
v Kanadě.

a Toto,i.ilí bylo poměrně rispěšné a někteŤí spolupracovníci ČI(R, napiíklad Antonin
Kratochvil nebo Ivan Jelínek, se později v]/znamn;fm zprisobem podíleli na práci exilové sekce
Penklubu.

5 NapŤíklad v Istanbulu v létě 1954, v německém Ess|ingenu na podzim téhoŽ roku'
v Salcburku v roce následujícím.
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stŤediskem v Berlíně uspoŤádala Čxn v Hamburku v srpnu 1955 v;fstavu
české exilové literatury, kultury a umění a snažila se dokonce vybudovat
tam i stálé kulturní centrum československého exilu.

organizace také spolupracovala s kulturními exiloqfmi skupinami ji-

n ch národností. Nejv znamnějším plodem této spolupráce byl projekt Ro-
berta Macha vydat dvoijazyčnou česko-estonskou antologii exilové poezie,6
Sedm česko-estonskfch brísnickfch dvojic s blízkou poetikou vzájemně pŤe-
ložilo některé básně svého partnera do své mateŤštiny. Antologie vyšla v
roce 1955 pod názvem Poetae in Erilio v jedné z edicí ČKR.7

Nejpodstatnější část činnosti CKR však směŤovala do Ťad česk ch exu-
lantri. Cílem jednotlivfch akcí bylo podnítit novou tvorbu exiloqfch spiso-
vatel , vytvoŤit pro ně publikační možnosti a zprostŤedkovat, aby sejejich
tvorba dostala ke čtenáŤrim. Některé akce se snažily také o to, aby činnost
osob, které se obvzláště zasloužily o rozvoj kulturního exilu, byla alespoĎ
symbolicky oceněna. T}to rrizné akce probíhaly víceméně paralelně a vzá-
jemně se doplřovaly.

NejdrileŽitější mezi těmito činnostmi pro českou exilovou literaturu bylo
každoroční organizování společné Literární a hudební soutěže KŤesťanské
akademie a České kulturní rady. KŤesťanská akademie pověŤila na jaŤe

1953 Roberta Vlacha, aby obnovil její literární soutěž,8 a svěŤila mu cel-
kovoujejí organizaci. Ihned po svém zaloŽení se ČKR spolupodflí na orga-
nizování soutěží. Mach usiloval o to, aby soutěžptokáza|a kulturní boha-
tost a rozmanitost exilu a tím dementovala názory, Že exil není schopen

6 Muož"tk' Rob"rta Vlacha byla privodem Estonka, a Robert Mach měl proto v estonském

kulturním exilu mnoho pŤátel.

7 Stockholm, Knižnice lyriky. Vydavateli byli Robert Mach a Peeter Arumaa, anglickou
pŤedmluvu napsďi Ants oras a otakar odložilík; antologii ilustrovďi Karin Lutzová a Char.

les Cerny. PŤíspěly do ní následující básnické dvojice: Artur Adson - František Listopad,

Bernard Kangro - Jiff Kovtun, Rďmond Kolk - Pavel Javor, A]exis Rannit - JiŤí Kavka,

Gustav Suits - Robert Mach, Maria Underová - Věra Stárková. Poslední, symbolickf pár

tvoiili Henri Visnapuu a František Kovárna, kteií zemŤeli v exilu. Protojejich díla byla pielo.

žena Jiffm Kavkou a A]exisem Rannitem.

8 Krátce po svém zaloŽení v létě 1950 uspoŤádala K:Íesťanská akademie Literrírní a hu.

dební soutěž, aby povzbudila novou tvorbu exiloq1ch autorrl. První ročník byl vypsán v roce

1951, ale skončil zmatkem. Jeho v sledky byly vyhlášeny až v roce 1955, v bŤeznové Sklizni.

Navíc to byly wÍsledky pŤibližné, protože se všechny protokoly ztratily.
Hned po založení čI(R Mach dojednal s KŤestbnskou akademií, Že nová organizace bude

spoluorganizovat soutěž, a tak hned od obnovení se jednalo o Literární a hudebnÍ soutěž

Icesťanské akademie a České kulturní rady. Dfuy této spolupráci se značně rozšíŤila šká]a
možnfch ričastníkri soutěže. KŤesťanská akademie totiž lryŽadovala od riěastníkri, abyjejich
dío vyjad.Ťovalo či alespoĎ respektovalo kŤeséanskf světoqf názor. Později se skutečně několik-
rát stalo, že některá díla byla posuzována a oceněna pouze ČIG.
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vytváŤet kulturní hodnoty. oficiálně bylo první kolo soutěže vyhlášeno v
červnu 1953.9 Tyto soutěŽe se pak konďy každoročně až do samého konce
šedesát ch let'

Není zde místa pro podrobnou anal;Ízu jednotlivfch ročníkri soutěŽe
ani na v]íčet obeslan;fch a oceněn;Ích děl a jejich autorri.lo PŤipomeĎme
jen, Že soutěž, alespoĎ v prvních letech, se setkala s Živjm ohlasem u čes-
k;fch exilovlch autorri a Že díky těmto soutěžím čeští autoŤi v cizině získali
motivaci pro novou tvorbu, jejímž vfsledkem je několik stovek privodních
děl, z nichŽ bohužel pouze zlomek _ několik málo desítek děl - mohl byt
publikován'

Cflem soutěže bylo pŤedevším to, aby se alespoĎ některá oceněná díIa
dostala ke čtenáŤrim. Proto v dubnu 1954 navr.huje Robert Mach zaloŽit
vydavatelskou unii česk ch nakladatelri v exilu.ll Tento projekt se však
bohužel nesetkal s patŤičn;fm zájmem zainteresovan;fch osob,'' a tak v
červnu 1955 Robert Mach zveŤejĚuje leták nazvan;f Kulturní rada ueŤejtws.
ti,kter!, byl pŤiložen k červnovému vydání Sklizně. Byl to patetickf apel
na českou kulturní exilovou veŤejnost, aby pŤispěla k vytvráŤení kulturních
a duchovních hodnot, kteréjak domovu, tak i exilu dosud tak chybějí. Jed-
nog_z-Jě1h!o chybějících hodnot je kvalitní česká kniha. Navr.huje proto,
že CKR bude kaŽdoročně formou pŤedplatného vydávat sérii deseti hoa',ot-
nfch knih za celkovou cenu deseti dolar . Ktomuto čelu zakládá novou
edici, SklizeĎ svobodné tvorby. Aby se vydání knih mohlo uskutečnit, je
ovšem tŤeba najít nejméně 300 pŤedplatitelri. Mach tuto akci nazval Kul-
turou z krize. Khanbě exiluje však nutné Ťíci,žekromě první série Vlach
jen velmi těžko získával pŤedplatitele. Několikrát mu dolonce hrozilo ne-
bezpečí, že část ceny za tiskárnu bude muset zaplatit z vlastních prostŤed-

'sktinř1953,č.6,s.9.SoutěŽilosevněkolikakategoriích: 
poezíe,pr'za,dramatická

díla, ďe i dětská literatura, pŤeklady a hudební díla. Později pŤibyla i díla z vědních oborťr.
obeslaná díla byla posuzována několi}ačlerrnjmi porotami, složenjmi z nejlepších specialistri,
jež měl českf exil v tom kterém oboru.

r0 PŤípadné zájemce odkazuji na svou disertační práci, kde se podrobně zabjvámjak
soutěžemi, tak i jinjmi aktivitami ČI{R a kulturního exilu vrtbec ( La littérature d.e l,émiera.
tion tchěque dr 1948 d 1968: Contribution d l'histoire de la littérature tchěque conte^poii*,
Bordearrx 1992; mikrofršová edice: Lille, Atelier national de reproduction des thěses, 1992,
ISSN: 0294-1767).

11 o vydavatelskou unii, Sklize L954,č.4. s. 12.
12 PŤesto se některé exi]ové edice podílely na vydáv:íní děl oceněnfch v soutěŽích. Mimo

edice obou poŤádajÍcích organizací to byly zejména vídeĚská Bohemica Viennensis a edice
KulturnÍ sekce československého uprchlického v;fboru v Německu.
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stŤediskem v Berlíně uspoŤádala Čxn v Hamburku v srpnu 1955 qfstavu
české exilové literatury, kultury a umění a snaŽila se dokonce vybudovat
tam i stálé kulturní centrum československého exilu'

organizace také spolupracovala s kulturními exilov mi skupinami ji-

n ch národností. Nejvjznamnějším plodem této spolupráce byl projekt Ro.
bárta Macha vydat dvojjazyčnou česko-estonskou antologii exilové poezie.6
Sedm česko-estonskfch básnick;fch dvojic s blízkou poetikou vzájemně pŤe-
ložilo některé básně svého partnera do své mateŤštiny. Antologie vyšla v
roce 1955 pod názvem Poetae in Erilio v jedné z edicí ČKR.7

Nejpodstatnější část činnosti CKR však směŤovala do Ťad česk ch exu-
lantti. Cflem jednotlivfch akcí bylo podnítit novou tvorbu exiloqfch spiso-
vatel , vytvoŤit pro ně publikační možnosti a zprostŤedkovat, aby sejejich
tvorba dostala ke čtenáŤrim. Některé akce se snažily také o to, aby činnost
osob, které se obvzláště zasloužily o rozvoj kulturního exilu, byla alespoĎ
symbolicky oceněna. T}to rrizné akce probíhaly víceméně paralelně a vzá-
jemně se doplĎovaly.

Nejdriležitější mezi těmito ěinnostmi pro českou exilovou literaturu bylo
kaŽdoroční organizování společné Literární a hudební soutěŽe KŤesťanské
akademie a České kulturní rady' KŤesťanská akademie pověŤila na jaŤe

1953 Roberta Macha, aby obnovil její literární soutěž,8 a svěŤila mu cel-
kovoujejí organizaci. Ihned po svém založení se ČKR spolupodílí na orga-
nizování soutěŽí. Mach usiloval o to, aby soutěž prokázala kulturní boha-
tost a rozmanitost exilu a tím dementovala názory, že exil není schopen

u M"ož"lk" Rob"'ta Vlacha byla privodem Estonka, a Robert Mach měl proto v estonském

kulturním exilu mnoho pŤátel.

7 Stockholm, Knižnice lyriky. Vydavateli byli Robert Mach a Peeter Arumaa, anglickou

pŤedmluvu napsali Ants oras a otakar odložilík; antologii ilustrovali Karin Lutzová a Char.

les Cerny. PŤispěIy do ní následující básnické dvojice: Artur Adson - František Listopad,

Bernard Kangro _ JiŤí Kovtun, Raimond Kolk - Pavel Javor, Alexis Rannit - JiŤí Kavka,

Gustav Suits - Robert Mach, Maria Underová - Věra Stárková. Poslední, symbolickf pár

tvoŤili Henri Visnapuu a František Kovárna, kteŤí zemŤeli v exilu. Protojejich ďla byla pŤelo

žena Jiiím Kavkou a Alexisem Rannitem.

8 Krátce po svém zďožení v létě 1950 uspoŤádala KŤeséanská akademie Literární a hu-

dební soutěž, aby povzbudila novou tvorbu exilovjch autorri. První ročník byl vypsán v roce

1951, ale skončil zmatkem. Jeho vjsledky byly vyhlášeny až v roce 1955, v bŤeznové Sklizni-

Navíc to byly vjsledky pŤibližné, protoŽe se všechny protokoly ztratily.
Ilned po založení Člg1 vlach dojednal s KĚesťanskou akademií, Že nová organizace bude

spoluorganizovat soutěž, a tak hned od obnovení se jednďo o Literární a hudební soutěŽ

Kieséaneké akademie a České kulturní rady. Díky této spolupráci se značně rozšíŤila škáIa

moŽn ch ričastník soutěže. KŤeséanská akademie totiž vyžadovala od ríčastníkri, abyjejich
dílo vt'aďovalo či alespoĚ respektovalo kňeséanskj světovj názor' Později se skutečně několik-
rát stalo' Že některá díla byla posuzována a oceněna pouze ČKR.
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vytváŤet kulturní hodnoty. oficiálně bylo první kolo soutěže vyhlášeno v
červnu 1953.9 Tyto soutěŽe se pak konďy kaŽdoročně až do samého konce
šedesát;/ch let.

Není zde místa pro podrobnou anal zu jednotlivfch ročníkri soutěŽe
ani na qfčet obeslan ch a oceněn ch děl a jejich autorri.10 PŤipomeĎme
jen, že soutěŽ, alespoĎ v prvních letech, se setkala s živjm ohlasem u čes-
kfch exilovfch autorťr a Že dfty těmto soutěŽím čeští autoŤi v cizině získali
motivaci pro novou tvorbu, jejímŽ vfsledkem je několik stovek privodních
děl, z nichŽ bohuŽel pouze zlomek - několik málo desítek děl - mohl bÝt
publikován.

Cílem soutěže bylo pŤedevším to, aby se alespoĎ některá oceněná díla
dostala ke čtenáŤrim. Proto v dubnu 1954 navrhuje Robert Y|achza|ožit
vydavatelskou unii česk;fch nak]adatelri v exilu.ll Tento projekt se však
bohužel nesetkal s patŤičn;fm zájmem zainteresovan:fch osob,l2 a tak v
čer-,rnu 1955 Robert Vlach zveŤejřuje letrík nazvan;f Kulturní rada ueŤejlas.
ti,ktery byl pŤiložen k červnovému vydání Sklizně. Byl to patetickfapel
na českou kulturní exilovou veŤejnost, aby pŤispěla k vytváŤení kulturních
a duchovních hodnot, kteréjak domovu, tak i exilu dosud tak chybějí. Jed-
nou z těchto chybějících hodnotje kvalitní česká kniha. Navrhuje proto,
že CKR bude každoročně formou pŤedplatného vydávat sérii deseti hodnot-
n]ich knih za celkovou cenu deseti dolarri. K tomuto ríčelu zakládá novou
edici, SklizeĎ svobodné tvorby. Aby se vydání knih mohlo uskutečnit, je
ovšem tŤeba najít nejméně 300 pŤedplatitelri. Vtach tuto akci nazval Kul-
turou z krize. K hanbě exilu je však nutné Ťíci, Že kromě první série Mach
jen velmi těžko získával pŤedplatitele. Několikrát mu dokonce hrozilo ne-
bezpečí, že část ceny za tiskárnu bude muset zaplatit z vlastních prostŤed-

9 skliun 1953, č. 6, s. 9. Soutěžilo se v několika kategoriích: poezie,prfuza,dramatická
díla, ale i dětská literatura, pŤeklady a hudební díla. Později pŤibyla i díla z vědních obor .
obeslanrí dÍla byla posuzována několikačlennjmi porotami, složen;lrmi z nejlepších specialistri,
jež měl česk! exi.l v tom kterém oboru.

r0 PiÍpadné zájemce odkazuji na avou disertační práci, kde se podrobně zabjvám jak
soutěžemi, tak i jinlmi aktivitami ČI(R a kultumího exilu vribec (tro littérature de l,émigra-
tion tchěque dc 1948 d 1968: Contributioll a I'histoire de la littérature tchěque cont,^po,ii*,
Bordeaux 1992; mikrofršová edice: Lille, Atelier national de reproduction des thěs;s' 1992'
ISSN: 0294-1767).

11 o vydavatelskou unii, Sktizeů 1954, č,.4, s- 12.
12 PŤesto se některé exilové edice podílely na vydávání děl oceněnfch v soutěžích. Mimo

edice obou poŤádqjících organizací to byly zejména vídeřská Bohemica Vierrnensis a edice
Kulturní sekce československého uprchlického vfboru v Německu.
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kri. Do roku 1962, kdy tato akce definitivně skončila, Mach uskutečni]

vydání celkem čtyr sérií knih.
ČKR se snažila nejenom podnítit novou tvorbu exilovych autorri azpŤí-

stupnitji čtenáŤrim, ale i vytvoŤit celkové kulturní prostŤedí pro české exu.

taniy. Cntota proto alespoĎ symbolicky ocenit činnost těch, kteÍí se o ku1-

turní exi1 zasloužili. Proto založila takzvané Říjnové ceny pod1e bjrval ch

státních cen udílen;ích pŤed válkou u pŤíležitosti oslav založení republiky.

Poprvé byly tyto ceny v exilu uděleny 28' Ťíjna 1954.13 Byly pak udíleny
právide1ně aŽ do roku 1958. Poté jejich udílení ustává až do roku 1960,

kdy byly ceny uděleny naposledy'
V roce 1956 ďocházíkrozštěpení českého exilu vlivem změn ve vzájem.

nychvztazíchmezi oběma bloky i změn uvnitŤ qfchodního bloku. Exil měl

tenay, iat< píše Pavel Tigrid, na vybranou: bud'to se zapojit do proudu vy-

měn' stykri a dialogu s intelektuály a lidmi na druhé straně ,,Železné opo-

ny'', nebo se postavit mimo něj či proti němu.1a Toto štěpení se projevilo

i uvnitŤ Čxn. uz na prvním - a jediném _ sjezdu CKR, kter;f se konal v

PaŤíživ červnu 1956, se objevily neshody, tfkající se koncepce další činnosti

organizace. Robert Mach a část organizace však odmítli jak]fkoli dialog i

styt< s t<í.mtoli, kdo měl sebemenší pozici, byé i nepoliiickou, v tehdejším

Čáskoslovensku. Nadále považovali exil za jediného pŤedstavitele česk ch

kulturních tradic a hodnot.ls Poměrně rychle se tak dostávají do izolace

a jejich akce ztrácejí dynamiku a ohlas. Docházik roztržce mezi oběma

viu.t'y a v roce 1957 je Robert Mach zbaven redigování Sklizně' Antonín

Vlach se jej dokonce pokouší vypudit i z vedení organizace azaložitv Ham-

burku česÉoslouenshou kulturní radu. Záhy vznikají nové instituce, lépe

pŤizprisobené změněné situaci. Navíc Robert Mach v roce 1958 opouští

b'''op,' a pŤesidluje ze Švédska do Spojen.Ích státri. odtud, až do roku

1962, pokračuje téměŤ osamocen ve snaze udržet některé aktivity orga-

nizacč'Nahrazuje SklizeĎ, nad níž ztratil veškerou kontrolu, čtvrtletními

13 Ceny byly uděIeny in memoriam exilovému novináŤi Ludkovi Stránskému, profesoru

Františku Kovárnovi a exilovému vydavateli Rudolfu Jílovskému. Z žijicich osob byli

oceněni vydavatel Jaroslav Trnka a básník Pavel Javor. Těm byla v roce 1955 věnována

francouzsko-anglická broŽurka La Littérature tchěque d' I,étranger _ Czech Literature

oÓroad (Stockholm, Le Conseil national de la culture tchěque á l'étranger). V ní byli

pŤedstavení oba laureáti a publikováno několik pŤekladri básní Pavla Javora do francouz-

štiny, němčiny a angličtiny'

1a P. Tigrid: Potiticka emigrace U atomouém uěku,2.vyd', KoIín n. R. 1974, s. 64.

15 Viz napŤíklad velmi ostrf článek Roberta Macha Praha a my (Sklizeíl 1956' č. 1'

s. 7), kde definuje svou pozici a pozici svého kŤídla v CI(R.
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Sborníky sklizně svobodné tvorby.16 ohlas a dopad těchto aktivitje však
uŽ velmi omezeny' Po roce 1962 se činnost ČKR redukujejen na nepravi-
delné poŤádání literárních soutěží' V lednu roku 1966, ve sv]ích 49 letech,
Vlach pŤedčasně umírá. Po jeho smrti se vedení Čxn...;i.a Antonín Kra-
tochvil, kter1/ v jejím čele zristává až do jejího zrušení. S pĚíchodem posrp-
nové vlny exulantri, která vytváÍí nová nakladatelství a kulturní orga-
nizace, je však již existence ČKR pouze formální a oficiálně zaniká v roce
1975.

ČKR mala skutečnf vliv na v;Ívoj českého kulturního exilu jen poměrně
krátkou dobu, zhruba od konce roku 1953 do konce roku 1957. Toto obdobÍ
však pŤedstavuje wchol literární produkce první exilové vlny, do velké míry
právě dfty aktivitám ČKR.

Činorodost Roberta Vlacha a všech jeho spolupracovníkri dokázala rych-
le nejen podnítit novou tvorbu exilov;Ích spisovatelri, vywést je z izo|ace
a zprostŤedkovat jejich produkci čtenáŤrim' ale i soustŤedit a usměrĎovat
kulturní činnost mnoha organizací ijednotlivcri' kteŤí až do té dobyjednali
osamoceně a nekoordinovaně. Tím ČKR vytvoŤila pŤedpoklady a položila
zák|aďy pro vznik opravdového kulturního ovzduší v českém exilu a pro
zrod dalŠích organizací i institucí, které by bez její prrikopnické činnosti
mohly jen stěží vzniknout. T pak mohly později uskutečnit některé nápady
a iniciativy, které z materiálních d vodri nemohla ve své době tea|izovat
sama ČKR. Často v této nové generaci kulturních organizací nacházíme
b;fvalé spolupracovniky ČKR.

I když s odstupem více neŽ čt5'Ťiceti let se vysledky ČKn nokomu mohou
jevitjako skromné v porovnání s bilancí kulturních organizací druhé exi]o-
vé vlny, nesmíme zapomínat, ze ČKR i ostatní instituce té doby stavěly.,na zeleném drnu,., v dnes už nepŤedstaviteln;ích materirilních podmínkách.
Ale právě díky těmto prrikopník m se mohla druhá exilová vlna opŤít o
uŽ v5rtvoŤené dílo a vytvoŤit v sedmdesá!/ch a v osmdesát]Ích letech trvalé
kulturní hodnoty, ba i v znamně pňispět k udržení hodnot a tradic uvnitŤ
znormalizovaného Ceskoslovenska.

Už ztoItoto drivodu bychom neměli pňehlíŽet kulturní činnost orgarizací
i jednotlivcti první exilové vlny, jak se to dnes občas děje.

'" Vyšla však pouze čtyŤi čísla: první dvě byla vydána v roce 1958 v Greensboro v Severni
Karolíně a dvojčíslo 3.4 v roce 1959 v oklahomském Normanu. Mach nicméně pozorně sleduje
literárnÍ produkci českého e*ilu a pravirlelně o ní referuje v revui B ooks abroad',kterou redi-
guje a vydává University of North Carolina v Normanu.
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kri. Do roku 1962, kdy tato akce definitivně skončila, Mach uskutečnil
vydání celkem čtyr sérií knih.

ČKR se snažila nejenom podnítit novou tvorbu exiloqfch autorri azpŤi-
stupnitji čtenáŤrim, ale i vytvoŤit celkové kulturní prostňedí pro české exu-
Ianty. Chtěla proto alespoĎ symbolicky ocenit činnost těch, kteff se o kul-
turní exil zaslouŽili. Proto založi]a takzvané Říjnové ceny podle bfvalfch
státních cen udílen;fch pŤed válkou u pŤíležitosti oslav založení republiky.
Poprvé byly tyto ceny v exilu uděleny 28. Ťíjna 1954'13 Byly pak udíleny
pravidelně až do roku 1958. Poté jejich udílení ustává aŽ do roku 1960,
kdy byly ceny uděleny naposledy'

V roce 1956 docházíktozštěpení českého exilu vlivem změn ve vzájem-
nychvztazíchmezi oběma bloky i změn uvnitŤ qfchodního bloku. Exil měl
tehdy, jak píše Pavel Tigrid, na vybranou: bud'to se zapojit do proudu qf-

měn, stykri a dialogu s intelektuály a lidmi na druhé straně .'železné opo-
ny',, nebo se postavit mimo něj či proti němu.'n Toto štěpení se projevilo
i uvnitŤ Čxn. uz na prvním - a jediném _ sjezdu Čt(R, ktery se konal v
Pafíži v červnu 1956, se objevily neshody, t kající se koncepce da]ší činnosti
organizace. Robert Mach a éást organizace však odmítli jakfkoli dialog i

styk s k1fmkoli, kdo měl sebemenší pozici, byť i nepoliťickou, v tehdejším
Československu. Nadále povaŽovali exil za jediného pňedstavitele česk ch
kulturních tradic a hodnot.ls Poměrně rychle se tak dostávají do izolace

a jejich akce ztrácejí dynamiku a ohlas' DocházíkroztrŽce mezi oběma
Machy a v roce 1957 je Robert Mach zbaven redigování Sklizně. Antonín
Mach se jej dokonce pokouší vypudit i z vedení organizace a za|ožtt v Ham.
burku česhoslouenshou kulturní raďt. Záhy vznikaji nové instituce, lépe
pŤizprisobené změněné situaci. Navíc Robert Mach v roce 1958 opouští
bln.op,' a pŤesidluje ze Švédska do Spojen1fch státri. odtud, až do roku

1962, pokračuje téměň osamocen ve snaze udrŽet některé aktivity orga.

nizace'Nahrazuje Sklizeř, nad níž ztratil veškerou kontrolu, čtvrtletními

13 Ceny byly udě|eny in memoriarz exilovému novináŤi Ludkovi Stránskému, profesoru

Františku Kovárnovi a exilovému vydavateli Rudolfu Jílovskému. Z Žijicích osob byli

oceněni vydavatel Jaroslav Trnka a básník Pavel Javor. Těm byla v roce 1955 věnována

francouzsko.anglická brožurka La Littérature tchěque d l,étranger - Czech Literature

abrood (Stockholm, Le Conseil national de la culture tchěque á l'étranger). V ní byli

pňedstaveni oba laureáti a publikováno několik pňekladri básní Pavla Javora do francouz.

štiny, němčiny a angličtiny.

1a P. Tigrid: Politická emigrace u atomouém uěku,2.vyd, KoIín n. R. 1974' s. 64.

15 Viz napňíklad velmi ostrf článek Roberta Macha Praha a my (Sklizeř' 1956' č. 1'

s. 7), kde definuje svou pozici a pozici svého krídla v ČI(R.
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Sborníky sklizně svobodné tvorby.16 ohlas a dopad těchto aktivitje však
už velmi omezeny. Po roce 1962 se činnost ČKR redukujejen na nepravi-
delné poŤádání literárních soutěŽí. V lednu roku 1966, ve sv]fch 49 letech,
Mach pŤedčasně umírá. Po jeho smrti se vedení Čxn ujima Antonín Kra-
tochvil, kteqÍ vjejím čele zristává až dojejího zrušení' S pŤíchodem posrp-
nové vlny exulantťt, která vytváff nová nakladatelství a kulturniorga-
nizace, je však již existence ČKR pouze formální a oficiálně zaniká v roce
L975.

ČKR měla skutečn;í vliv na q/voj českého kulturního exilu jen poměrně
krátkou dobu, zhruba od konce roku 1953 do konce roku 1957. Toio období
však pňedstavuje wchol literární produkce první exilové vlny, do velké míry
právě díky aktivitám CKR.

Činorodost Roberta Vlacha a všech jeho spolupracovnft dokázďa rych.
le nejen podnítit novou tvorbu exilovych spisovatelri' vyvéstje z izo\ace
a zprostŤedkovat jejich produkci čtenáŤrim, ale i soustňedit a usměrĎovat
kulturní činnost mnoha organizací i jednotlivcri, kteÍí aždo té doby jednali
osamoceně a nekoordinovaně. Tím ČKR vytvoŤila pŤedpoklady apoložila
zák|aďy pro vznik opravdového kulturního ovzduší v českém exil., ' p,o
zrod dalších organizaci i institucí, které by bez její prrikopnické činnosti
mohly jen stěží vzniknout. T} pak mohly později uskutečnit některé nápady
a iniciativy, kteté z materiálních drivodri nemohla ve své době realizovat
sama ČKR. Často v této nové generaci kulturních otganizacínacházíme
b;ivale spolupracovníkv ČKR'

I když s odstupem více neŽ čtyŤiceti let se qÍsledky ČxR not<omu mohou
jevitjako skromné v porovnání s bilancí kulturních organizací druhé exilo-
vé vlny, nesmíme zapomínat, ze ČxR i ostatní instituce té doby stavěly'.na zeleném drnu'., v dnes už nepŤedstaviteln:fch materirílních podmínkách.
Ale právě díky těmto prrikopník m se mohla druhá exilovávlna opŤít o
uŽvJrtvoŤené dílo a vytvoŤit v sedmdesá|Ích a v osmdesá|/ch letech trvalé
kulturní hodnoty, ba i v;Íznamně pŤispět k udržení hodnot a tradic uvnitŤ
znormalizovaného Československa'

Už ztohoto drivodu bychom neměli pŤehlíŽet kulturní činnost orgarizací
i jednotlivcri první exilové vlny, jak se to dnes občas děje.

16 Vyš]a však pouze čtyŤi čísla: první dvě byla vydána v roce 1958 v Greensboro v Severní
Karolíně a dvojčíslo 3.4 v roce 1959 v oklahomském Normanu. Vlach nicméně pozomě sleduje
literární produkci českého exilu a pravidelně o ní referuje v revui B ooks abroad,,kterou redi.guje a vydává University of North Carolina v Normanu.
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