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Czeska emigracja po roku 1948 w refleksji 
literaturoznawczej po roku 1989

Z dwóch wielkich fal emigracyjnych w Czechach w XX wieku, to znaczy emigracji po 
roku 1948 oraz po roku 1968, zawsze tej drugiej nadawano większe znaczenie politycz-
no-kulturowe, ją szerzej i chętniej komentowano. Można powiedzieć, że czyniono to 
wręcz na bieżąco, chociaż, oczywiście, w refleksji nad stanem kultury czeskiej proble-
matyka emigracyjna oficjalnie pojawiła się dopiero po roku 1989. Wówczas głośno za-
częto mówić o konieczności wypełniania „pustych miejsc” czy likwidowania „białych 
plam” na mapie literatury narodowej (określano to terminem mápování), a jednocześnie 
stało się oczywiste, że uwaga badaczy skupia się na exodusie po praskiej wiośnie – po-
twierdzają to klasyczne już prace krytyczne i historycznoliterackie1, jak również waż-
niejsze inicjatywy badawcze. O takim rozłożeniu akcentów decydowała nie tylko bliż-
sza perspektywa czasowa, ale przede wszystkim fakt, że emigracja po roku 1968, 
zwana posierpniową, była od początku zjawiskiem bardziej zróżnicowanym, złożonym, 
po prostu ciekawszym od strony politycznej, społecznej, kulturowej, psychologicznej 
– niż ta z przełomu lat 40. i 50. Była też od początku liczniejsza, ponadto jej szeregi 
wciąż się powiększały, bowiem w latach 70. i 80. emigrantów przybywało, dzięki cze-
mu obecnie można badać bogaty, podlegający transformacjom przez długie lata, proces 
historyczno-kulturowy, a nie monolit, jakim jednak pod wieloma względami była emi-
gracja po roku 1948, i to nie tylko w rozumieniu środowiska ideowego, ale na wielu 
innych płaszczyznach. Tu nawet poszczególne biografie intelektualno-artystyczne ukła-
dają się w pewien wspólny wzór, ba, same historie udania się na emigrację, zwłaszcza 
w przypadku pierwszych emigrantów, tworzą scenariusz, którego podstawową tonacją 
był patos, a głównym rysem psychologicznym dramatyzm wyboru, nie mówiąc o tym, 
że zdarzają się i zbieżności sytuacyjne: piszący artyści i ludzie kultury, bo tych mam na 
uwadze, w roku 1948 przeważnie przebywali służbowo poza granicami kraju, na przy-
kład na placówkach dyplomatycznych, i decyzje o pozostaniu na obczyźnie ogłaszali 
oficjalnie w prasie lub radiu, wszyscy też pragnęli powrócić do ojczyzny2 (barwniejszą, 

1 Takie jak Tabuizovaná literatura posledních dvacetí let Jiřego Brabca, Jiřego Holego i Aleša Zacha 
z roku 1990, zbiorowa praca Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu wydana w roku 1991 w Oło-
muńcu czy Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971–1989 Jana Čulíka z roku 
1991. 

2 Oczywiście były wyjątki, na przykład, Jiřego Kárneta, pisarza, krytyka i publicystę emigracyjnego, 
koledzy przemycili za granicę w wagonie restauracyjnym, w szafce kuchennej w lecie 1948 roku. Historię 



choć równie smutną historię tworzą reakcje na te decyzje wśród artystów, którzy pozo-
stali w Czechosłowacji, a także zaoczne procesy rozliczeniowe z emigrantami, które 
wkrótce rozpoczęli komuniści)3. Emigracyjne losy po roku 1968 jawią się już w tym 
aspekcie jako bardziej różnorodne. Także tutaj, naturalnie, można zaobserwować podo-
bieństwa, dobrze znane są przecież przypadki wręczania paszportów poszczególnym 
osobom z sugestią stałego wyjazdu, ilustrujące ówczesną polityczną hipokryzję, ową 
charakterystyczną dla reżimów totalitarnych mało subtelną grę dwuznaczności. 
Jednakże wiele z takich historii to niepowtarzalne, obfitujące w perypetie fabuły, a ilu-
strowanie zjawiska jest tu możliwe po prostu poprzez ich przytaczanie. Sięgnijmy po 
przykład, mówiąc nieco przekornie, drugi z brzegu, bo może nieco mniej znany niż 
przypadek Josefa Škvoreckiego czy Milana Kundery, ale równie – w swej jedyności  
– ilustratywny dla fenomenu posierpniowej emigracji. Wybitny czeski poeta i plastyk 
Jiří Kolář wyjechał do Berlina Zachodniego w roku 1979 oficjalnie, za zgodą komuni-
stów, na roczne stypendium artystyczne. Następnie w roku 1980 udał się już bez po-
zwolenia do Paryża. Założył tam emigracyjne czasopismo artystyczne „Revue K” oraz 
autorską galerię „Maeght”, nie planując jednak stałej emigracji i nie będąc do niej zmu-
szony. W roku 1982 zwrócił się do czechosłowackich władz z prośbą o oficjalne prze-
dłużenie pobytu we Francji, jednakże nie uzyskał zgody, dodatkowo zagrożono mu 
pozbawieniem wolności oraz utratą majątku w razie powrotu do kraju. Dopiero wtedy 
zdecydował się na stały pobyt w Paryżu, gdzie następnie założył wydawnictwo, gdzie 
tworzył i gdzie wkrótce dołączyła do niego żona, którą komuniści po wielu perturba-
cjach wypuścili z Czechosłowacji. W roku 1984 Kolář otrzymał obywatelstwo francu-
skie, a do Czech powrócił dopiero po roku 1989, kiedy to po udarze mózgu cierpiał na 
afazję i lekarze po prostu zaordynowali mu kontakt z językiem ojczystym, aby w ten 
sposób przywrócić zdolność mówienia i pisania. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
nowy akcent w sferze przeżyciowej. Francja była dla Kolářa, podobnie zresztą jak dla 
Kundery czy Vĕry Linhartovej, krajem, w którym czuł się zadomowiony, który, można 
rzec, wielbił i wręcz uznawał za swoją ojczyznę4. Na emigracji po roku 1968 asymilacje 
dokonywały się mniej boleśnie lub nawet były świadomie założone, jak to miało miej-
sce w przypadku Linhartovej – jej śmiała teza o swobodzie wyboru języka wypowiedzi 
twórczej pozbawiała zagadnienie narodowości i państwowości charakterystycznego 
dramatyzmu. Takie przemiany stosunku emigrantów do własnej sytuacji – życiowej 
i twórczej – zmieniały również obraz samego zjawiska, a z pewnością w znaczącej mie-
rze przekształcały jego emocjonalny paradygmat wytworzony przez artystów przeby-
wających poza krajem już od lat 40. – ci przeżywali siebie przede wszystkim jako ob-
cych w obcym kraju, jako umęczonych i niepogodzonych z wielką stratą. Dla 
emigrantów po roku 1948 pobyt na obczyźnie miał wymiar dramatyczny i nostalgiczny, 
w obrazie emigracji po roku 1968 mniej jest resentymentu, więcej pragmatyzmu, który 

tę przypomina Jiří Rambousek w tekście Jiří Kárnet – jeden z prvních poúnorových exulantů [w:] Literatura 
určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brne 26.–27. listopadu 2002 k padesátému 
výročí politických procesů se spisovateli. Obec spisovatelu, Brno 2004, s. 168.

3 Śledzi je między innymi Michal Bauer w pracy Ideologie a pameť. Literatura a instituce na přtelomu 
40. a 50. let 20. století, Nakladatelství H&H Vyšehradská, Jinočany 2003.

4 Kolář mówił o tym między innymi w wywiadzie udzielonym Michalowi Bauerowi, zamieszczonym 
w książce J. Kolář, M. Bauer, Z každého z nás postupem neco zmizí, Nakladatelství H&H Vyšehradská, 
Jinočany 2005.
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wprawdzie godził w uznane konwencje przeżywania, ale zarazem poszerzał granice 
wyobrażeń o ojczyźnie, narodzie i tożsamości – zwłaszcza tożsamości artysty. 

Wracając jednak do głównego wątku, większe zainteresowanie badaczy emigracją 
po roku 1968 jest bezsporne i bywa to już w Czechach przedmiotem refleksji teoretycz-
nej. Przy tej okazji pojawiają się również tony krytyczne. Literaturoznawca Michal 
Příbáň w jednym ze swoich tekstów pisze:

Mniej więcej od połowy lat 80., zatem od początków pierestrojki, w krytyce literackiej oraz 
w publicystyce używa się określenia „tworzenie mapy”, ewentualnie „wypełnia się puste miejsca 
na mapie dziejów naszej literatury”. W połowie lat 80. faktycznie było co wypełniać, jak również 
istniały powody, aby na to zjawisko uczulać. Dziesięć lat po przewrocie mogłoby się wydawać, że 
wszystko, co istotne w historii naszej literatury, jest już znane, zarówno w prymarnej formie, to 
znaczy w postaci oryginalnych tekstów, jak i za pośrednictwem refleksji naukowej. Jednak uważ-
niejszy ogląd uświadamia, że teza o wypełnianiu pustych miejsc zdegradowała się i stała się kliszą 
[...] niestety jeszcze zanim owe miejsca rzeczywiście wypełniono.

Wypowiedź Příbáňa, zajmującego się emigracją po roku 1948, jest aluzją do stanu 
badań nad tym zjawiskiem, zdaniem cytowanego badacza, marginalizowanym czy 
wręcz ignorowanym. I dlatego w dalszej części swego wystąpienia Příbáň nieco osten-
tacyjnie oznajmia, że przy okazji dyskusji nad problematyką emigracyjną: „Nie mówię 
o Josefie Škvoreckim [...], mówię o Robercie Vlachu, nie zajmuję się emigracją posierp-
niową, lecz tą po roku 1948”5.

Takie usprawiedliwianie wyboru swoich zainteresowań badawczych jest dosyć wy-
mowne. Można też pokusić się o konkluzję, że między emigracją po roku 1948 a tą po 
roku 1968 – naturalnie, w znaczeniu zjawisk i zagadnień – toczy się swoista walka 
w obszarze czeskiej refleksji badawczej, walka, w której, mimo iż opis naukowy nie 
powinien się opierać na kryteriach atrakcyjności, Robert Vlach raczej nigdy nie „wy-
gra” z Josefem Škvoreckim. Jednocześnie tekst Příbáňa, podobnie jak kilka innych, do 
których chcę się odwołać, potwierdza, że emigracja po roku 1948 powraca jako problem 
badawczy od końca lat 90. nie tylko z tego powodu, iż wcześniej bywał traktowany po 
macoszemu, ale również dlatego, że konieczne wydają się jego nowe, pogłębione ujęcia 
i nowe wobec niego dystanse. Najnowsza refleksja jest dokonywana z większej perspek-
tywy czasowej, już nie tak gorączkowo, jak w pierwszej połowie lat 90., gdy istniała 
konieczność odkrywania po prostu wszystkiego, co dotąd było zakazane, często, rzecz 
jasna, bezkrytycznie. Tuż po roku 1989 szeroko komentowany był problem wartości 
estetycznej literatury samizdatowej i emigracyjnej wydawanej w zasadzie bez żadnych 
ograniczeń, bowiem jej wartością było samo zaistnienie, z podobnym aplauzem zajęto 
się zjawiskiem obu emigracji, przypisując im bezwzględnie wielką wagę i wartość, 
czyniono to również nieco chaotycznie pod względem metodologicznym. Co zatem 
przynosi i do jakiej metarefleksji zachęca? Być może interesujące będzie prześledzenie 
wzajemnego oddziaływania podmiotu i przedmiotu badań, owej interakcji, w której 
widać, jak wraz ze zmianą stosunku do problemu – czy będzie to powracające nim za-
interesowanie, czy próba nowego ujęcia – zmieniają się i jego specyfikacje, i obraz ca-

5 M. Příbáň, Tvůřči schizma (?) Roberta Vlacha [w:] Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zah-
raničí. Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané Obcí spisovatelů, Ůstavem pro 
českou literaturu a Centrem Franze Kafky, Praha 2000, s. 62 (tłumaczenie tego i innych cytatów w tekście 
– A.C.).
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łości. Do czego obecnie emigracja skłania badaczy swoją konstytucją ideowo-artystycz-
ną, swymi formami organizacyjnymi i treściami programowymi? Jaką probleatykę 
oferuje i jakie metodologie narzuca? I jaką te badania mają przyszłość? 

Emigracja po roku 1948 swoją atrakcyjność, w rozumieniu istotnego wpływu na 
dynamikę i wartość tej części procesu historycznoliterackiego, zawdzięcza przede 
wszystkim obecności kilku twórców dużego formatu, to znaczy Milady Součkovej, 
Egona Hostovskiego i Jana Čepa (w tym samym szeregu, lecz w innym oświetleniu, 
znajduje się Ivan Blatný). W latach 90. nastąpił wielki powrót tych autorów, wspomaga-
ny szeroko zakrojonymi akcjami wydawniczymi; każdy z nich doczekał się doskonale 
opracowanej edycji swoich dzieł, zarówno tych, które powstawały przed II wojną świa-
tową, a których od lat 50. w Czechach nie wydawano z powodu zakazu władz komuni-
stycznych (pisarzy tych, jak wiadomo, usunięto z podręczników historii literatury), jak 
i utworów, które twórcy ci pisali i wydawali na emigracji. Utwory Součkovej wyszły 
w serii nazwanej Dílo Milady Součkovej, przygotowanej przez praskie wydawnictwo 
„Prostor”. Jak informowali sami wydawcy, plan wydania dzieł pisarki powstał pierwot-
nie w wydawnictwie „ERM”, które w 1995 roku opublikowało dwa pierwsze tomy, jed-
nak brak dokładnego planu wydawniczego oraz ogólna sytuacja ekonomiczna „ERM” 
spowodowały ugodowe przejęcie projektu przez „Prostor”, gdzie jeszcze w roku 1992, 
a więc przed rozpoczęciem publikacji serii, ukazały się dwa utwory Součkovej: Kaladý, 
aneb, Útočištĕ řečí oraz Sešity Josefíny Rykrové. Projekt wydawnictwa „Prostor” miał 
od początku charakter krytycznego wydania dzieł, redaktorzy, o ile to było możliwe, 
korzystali z rękopisów (Součková zachowała w swoich zbiorach tylko rękopisy utwo-
rów niedokończonych bądź tych, nad którymi pracowała), ewentualnie z pierwszych 
wydań. Pod względem językowym teksty były opracowywane według spójnych, wcześ-
niej przygotowanych norm, o których informowano w każdym z wydanych tomów, 
z których na jedenaście planowanych ukazało się dotąd dziewięć, dwa są w przygoto-
waniu. Redaktorem serii jest Kristián Suda, wyśmienity znawca spuścizny pisarskiej 
Součkovej. 

Również dzieła Hostovskiego zaczęło wydawać wydawnictwo „ERM” – wyszły 
tam cztery tomy. Następnie sześć tomów ukazało się w praskim wydawnictwie 
„Akropolis”, a dwa w wydawnictwie „Nakladatelství Franze Kafky”. Dzieła Hostov-
skiego są wydawane pod patronatem jego córki Olgi, która nie wyraziła zgody na pub-
likację wczesnych utworów ojca, edycja zatem jest niepełna. Jeśli chodzi o Jana Čepa, 
przebywającego na emigracji w Niemczech oraz we Francji (Součková i Hostovský 
udali się do Stanów Zjednoczonych), po roku 1989 sześć tomów jego dzieł wydały trzy 
wydawnictwa: „Vyšehrad” i „Knižní klub” z Pragi oraz „Proglas” z Brna6. 

Znaczenie tych twórców dla rozwoju literatury czeskiej jest oczywiste, a bogactwo 
treściowe i formalne ich dzieł to po prostu niewyczerpane źródło inspiracji badawczej. 
Jedynym problemem, który raczej implicytnie pojawia się w omówieniach krytycz-
nych, jest istnienie pewnego obligatio, które ogranicza niektórych badaczy, każąc im 
wpisywać tę twórczość przede wszystkim w kontekst emigracyjny, i to przy przedosta-
jącej się świadomości (lub chociażby poczuciu), że ona się temu kontekstowi jednak 
często wymyka i że powinna być ujmowana szerzej. Problematyka egzystencjalna 

6  O sytuacji wydawniczej omawianych tu autorów pisze Michal Bauer w artykule Spisy českých auto-
rů vydavané v 90. letech 20. století, „Tvar” 2000, nr 11, s. 12–13. 
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w prozie Hostovskiego i metafizyczna u Čepa, uniwersalność mechanizmów historii 
u Součkovej, wszystko to wciąż bywa łączone trochę na siłę z sytuacją i kondycją emi-
granta, z warunkami życia na obczyźnie, dzięki czemu wydobywane są przede wszyst-
kim te tony, które współbrzmią z wypracowanym w tym kontekście modelem egzy-
stencjalnym oraz wzorcem tradycji. Problem z „wielkimi” jest w wypadku badań nad 
emigracją szczególnie skomplikowany, bowiem, po pierwsze, wyrwanie ich z tego kon-
tekstu zubożyłoby i tak skromnie jawiące się zjawisko, po drugie stawiają oni literatu-
roznawcom niemałe wymagania – tu sprawa wydaje się skomplikowana przede wszyst-
kim w przypadku Součkovej, od zawsze przysparzającej trudności krytykom i bada- 
czom. Jak pisze Alena Zachová:

Twórczość literacką Milady Součkovej najprecyzyjniej można scharakteryzować jako eksklu-
zywną. Dlatego też jej wartościowanie nie było nigdy – a już zwłaszcza w czasie ukazania się 
pierwszych powieści w latach 30. i 40. – jednoznaczne, a krytyka ujmowała ją przede wszystkim 
jako eksperyment artystyczny7. 

Poza tym jednak warto się zastanowić nad kwestią interpretacji, o czym mowa wy-
żej. Chodziłoby z pewnością, w jakiejś mierze, o nieprecyzyjnie ustalony stosunek do 
tradycji; wydaje się, że emigracja po roku 1948 jest ujmowana według schematu, który 
sama stworzyła i podtrzymywała, a naszkicowany tak obraz podtrzymuje określoną 
wizję dziejów. W dodatku, o czym przypominają niektórzy badacze, w refleksji kultu-
rowo-historycznej nad komunistyczną przeszłością w Czechach jest wciąż sporo luk 
i obszarów nie do końca rozpoznanych i takie interpretacje na polu literaturoznawstwa 
pełnią w tym względzie funkcję zastępczą. Emigranci po roku 1948 tworzyli zamknię-
te środowisko, skonsolidowane przez niejako spontanicznie wypracowany i rygory-
stycznie obowiązujący system norm i wartości, oporne wobec przemian ideowych 
i twórczych – a swojego czeskiego Gombrowicza, który rozbijałby tę statyczną struktu-
rę od wewnątrz, nie mieli. Sytuację, o której mowa, analizuje w swoich artykułach 
Vladimir Papoušek8, przypominając, że stan ten był wywołany (i wspomagany) bra-
kiem kontaktu z krajem oraz pozostawaniem twórców emigracyjnych przez wiele lat 
w polu oddziaływania obcej kultury. Badacz przeprowadza w związku z tym następu-
jącą paralelę:

Wydaje się, że kultura emigracyjna lat 50. wypływa z podobnych duchowych źródeł, jak ro-
dzima literatura lat 40., a także funkcja literatury jest ujmowana w silnym związku z procesami 
społecznymi. Podobnie jak w czasach okupacji, również w pierwszej fali emigracji kładziony jest 
nacisk na jej funkcję apelatywną i przestrzegającą. To właśnie na swój sposób potwierdza po-

7 A. Zachová, Proměny tématu pamětí v prózách Milady Součkové [w:] Milada Součková. Neznámý 
človek. Materiály z konference pořádané v Českých Budejovicích, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
Praha 2001, s. 15. 

8 Powołuję się tu na dwa teksty tego badacza: V. Papoušek, Promeny ideových a estetických modelů 
v tvorbe poúnorového exilu [w:] Jak reflektujeme českou literaturu. Sborník referátů a diskusních příspěvků 
z konference uspořádané Obcí spisovatelů, Ůstavem pro českou literaturu a Centrem Franze Kafky, Praha 
2000, s. 7–21 oraz idem, Názorové a umelecké diferenciace v exilové literatuře na počátku šedesátých let 
[w:] Zlatá šedešátá. Materiály z konference pořádane Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Praha 2000, 
s. 82–91.
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wszechną tendencję do „czytania” sytuacji emigracyjnej jako analogicznej do minionego etapu 
historii, II wojny światowej9.

W zasadzie trudno się tej sytuacji dziwić, bowiem stawką była emigracyjna tożsa-
mość, a poprzez nią określony stosunek do kraju jako okupowanego przez komunistów, 
do komunizmu jako ogromnego zagrożenia dla państwa i narodu. Podobnie rzecz się 
miała w przypadku kontekstów stricte literackich, związanych z poetyką czy sferą 
ideową utworów: istniały po prostu wewnętrzne ograniczenia, które uniemożliwiały ich 
czytanie w innym niż obowiązujący duchu – i to nawet wbrew samemu dziełu, gdy 
wymykało się ono tematycznie bądź formalnie narzuconym rygorom twórczym i inter-
pretacyjnym. Wymowna staje się tu analiza faktu z biografii pisarskiej Součkovej, do-
konana przez Papouška: jedną ze swoich najważniejszych powieści, zatytułowaną 
Neznámý človĕk, napisaną pod koniec lat 40., pisarka wydała poza krajem dopiero w ro-
ku 1962, czekając, zdaniem badacza, na „bardziej korzystny okres, w której czytelnik 
będzie miał możność wzięcia pod uwagę eksperymentalnego charakteru utworu”10, za-
żądano nawet, aby uzupełniła powieść rozdziałami odnoszącymi się do aktualnej sytu-
acji historycznej11.

W rezultacie w badaniach są skromnie reprezentowane stanowiska krytyczne i roz-
rachunkowe wobec tego – posługując się językiem Boya-Żeleńskiego – pomnikowego 
brązownictwa. Poszukiwania szczelin, rys, różnego rodzaju załamań oczywiście nie są 
zarzucone i dotyczy to przede wszystkim najnowszej refleksji literaturoznawczej. Takie 
stanowisko badawcze reprezentuje głównie Vladimír Papoušek, którego interesują dy-
ferencjacje i procesy transformacyjne w środowisku emigracji po roku 1948, podejmuje 
on również próbę umieszczenia dzieł Hostovskiego i Součkovej w szerszym odniesie-
niu – jest to próba, albowiem widać, jak badacza wciąż pierwotny kontekst, można po-
wiedzieć, dyscyplinuje, ponadto krytyczny „temperament” wypowiedzi jest tłumiony 
podporządkowywaniem jej zadaniu czystej opisowości. Odkrycie i przedstawienie pro-
cesów zmian w istotny sposób modyfikuje obraz skostniałego środowiska, niewolnego, 
jak się okazuje, od wewnętrznych fermentów i dążeń związanych z przekształceniem 
konserwatywnego wizerunku politycznego uchodźstwa. Jednocześnie, już poprzez 
same analizy, Papoušek definiuje stan badań i wywołane nim oceny. Pisze na przy-
kład: 

Zatem, chociaż fala emigracyjna po roku 1948 od strony literackiej wydaje się na pierwszy rzut 
oka jakby mniej wyrazista niż emigracja po roku 1968, należy pamiętać, że również w jej ramach 
zachowana była ciągłość i rozwój literacki, którego punkty szczytowe nie są jedynie lamentem 
staromodnych konserwatystów, ale istotnym wkładem do współczesnej literatury czeskiej12.

Przeważnie jednak eksplorowanie zagadnienia emigracji po roku 1948 nie przynosi 
rewelacji literaturoznawczych, i to nawet w przypadku znakomitych twórców. Stan ten 
ulega zmianie, ale dość powoli, tymczasem najważniejszą funkcję w badaniach nad 
fenomenem nadal pełni biografizm. W przypadku zawartości utworów literackich, 

9 Názorové a umelecké diferenciace..., op.cit., s. 84. 
10 Ibidem, s. 83. 
11 Ibidem, s. 88.
12 Idem, Proměny ideových a estetických modelů..., s. 21.
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gdzie wciąż najatrakcyjniejsze są motywy, wątki, fabuły, jest ujmowany on w aspekcie 
socjologiczno-psychologicznym, bowiem w centrum zainteresowania pozostają proble-
my i procesy asymilacyjne bohaterów, jak również przeżycia i nastroje nostalgiczno- 
-melancholijne. Zapowiedzią nowych kierunków w badaniach wydają się teksty będące 
rezultatem poszukiwań archiwalnych. Po pierwsze, przynoszą one informacje o obec-
ności tego typu materiałów – na przykład o istnieniu, przywiezionej z USA i znajdującej 
się obecnie w Archiwum Narodowym w Pradze (czyli Památnik národního písemnictví 
v Praze) spuścizny po Miladzie Součkovej. Artykuły badaczy, którzy przeszukali karto-
nowe pudła, przynoszą inspirującą wiedzę o notatkach Součkovej, o jej korespondencji 
z rodakami, o Součkovej jako o człowieku, pisarce oraz – co w takim materiale brzmi 
chyba najbardziej autentycznie – jako o emigrantce zaangażowanej w wydarzenia w oj-
czyźnie, śledzącej na bieżąco rozwój czeskiej literatury i jej perypetie13. Jest to materiał 
zbadany na razie wstępnie, a zapowiada się jako naprawdę interesujący, daje też szansę 
na odkrywanie zjawiska w jego bardziej złożonym wymiarze. 

W analizach emigracji po roku 1948 brakuje modeli teoretycznych budowanych na 
podstawie poszczególnych kategorii ontologicznych czy epistemologicznych, takich 
chociażby, jak podmiot i podmiotowość (ta bywa interesująco omawiana w odniesieniu 
do dzieł pisarzy emigracyjnych drugiej fali emigracji)14. Z pewnością stan ten nie wy-
nika z samego materiału, lecz z charakterystycznego rozłożenia akcentów badawczych; 
nie ma wątpliwości, że takie zagadnienia, jak, na przykład, podmiot melancholijny 
i wyobcowany, doświadczenie traumatyczne, mogłyby być ujmowane w szerszym kon-
tekście, pełniej od strony teoretycznej, także na podstawie tego konkretnego materiału 
kulturowego i biograficznego. Uwagę zwracają również „metafory podwojenia”, za po-
mocą których jest konceptualizowana pewna sytuacja ontologiczna – dla emigracji 
symptomatyczna, ale też nieobca ludzkiej kondycji w ogóle. Metafory te tworzą sami 
badacze i służą one jako kategorie opisowe, bądź też są przytaczane za pisarzami, a na-
stępnie interpretowane. W drugim przypadku chodzi na przykład o koncepcję „po-
dwójnej ojczyzny” (dvojí domov) Jana Čepa, która ujmuje człowieka jako dyspozytora 
„dwóch ojczyzn” w rozumieniu dwóch wymiarów bytu – świata doczesnego i poza-
ziemskiej egzystencji. Nadbudowana na światopoglądzie chrześcijańskim i posiadająca 
horyzont metafizyczny koncepcja ta posiada wymiar uniwersalny15. Jednocześnie zda-
rzają się eksplikacje, które łączą ją z kondycją emigranta – tyle że trochę powierzchow-
nie. W metaforycznym podwojeniu bywają czytane powojenne losy Ivana Blatnego, 
który tuż po podjęciu decyzji o pozostaniu w Anglii w roku 1948 zachorował i resztę 
życia spędził w szpitalu psychiatrycznym: „Blatný [...] wyjechał z ojczyzny, a następnie 

13 Rzecz dotyczy artykułów: M. Bauer, Milada Součková a její reflexe české a slovenské literatury  
2. poloviny 20. století z amerického exilu; A. Haman, Dopisy Milady Součkové Jindřichu Chalupeckému; 
M. David, Dopisy Jindřicha Chalupeckého Milady Součkové, wszystkie w tomie Milada Součková. 
Neznámý človek Milada Součková. Neznámý človek. Materiály z konference pořádané v Českých 
Budejovicích, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2001, s. 89–111.

14 Czyni to, na przykład, Petr A. Bílek w artykule Pojem „exilu” jako koncept neustálého zprostředko-
vání a míjení (vnimání české exilové literatury 70. a 80. let) [w:] Jak reflektujemy českou literaturu. Sborník 
referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané Obcí spisovatelů, Ůstavem pro českou literaturu 
a Centrem Franze Kafky, Praha 2000, s. 22–32.

15 Takim ujęciem zajmuje się badacz życia i twórczości Jana Čepa Michal Bauer. Na ten temat pisze, 
między innymi, w eseju Nejkřehčí linky tajemství zawartym w książce Jan Čep ve vzpomínkách své rodi-
ny, red. M. Bauer, Praha, Torst 2007, s. 179–213.
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emigrował po raz drugi, kiedy to wyrzekł się tego świata i skrył się w szpitalu psychia-
trycznym”, pisze Josef Kroutvor16 przy okazji sytuowania dziejów poety w również me-
taforycznie ujętej przestrzeni „emigracji totalnej”. Semantyka podwojenia czy podwój-
ności pojawia się nawet w przypadkach tak prostych, a w środowisku emigracyjnym 
częstych, jak przybieranie pseudonimu – na takiej płaszczyźnie wyżej cytowany już 
Michal Příbáň w artykule Tvůrčí schizma (?) Roberta Vlacha rozpatruje losy Vlacha, 
emigracyjnego działacza, organizatora i wydawcy, który jako poeta publikował pod 
pseudonimem Jiři Kavka (chociaż, jak przypomina Příbáň, Vlach posiadał i inne pseu-
donimy, podwojenie jest tu zatem jedynie odniesieniem wyjściowym). Struktury i wy-
rażenia metaforyczne stają się w opisie zjawisk emigracyjnych szczególnie nośne, jed-
nakże ich rozpracowanie bywa nieco powierzchowne i funkcjonują one bardziej jako 
efektowne porównania niż poważne kategorie opisowe. 

W opisie emigracyjnej zbiorowości wciąż przeważają tony afirmatywne, patetycz-
no-nostalgiczne, a nawet kombatanckie – ostatnie są usprawiedliwione faktem, iż wy-
powiedzi tego typu pochodzą po prostu od byłych emigrantów, przywołujących w teks-
tach część własnego życia i opisujących środowisko szczególnie bliskie, często pełniące 
funkcję rodziny. Karel Vrána (znany także jako Pavel Želiván), teolog, filozof, eseista, 
jedna z ważniejszych osób z kręgu katolicko zorientowanego wydawnictwa „Křesťanská 
akademie”, działającego od lat 50. w Rzymie, tak na początku XXI wieku wspomina 
okres emigracji: 

Nasza historia, historia tych z początku kilku emigracyjnych chrześcijan, księży i laików, jest 
bardzo prosta. Wspólna wiara nie powodowała odwrotu od wydarzeń na świecie ani też nie przesła-
niała nam nieszczęsnej sytuacji naszego kraju i naszego czeskiego Kościoła po przewrocie w roku 
1948. Wręcz przeciwnie, mobilizowała nas do tego, abyśmy w sposób odpowiedzialny pozytywnie 
reagowali na zmiany historyczne w naszej ojczyźnie. Nie wstydziliśmy się jej nazywać ziemią 
ojczystą. Pomału zaczynaliśmy sobie uświadamiać, że pełna boleści tęsknota za odległym krajem 
i pasywne oczekiwanie na jakąś szybką zmianę na szachownicy ówczesnej politycznej sytuacji 
w świecie i Europie, ku niczemu nie prowadzą. Przypominaliśmy sobie, że nasza emigracyjna dro-
ga ma być wytyczona zgodnie z ewangelijnym przesłaniem „Prawda was wyzwoli”17.

Jako twórca i świadek tego procesu, Vrána stawia sobie zadanie wspomnieniowej 
afirmacji przeszłości i ma to szczególną wartość świadectwa. Sentymentalno-martyro-
logiczna dykcja obowiązuje jednak także wtedy, gdy badane są poszczególne postacie 
i ich losy – bo też obraz emigracji po roku 1948 jest tworzony głównie na podstawie 
pojedynczych biografii. A nawet nie tyle one są tu ważne, ile samo odkrywanie po-
szczególnych osób, ich przywoływanie, przypominanie o ich istnieniu. Tak naprawdę 
do osobistości życia emigracyjnego, tych wymienianych przez podręczniki historii lite-
ratury, należało – poza wspomnianymi wyżej pisarzami – kilkunastu literatów, publi-
cystów, działaczy i organizatorów. Emigracyjną elitę tworzyli: pisarz Zdenĕk Nĕmeček, 
publicysta, krytyk i eseista Ferdynand Peroutka, satyryk Jiři Viskovec, pisarz i działacz 

16 Odwołuję się tu do tekstu Josefa Kroutvora, Totální exil Ivana Blatného [w:] Jak reflektujeme českou 
literaturu. Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané Obcí spisovatelů, Ůstavem 
pro českou literaturu a Centrem Franze Kafky, Praha 2000, s. 53. 

17 K. Vrána, Exilový příběh víry a literatury [w:] Literatura určená k likvidací. Sborník příspěvků 
z konference pořádané v Brne 26.–27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisova-
teli. Obec spisovatelu, Brno 2004, s. 123.
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Pavel Tigrid. Znanymi organizatorami życia emigracyjnego byli Ladislav Radimský 
oraz bracia Vlachowie, Antonín i Robert (Antonín wydawał w Hamburgu czasopismo 
emigracyjne „Sklízeň”, które odgrywało ważną rolę w życiu polityczno-kulturalnym 
na emigracji, Robert stworzył edycję „Sklízeň swobodne torby”). Teksty literaturo-
znawcze przywołują również nazwiska trochę mniej znane, a dla emigracji bardzo 
istotne, takie jak publicysta Vratislav Bušek, polityk Petr Zenkl, mniej popularni lub 
wcześnie zmarli pisarze, jak Václav Pavel, Ivan Jelínek, Viktor Fischl. Pojawiają się 
również „zwyczajni bohaterowie”, przeważnie z temperamentem społecznikowskim, 
którzy swoją obecność w dyskusjach nad emigracją zawdzięczają pasjom poszczegól-
nych badaczy. Zasada ta działa, jak się zdaje, także przy odbiorze, bowiem zaintereso-
wanie tymi pomniejszymi wydarzeniami i osobami wymaga jakiegoś szczególnego 
zaangażowania bądź istnienia pomostu między przeszłością a współczesnością – wów-
czas teksty opowiadające o ludzkich losach mogą być naprawdę inspirujące – ot, choć-
by mnie osobiście zainteresował artykuł poświęcony Josefowi Kratochvilowi, w emi-
gracji postaci drugoplanowej, ale, jak się okazało, ojcu wybitnego współczesnego 
pisarza Jiřego Kratochvila; znajomość dziejów ojca tego twórcy może wspomagać in-
terpretacje powieści18. Słowem, w pełnym odbiorze tych tekstów jest pożądana jakaś 
dodatkowa aktywizacja – intelektualna bądź emocjonalna, bowiem tak szczegółowo 
przedstawiana przeszłość nabiera po prostu charakteru muzealnego. 

Dająca się łatwo zauważyć koncentracja badaczy na pojedynczych osobach zwraca 
również pośrednio uwagę na istnienie pewnej cechy, która od strony mniej formalnej 
charakteryzuje strukturę organizacyjną emigracji po roku 1948. Środowisko to posia-
dało mianowicie wyrazistych przywódców, było zorganizowane wokół ludzi odznacza-
jących się silną osobowością. Spoglądając na tę strukturę głębiej, śmiało można powie-
dzieć, że była ona realizacją modelu paternalistycznego. I znowu, postawienie takiej 
tezy jest możliwe dzięki wprowadzeniu do refleksji badawczej akcentów krytycznych, 
umożliwiających szerszy ogląd i środowiska, i poszczególnych postaci. Najbardziej wy-
mownym przykładem jest tu postać Ladislava Radimskiego. Radimský, znany przede 
wszystkim jako Jakub Den (pod tym pseudonimem jest wymieniany w opracowaniach 
historycznoliterackich), to, jak pisałam, czołowy działacz i organizator życia emigra-
cyjnego po roku 1948, wydawca, eseista i krytyk, a także mniej znany pisarz. Cytowany 
wyżej Karel Vrána, który w swojej prezentacji Radimskiego kładzie nacisk na ostatni 
z wymienionych kontekstów, buduje wręcz pomnikowy wizerunek tej postaci – nie tyl-
ko zresztą jako pisarza, ale także jako osoby bez reszty zaangażowanej w sprawy emi-
gracji oraz doniosłe zagadnienia moralno-wychowawcze. Vrána pisze na przykład:

Petr Den ukazał nam również wspaniałe duchowe, moralne i kulturowe bogactwo swego rodu 
w cudownym medalionie wspomnieniowym Radost ve Veselí. Swej czeskości nigdy się nie wsty-
dził, lecz umiał jej bronić przed wszelkim wielkim i małym, zewnętrznym i wewnętrznym zagro-
żeniem, jak to uczynił w swoich rozmyślaniach Svĕtelko jen malé [...]. Petr Den żywo interesuje 
się młodzieżą [...]. Nie przymila się jej, nie schlebia, nie wmawia jej, że droga przed nią jest łatwa 

18 Pisze o nim Ladislav Soldán w artykule Josej Baby Kratochvil – vedec, skaut a spisovatel [w:] Jak 
reflektujeme českou literaturu. Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané Obcí 
spisovatelů, Ůstavem pro českou literaturu a Centrem Franze Kafky, Praha 2000, s. 83–88.
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i zwycięska. [...] Zachęca ją do nowych, twórczych i odważnych prób, za pomocą których przezwy-
cięży niepewność historycznego kryzysu, myślową dezorientację i brak wiary w wyzwolenie19. 

I tak dalej, i tak dalej. Inny obraz Radimskiego wyłania się natomiast z rozważań 
Papouška – przy okazji, wydaje się, że bogatsze rezultaty badawcze daje bardziej dro-
biazgowe i wieloaspektowe przyglądanie się jednej postaci niż przywoływanie całej ich 
galerii. Radimský nie jest bezpośrednim obiektem badań Papouška, pojawia się 
w związku z analizą szerszych zjawisk, jakimi były próby wewnętrznych przemian 
w środowisku powojennej emigracji na przełomie lat 50. i 60. Badacz przypomina 
w związku z tym parę znaczących wydarzeń. Z obszaru literatury zostaje przywołany 
fakt ukazania się wspominanej już powieści Součkovej pod tytułem Neznámý človĕk 
oraz wydanie debiutanckiego tomu opowiadań pisarza Viléma Špálka zatytułowanego 
Ze zemĕ sluncem oslnĕné (pisarz wydał go pod pseudonimem Gran Embustero), któ-
rych akcja rozgrywa się w Ameryce Południowej i które, jak podkreśla Papoušek, wy-
mykają się normom interpretacyjnym obowiązującym w środowisku emigracyjnym. 
Reakcje Radimskiego, których świadectwem są recenzje publikowane w wydawanym 
przez niego czasopiśmie „Perspektivy”, odznaczają się specyficzną dykcją: niczym do-
bry ojciec, w łagodnym, nieco protekcjonalnym tonie nie tyle gani on autorów i utwory, 
ile postponuje ich szersze przesłanie, utrzymując je w rygorach etycznych i ideowych 
wypracowanych przez emigrację (i jego samego). Widoczne są w tej postawie główne 
grzechy paternalistycznej władzy: to pełne troski upomnienie i dobrotliwe pouczenie 
rodzica jest w istocie przebraniem dla jego dominacji, dyscyplinowaniem, którego ce-
lem jest strzeżenie priorytetów, uwzględnianie jakichś nadrzędnych interesów i warto-
ści, a nie faktycznych preferencji i potrzeb „podopiecznych” (Papoušek nie stawia tezy 
o paternalizmie, pisze jedynie o typowym dla Radimskiego surowym moralizatorstwie 
i jego opiniotwórczej roli). Z kręgu publicystyki badacz przywołuje fakt ukazania się 
w roku 1958 artykułu emigrantki młodszego pokolenia Heleny Koldovej. Miał on formę 
manifestu i promował otwarcie się emigracji na nowe zachodnioeuropejskie tendencje 
i postawy. To wychylenie się z szeregu spotkało się z – trochę ostrzejszą niż u Radim-
skiego – przyganą innego „ojca”– tym razem głos zabrał wybitny działacz emigracyjny 
Ferdinand Peroutka. Tego typu metody ideowej konsolidacji oraz specyficzne ześrodko-
wanie władzy rzucają nowe światło na środowisko, o którym tu mowa – i niekoniecznie 
złe światło, bo przecież nie o ocenę tu chodzi, lecz o wzbogacenie problemu i opis feno-
menu z pogranicza psychologii, socjologii i literaturoznawstwa.

Współcześnie, z jednej strony, emigracyjna przeszłość Czechów wciąż wydaje się 
problemem ważnym, wymagającym krytycznego badania i porządkowania, z drugiej 
jednakże, wraz z radykalną zmianą kwalifikacji samego zjawiska w przestrzeni spo-
łeczno-politycznej, w literaturoznawstwie rozpoczynają się ostre rewizje jego minio-
nych postaci i obecnych ról. Sygnałem takiego stanu rzeczy są propozycje Vladimira 
Novotnego. W jednym z artykułów pod znamiennym tytułem Čeští literáti v cizinĕ 
– nyní a teď stawia on pod znakiem zapytania głośną w latach 90. tezę innego historyka 
literatury, Jiřego Brabca, że „obraz literatury XX wieku bez dokładnej znajomości peł-

19 K. Vrána, Ladislav Radimský – Petr Den [w:] Literatura určena k likvidací. Sborník příspěvků 
z konference pořádané v Brne 26.–27. listopadu 2004 k padesátému výroči politických procesů se spisova-
teli. Obec spisovatelu, Brno 2006, s. 37, 38. 
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nego zakresu twórczości poza granicami kraju będzie zawsze szkicowy i nieprawdzi-
wy”20. Novotný przytacza w związku z tym kilka argumentów. Przede wszystkim po-
daje w wątpliwość obecny, faktyczny wkład byłych twórców emigracyjnych 
 – zarówno tych, którzy powrócili do kraju, jak i tych, którzy zdecydowali się pozostać 
poza jego granicami – w rozwój współczesnej literatury. Dalej wskazuje na szczególną 
rolę artystów, których emigracja jest już inaczej umotywowana; mieszkających poza 
krajem i publikujących w Czechach, a jednocześnie swobodnie wprowadzających do 
swoich utworów problematykę, można powiedzieć, międzynarodową. Badacz stawia 
w związku z tym tezę, iż, być może, nadawanie szczególnego znaczenia literaturze 
emigracyjnej (a tym samym badanie emigracyjnej przeszłości) w obliczu tych nowych 
uwarunkowań traci ważność. Rozważania Novotnego przypominają o pewnym waż-
nym fakcie, mianowicie, że dwie wcześniejsze emigracje miały charakter polityczny; 
w tym kontekście są rozpatrywane, to stanowi o ich odrębności i specyfice. Oczywiście, 
te współczesne są również upolitycznione, tyle że w innym wymiarze – polityczność 
emigracji skrywa się za sferą ekonomiczną bądź objawia się w aktach i procesach po-
wszechnie akceptowanych, takich chociażby, jak na przykład otwarcie granic. 
W rezultacie samo zjawisko inaczej się konstytuuje, zmienia się obraz środowiska emi-
gracyjnego, sytuacja poszczególnych twórców i charakter ich dzieł. Pytania o miejsce 
i znaczenie emigracji po roku 1948 w czeskiej tradycji kultury, w procesie historyczno-
literackim – stawiane tuż po przełomie w roku 1989, w okresie euforii i chaotycznych 
poszukiwań, jak również obecnie, gdy refleksja nad przeszłością i tradycją ostatniego 
półwiecza nabiera dystansu – są wciąż dość ważną cechą kondycji badawczo-kulturo-
wej postkomunistycznego kraju. Diagnozy w typie Nowotnego uświadamiają jednak, 
że być może za kilka lat, w wyniku zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie, 
problem ten po prostu straci swoją aktualność. 

20 V. Novotný, Čeští literáti v cizine – nyní a teď [w:] Jak reflektujemy českou literaturu. Sborník re-
ferátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané Obcí spisovatelů, Ůstavem pro českou literaturu 
a Centrem Franze Kafky, Praha 2000, s. 33. 


