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Seznam použitých zkratek
AAASS

American Association for the Advancement of Slavic Studies

CČES

Centrum pro československá exilová studia

ČČH

Český časopis historický

ČsČH

Československý časopis historický

ČSDS

Československé dokumentační středisko

DP

Displaced person

IHRC

Immigration History Research Centre

IRO

International Refugee Organisation

NED

National Endowment for Democracy

PIASA

The Polish Institute of Arts and Sciences

RFE

Radio Free Europe

RSČ

Rada svobodného Československa

SVU

Společnost pro vědy a umění (Society of Art and Sciences)

UNHCR

United Nation High Commissioner for Refugees

ÚSD

Ústav pro soudobé dějiny
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Exil a jeho pohled na minulost
„Hodnocení

minulosti

nevyhnutelně

splývá

s pochopením

přítomnosti

a s programem do budoucna.“1

Úvod
Exilové vlny z Československa ve 20. století jsou významným fenoménem naší
historie. Exulanti, emigranti či uprchlíci, jak jsou tito lidé označováni, svým odchodem
vytvářeli paralelní historii posledních několika desítek let. Seznamováni jsme
s ní relativně krátce a stále objevujeme nové pohledy.
Exil je charakterizován jako nedobrovolný odchod z vlastní země z důvodu
pocitu nesvobody či perzekuce. Primárně byl vnímán jako dočasný stav. Ke změně
tohoto stavu a návratu domů měl přispět i aktivní postoj samotných exulantů. Odchod
do exilu stavěl jeho představitele do nových rolí a jejich působení v hostitelské zemi
bylo často ovlivněno angažovaností ve prospěch jejich domoviny. Podíváme-li
se na velké exilové vlny 20. století (především vyvolané nacistickou a později
komunistickou

diktaturou),

nacházíme

v řadách

exilu

tendence

k politické

angažovanosti a činnosti. Nicméně exilové vlny po roce 1948 a 1968, kterým nebyly
v tomto ohledu vytvořeny vhodné podmínky, byly nuceny hledat i jiné způsoby své
aktivizace a prezentace. Jednou z cest, kterou emigranti reagovali na novou životní
situaci, byla snaha o mobilizaci historického vědomí, snaha hledat v minulosti důsledky
současného stavu i potřeba odkazovat na významné mezníky české historie a posilovat
tak svoje národní vědomí. Tato mobilizace vědomí byla zacílena především na samotný
exil, ale měla svoji roli i směrem k hostitelským zemím a domovu. Lze tedy s mírnou
nadsázkou konstatovat, že historie (nebo v širším smyslu zabývání se vlastní minulostí)
bylo součástí života emigrace. Zřetelně to bylo vysloveno v úvodním citátu Janem
Hanušem Hájkem v posledním čísle exilového časopisu Skutečnost v roce 1954.
Historie tak přesahovala hranice vědního oboru realizovaného profesionálními
historiky, ač i tuto úlohu v exilu naplňovala. Byla však zároveň, ve větší či menší míře,
přítomna v činnosti dalších exulantů – „nehistoriků“. Ti zabývání se minulostí chápali
jako možnost sebeidentifikace v novém prostředí, jako způsob, jak promlouvat
1

HÁJEK, H. J., „Exil 1954,“ Skutečnost 5 (1954), 137.
7

či polemizovat s domovem. Pro část exilové reprezentace to byl i způsob, jak historii
své země propojit a včlenit do širšího – evropského či světového kontextu. Výpovědi
a analýzy tragických dějinných událostí, které byly důsledkem jejich odchodu, tak
rovněž pomáhaly utvářet novou identitu některých emigrantů (pochopení přítomnosti)
a pomáhaly jim uvědomit si další směřování (program do budoucna).
Odborné studie, ale i politicko-esejistické úvahy exulantů, často reprezentující
určitou skupinu exulantů kolem exilové organizace, časopisu apod., představovaly
polemiku s komunistickým režimem, zápas s mýty, ale nezřídka byly i idealizací
minulosti, dnes jen těžko akceptovatelnou mezi odbornou veřejností.
Zatímco exilová vlna po roce 1948, kromě profesionálních historiků, zastávala
ve velké míře onu polemisticko-esejistickou pozici reflektující atmosféru studené války,
exil po roce 1968 se více profesionalizoval (v zahraničí působila celá řada českých
historiků, kteří měli možnost práce v odborných institucích či na univerzitách) a exilová
historie byla stále více směřována k odbornosti.
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Cíl práce
Cílem této práce je popsat, jakými způsoby byla prezentována historie
v prostředí exilu. Předmětem zájmu budou exiloví historici. Pozornost bude věnována
nejen profesionálním historikům, ale i dalším intelektuálům, kteří se historií zabývali.
Rovněž budou vymezeny specifické skupiny jako např. slovenští historici nebo ženy
historičky. Pozornost bude věnována i způsobu organizovanosti či neorganizovanosti
exilové historiografie.
Záměrem je zmapování činnosti historiků v exilu ve 2. polovině 20. století,
ale zároveň také přiblížení obecnějšího pohledu na exilovou historiografii. Stejně jako
italský historik Edoardo Tortarolo si položíme otázku, zda a případně jakým způsobem
ovlivnila exilová zkušenost historické práce: „What the emigration of intellectuals
meant to the understanding of history?“2 Neboli, jak se ptá další, tentokráte belgický
historik Antoon De Baets, v jaké míře byl exil pro českou a světovou historiografii
přínosem: „Was the exile blessing or not?“3
K zodpovězení těchto otázek bude provedena analýza rámce historických
exilových prací zahrnující metody, témata a perspektivu prací, která prokáže případná
specifika exilové produkce. Stejně jako De Baets, který odkazuje již na velké řecké
historiky např. Thúkýdida nebo Xenofonta, jejichž práce byla rovněž spojena
s odchodem do exilu, souhlasím s názorem, že exil vytváří pro historiky zvláštní
podmínky, které mohou jejich práci ovlivnit. Cílem této práce bude tedy rovněž snaha
zodpovědět otázku, jaká byla specifika historické disciplíny v exilu. Dokázali se exiloví
historici prosadit na mezinárodním poli a ovlivnit vývoj historických přístupů či metod?
Lze působení exilových historiků označit jako „službu domovu“, jak ji nazval Jan
Opočenský, historik a archivář působící při exilové vládě v Londýně během druhé
světové války?

2

TORTAROLO, E., „Objectivity and opposition. Some émigré historians in the 1930s and early 1940“,
in The many faces of clio: Cross-cultural approaches to historiography Essays in Honor of Georg
G. Iggers , eds. Q.Edward Wang and Franz Fillafer, (Berghahn Books, 2007), 59–70.
3
DE BAETS, Antoon, “Exile and acculturation: Refugee Historians Since the Second World War,”
The International Review, 28/2 (June 2006): 316–335, 318.
9

Dalším cílem bude ukázat, jak probíhala komunikace mezi exilovými historiky
a historiky doma před a po roce 1989 a jak byli a jsou tito exiloví historici domácími
historiky přijímáni.
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Prameny a literatura
Prameny
Studium emigrace či exilu je v posledních letech poměrně rozšířené. Zájem
o témata emigrace a exilu se projevuje na vzrůstajícím počtu publikací, konferencí
a dalších aktivit. Zatímco na počátku 90. let byly zkoumány základní aspekty
emigračních vln ve 20. století a pozornost byla věnována zejména nejvýznamnějším
představitelům exilu, nyní se pozornost obrací na dílčí aspekty spojené s emigrací, které
je možné zahrnout do oblasti mikrohistorie. Zároveň je na ně nahlíženo i z dalších úhlů,
jako například ze sociologického, psychologického či antropologického.4
Vzhledem k povaze tématu je nutné pramenné materiály hledat jak v domácích,
tak v zahraničních archivech. Neexistuje (a podle mého názoru ani není možné vytvořit)
centrální archiv pro dějiny exilu, jak po tom volají někteří badatelé.5 Je to znemožněno
zejména rozsáhlostí, různorodostí a geografickou roztříštěností pramenné základny.
Nicméně velmi významným krokem v usnadnění orientace v dané problematice je stále
se rozšiřující počet archivních průvodců mapujících exilové archiválie. Co se týče
domácích archivů, jde zejména o průvodce, který vychází ze sympozia SVU v roce
2007 – České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů.6 Mimo velké domácí
archivy, jako jsou Archiv Ministerstva vnitra, Archiv Ministerstva zahraničních věcí,
Národní archiv, jsou zde představeny i menší archivy, které mohou poskytnout prameny
ke konkrétním tématům z oblasti emigrace. Tyto archivy uchovávají materiály
specifické povahy, například vztahující se k emigrující osobě (často rodák či osoba jinak
spojená s daným místem) nebo k emigračnímu procesu – například řetězové emigrace
z jedné lokality apod.
V České republice existuje rovněž několik institucí archivního typu, které jsou
zaměřeny na exilovou problematiku či se jí jiným způsobem – např. výstavní činností,
publikováním apod. zabývají. Za všechny je možné zmínit Centrum pro československá
exilová studia v Olomouci, které se zaměřuje zejména na shromažďování archivních
materiálů spojených s politickým exilem po roce 1948 a uchovává prameny
4

Jmenovat můžeme například práce Stanislava Broučka, Jiřího Diamanta nebo Zdeňka R. Nešpora.
Jedna z diskusí o shromažďování archivních materiálů k dějinám emigrace proběhla na konferenci Exil
1948 a 1968 v rámci Týdne zahraničních Čechů v Praze v září 2008.
6
SECKÁ, M. – KŘESŤAN, J. – KAHUDA, J. České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů.
Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia 27.–28. 6. 2006 v Českých Budějovicích
v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, (Praha: Národní archiv,
2007).
5
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vztahující se k činnosti Rady svobodného Československa. Díky průvodci po archivních
fondech Centra pro československá exilová studia se můžeme s jeho obsahem seznámit
podrobněji.7 Svým umístěním na Univerzitě Palackého a úzkou provázaností
s ní se Centrum rovněž snaží danou problematiku popularizovat vydáváním odborných
publikací,8 vzděláváním studentů prostřednictvím specializovaných seminářů o dějinách
exilu a vedením jejich diplomových a dizertačních prací zaměřených na exilovou
problematiku.
V Brně bylo založeno Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace
20. století vedené Janem Kratochvílem, které funguje na soukromé bázi a je spojeno
s výstavním projektem Český a slovenský exil 20. století realizovaným v roce 2003.
Mimo stálé expozice shromažďuje tato instituce rovněž archiválie spojené s dějinami
emigrace a exilu.9
Popularizace a větší přístupnost veřejnosti stála rovněž za myšlenkou přesunutí
Československého dokumentačního střediska exilového historika Viléma Prečana
z německého Scheinfeldu do České republiky. Roky shromažďované materiály
dokumentující podzemní činnost opozičního československého hnutí, stejně jako
působení československých exulantů v zahraničí, jejich vzájemné styky, komunikace
a výstupy jsou tak k dispozici lidem, kteří se o danou problematiku zajímají. Velmi
přínosný je projekt realizovaný Československým dokumentačním střediskem s názvem
Encyklopedie československého exilu v letech 1948–1989. Již nyní se může badatel opřít
o biografický a věcný heslář, který je možné studovat přímo na webových stránkách
Československého

dokumentačního

střediska.10

Československé

dokumentační

středisko je prostřednictvím bohaté publikační činnosti, pořádání konferencí a výstav
schopno oslovit širokou veřejnost. V poslední době to bylo například prostřednictvím
7

MOTLÍČEK, T. – ŠMERAL, J., Průvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová
studia při FF UP v Olomouci (Olomouc: Vydavatelství UP, 2007).
8
Studie z dějin emigrace z českých zemí. Sborník studentských prací 2003; Československý exil
a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989. I. od května 1945 do srpna 1968 (Olomouc, 2004);
RECHCÍGL, M., Czech-American Historic Sites, Monuments and Memorials (Olomouc – Ostrava, 2004);
TÝŽ, Czechoslovak American archivalia. I–II. Díl. (Olomouc – Ostrava, 2004); Morava viděna
z
vnějšku/Moravia from World Perspective (I–II). Sborník příspěvků z 22. světového kongresu SVU
(Olomouc, 2006); Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia
(Olomouc, 2008); Emigrace. Historické práce Centra pro československá exilová studia, svazek
5 (Olomouc, 2009); Emigrace. Historické práce Centra pro československá exilová studia, svazek 6, ed.
BUREŠOVÁ, J. – PELIKÁNOVÁ, J. (Olomouc, 2010).
9
KRATOCHVIL, J., ed., Český a slovenský exil 20. století I. + II. [„Úvodní“ a „první“ katalog
k výstavám Český a slovenský exil 20. století] (b. m.: Meadow Art, 2002).
10
Encyklopedie československého exilu po druhé světové válce. http://www.csds.cz/cs/encyklopedie.html,
[20.8.2010].
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konference a výstavy věnované kanadskému historikovi H. Gordonu Skillingovi.11
Další domácí institucí, kterou je při studiu exilové problematiky možné využít,
je knihovna Libri prohibiti, jejíž založení inicioval Jiří Gruntorád. Primárně se tato
knihovna zaměřuje na samizdatovou literaturu, ale nalezneme zde i materiály vztahující
se k exilu. Prezentace exilové a emigrační problematiky je rovněž garantována
krátkodobými projekty či výstavami, které se různým aspektům této oblasti věnují
(v roce 2011 to byly např. aktivity spojené s 60. výročím Rádia Svobodná Evropa,
výstava a vydání publikace k 25. výročí založení Československého dokumentačního
střediska v Scheinfeldu atp.).12
Přesuneme-li naši pozornost k zahraničním archivům, pak nejucelenější
informace máme o fondech k dějinám československé emigrace v USA. Výrazně
k tomu přispívá průvodce po archivních fondech Miroslava Rechcígla Czechoslovak
American Archivalia.13 Mezi nejvýznamnější americké archivy shromažďující materiály
k dějinám emigrace z českých zemí patří například The Archive of Czechs and Slovaks
Abroad na University of Chicago14, Library of Congress ve Washingtonu, Hoover
Institution na Stanford University nebo Immigration History Research Center (IHRC)
na University of Minnesota v Minneapolis. Přínosem je také to, že sbírky těchto archivů
byly a jsou spravovány českými odborníky, kteří se dobře orientují v dané problematice,
např. česká sbírka v Library of Congress byla spravována českých exulantem
a historikem Jiřím Kovtunem, The Archive of Czechs and Slovaks Abroad založený
v roce 1972 byl spravován doktorem Zdeňkem Hrubanem, českou sbírku v IHRC, které
shromažďuje například fondy Společnosti pro vědy a umění, American Fund for
Czechoslovak Refugees i osobní fondy některých významných exilových osobností
má na starosti historik a archivář Daniel Nečas.
Prameny k dějinám emigrace je možné najít v podstatě ve všech zemích, kde
11

H. Gordon Skilling. Život a dílo. Konference – Praha 27.–29. 5. 2012; výstava H. Gordon Skilling.
Život a dílo. Museum Kampa, 30. 5.–5. 8. 2012.
12
Svobodně! Radio Svobodná Evropa 1951–2011: 60 let RFE, ed. M. JUNEK a kol. (Praha : Radioservis
ve spolupráci s Českým rozhlasem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2011); Archiv
svobody na zámku Schwarzenberku. Československé dokumentační středisko, o.p.s. – Národní muzeum.
(Praha, 2011).
13
RECHCÍGL, M., Czechoslovak American Archivalia I., II. (Olomouc – Ostrava, 2004).
14
Popis sbírky provedla v rámci vědeckého projektu Zpracování krajanských fondů. Archives of Czechs
and Slovaks abroad PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, PhD. Zpráva o projektu je dostupná na
http://www.mzv.cz/file/620174/rm090210MZV_projekt_ACASA.pdf,[10.11.2012],dále také KONEČNÝ,
K., Chicagský archiv o Češích a Slovácích v Jižní Americe, in Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog 3
(2004).
13

Češi působili. U nás pak můžeme najít badatele a historiky, kteří se specializují
na výzkum emigrace v jednotlivých zemích. Například výzkumu švýcarského exilu,
zejména v Ženevě a Basileji se věnují Miloš Trapl nebo Arnošt Skoupý.15 Výzkumu
exilu v Jižní Americe se zase věnuje Ivo Barteček16.
Mnoho badatelů si s geografickým vymezením volí rovněž tematické zaměření
svého výzkumu. Pozornost je věnována například dějinám vojenského exilu.
Soustavněji se tomuto tématu věnují například historici František Hanzlík a Karel
Konečný.17 Řada historiků se zaměřuje na mapování činnosti exilových politických
stran a jejich významných osobností, jejichž písemnosti jsou často dobře uspořádány.
Za všechny zmiňme například pozůstalost J. W. Brügela v Archiv der Sozialen
Demokratie der Friedrich Ebert Stiftung, pozůstalost Radomíra Luži v Hoover
Institution Archives, Stanford, California atp.
Badatel má také možnost studovat archivní materiály jednotlivých exilových
organizací – např. materiály Společnosti pro vědu a umění jsou uloženy v Immigration
History Research Center, University of Minnesota v Minneapolis, archiv Rady
svobodného Československa je uložen v Centru pro československá exilová studia
na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Protože problematika exilu a emigrace byla řešena i na mezinárodní úrovni,
materiály týkající se migračního procesu je možné najít i v archivech mezinárodních
organizací, jako například UNHCR (United Nations High Commisioner for Refugees)
a jeho předchůdce IRO (International Refugee Organisation), které měly na starosti
zejména bezpečné převzetí a usídlení uprchlíků.18
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SKOUPÝ A. – TRAPL, M., Československá emigrace a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–
1989. I. od května 1945 do srpna 1968 (Olomouc, 2003).
16
BARTEČEK, Ivo, Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku (Ostrava: Repronis,
1999); JIRÁNEK, J. – BARTEČEK, I., Češi a Slováci v Chile ve 20. století (Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2012); ŠTĚRBA, F. C., Češi a Slováci v Latinské Americe, ed. Barteček, Ivo
(Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008).
17
HANZLÍK, F. – KONEČNÝ, K., Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru
1948 (Brno: Univerzita obrany, 2009).
18
Materiály vztahující s k problematice uprchlíků jsou uloženy v centrále Organizace společnosti národů
v Ženevě.
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Literatura
Před rokem 1989 jsme se s problematikou emigrace a exilu (respektive politické
emigrace – tzn. po roce 1939, 1948 a 1968) setkávali poměrně sporadicky –
nejvýraznější činnost vykonávala Komise pro dějiny krajanů – Čechů a Slováků
v zahraničí, která vznikla v rámci Historického ústavu ČSAV v roce 1962 pod vedením
Josefa Polišenského. Tato komise zaměřila svoji pozornost především na ekonomickou
emigraci v 19. století.19 Dále pak můžeme zmínit práce historika Jana Křena o činnosti
londýnské exilové vlády během druhé světové války Do emigrace a V emigraci20, které
prošly kritických zhodnocením v 90. letech.21
Na počátku 90. let se začínají objevovat i první teoretické práce o procesu
migrace. Prvním výstupem je dvousvazková práce Josefa Polišenského Úvod do studia
dějin vystěhovalectví do Ameriky, přičemž první svazek přináší studii o jednotlivých
aspektech migračního procesu, kde autor výtváří některé obecné závěry, druhý svazek
pak popisuje vystěhovalectví do Ameriky ve 2. polovině 19. století a na počátku
20. století.22 Na tuto práci částečně navazuje Leoš Šatava, který ve své práci
o migračních procesech vymezuje jednotlivé pojmy a odkazuje na migrační teorie.23
Ač v průběhu 90. let a na počátku 21. století vzniká celá řada historických prací, které
se otázce emigrace a exilu věnují, není mezi českými historiky příliš časté zpracovávat
teoretickou rovinu migračního procesu a spíše se obracejí k jejím konkrétním projevům.
Přesto zejména otázka vymezování jednotlivých pojmů je poměrně zásadní, na což bylo
poukázáno například při zasedání Komise historiků v roce 2005.24
V současné době se setkáváme s velkým množstvím publikací, které se otázek
exilu a emigrace dotýkají. Jedná se nejen o monografické práce věnující se jednotlivým
osobnostem spojeným s exilem či emigrací, popisující činnost exilových organizací
či institucí, mapující exil do konkrétních zemí, ale jsou publikovány také bibliografické
19

Více k tomuto tématu BARTEČEK, I., „Vystěhovalectví a studium vystěhovalectví – občanský
či národnostní princip? (Příklad vystěhovalectví do latinské Ameriky z Čekoslovenska v letech 1918–
1938)“, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 27–1996
(Olomouc, 1996), 205–211.
20
KŘEN, J., Do emigrace: západní zahraniční odboj 1938–1939 (Praha: Naše vojsko, 1969); V emigraci:
západní zahraniční odboj 1939–1940 (Praha: Naše vojsko, 1969).
21
Viz ČELOVSKÝ, B., Slova do větru (Tilia, 2006).
22
POLIŠENSKÝ, J., Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. I. Obecné problémy dějin českého
vystěhovalectví do Ameriky 1848–1914 (Praha, 1992); POLIŠENSKÝ, J – NESVADBÍK, L., Úvod
do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. II. Češi a Amerika (Praha: Karolinum, 1996).
23
ŠATAVA, L. Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA (Praha: Univerzita Karlova,
1989).
24
Česko-slovenská historická ročenka 2005, ed. GONĚC,V. (Brno: Vydavatelství MU, 2005).
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přehledy exilových publikací nebo periodik atp. Zároveň se okruh badatelů v této
oblasti rozšiřuje. Témata jsou zpracovávána nejen historiky, etnografy, ale i třeba
sociology.
Bibliografie, encyklopedie a historiografie
V současné době máme k dispozici několik bibliografických prací zaměřených
na exilové publikace. Již na počátku 90. let publikoval Jan Čulík Seznam publikací
vydaných v hlavních exilových nakladatelstvích 1971–1990.25 Přehled exilové literatury
podal ve své publikaci Česká literatura v exilu 1948–1989 František Knopp26.
Shromažďování samizdatových a exilových knih v knihovně Libri prohibiti využil Jiří
Grutorád také k vydání Katalogu knih českého exilu 1948–1994.27 V současné době asi
nejpodrobnějším přehledem knih vydaných v exilu je bibliografie Ludmily Šeflové
České a slovenské knihy v exilu,28 která je rozšířeným vydáním bibliografie publikované
poprvé v exilu v roce 1978 a v Československu pak v roce 1993. Šíře exilových
periodik je zpracována Michalem Přibáněm v práci České krajanské a exilové noviny
a časopisy po roce 1945.29 Následně ještě vyšla publikace Exilová periodika, kterou
vydal M. Přibáň s J. Gruntorádem.30
Za poměrně detailní je možné považovat bibliografii české a slovenské historie
sestavenou Jiřím Kovtunem s úvodní statí Stanley B. Winterse.31 Jde o soupis
historických publikací, které se nacházejí v kongresové knihovně ve Washingtonu.
Autor tento soupis rozčlenil chronologicky (od středověku po rok 1989) i tématicky
(židovské dějiny,významné osobnosti – J.A. Komenský, T.G. Masaryk atp.).
Pro základní orientaci v otázkách exilu je také možné využít některých publikací
encyklopedického typu zaměřených na exilové osobnosti. Publikací, která vznikala ještě
v zahraničí, je Poslední pocta32, čtyřsvazkové dílo, které obsahuje nejen encyklopedická
25

ČULÍK, J., Seznam publikací vydaných v hlavních exilových nakladatelstvích 1971–1990 (Praha: ÚSD,
1992).
26
KNOPP, F., Česká literatura v exilu 1948–1989: bibliografie (Praha: Makropulos, c1996).
27
Katalog knih českého exilu 1948–1994: libri prohibiti, sestavil Jiří Gruntorád (Praha: Primus, 1995).
28
ŠEFLOVÁ, L., České a slovenské knihy v exilu (Praha, 2008).
29
PŘIBÁŇ, M., České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945 (Olomouc: Centrum pro
československá exilová studia, 1995).
30
FORMANOVÁ, L. – GRUNTORÁD, J. – PŘIBÁŇ, M., Exilová periodika: katalog periodik českého
a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945 (Praha: Ježek, Libri prohibiti, 1999).
31
KOVTUN, G. J., Czech and Slovak History. An American bibliography (Washington, D.C.: Library
of Congress, 1996); dostupné rovněž na internetu http://www.loc.gov/rr/european/cash/cash13.html.
32
PEJSKAR, J., Poslední pocta sv. 1. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948–1989
(Curych: Konfrontation AG/SA, 1982); sv. 2. (Curych: Konfrontation AG/SA, 1985); sv. 3. S.l.: Josef
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hesla, ale i nekrology, ukázky z děl osobností atd. Autorem je Jožka Pejskar, český
exilový novinář, jehož kariéra je spojena s činností v RFE. Další publikací
encyklopedického typu je populárně pojatá dvojjazyčná encyklopedie Češi ve světě
sestavená Jiřím Mejstříkem.33
Obsáhlý jmenný rejstřík představitelů exilu vzniká v elektronické podobě
na webových stránkách Československého dokumentačního střediska pod vedením
Viléma Prečana. Jako podstatný počin lze označit nedávno publikovanou encyklopedii
významných exilových vědců AV s názvem Sto českých vědců v exilu34, která vznikla
jako společný projekt Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Tato publikace přesahuje doposud zmíněné
knihy. Je to dáno zejména širokým záběrem, kterého autoři Antonín Kostlán a Soňa
Štrbáňová docílili.
Samotnému představení sta českých exilových vědců, kteří reprezentují jak vědy
přírodní, tak humanitní, předchazí téměř dvousetstránková studie, která se snaží
postihnout obecné problémy spojené s působením vědců v exilu. Autorem této studie
je Antonín Kostlán. Začíná vyjasněním pojmů a představením metodologických
východisek celého projektu. V rámci této kapitoly jsme rovněž seznamování s velmi
detailním soupisem publikací zaměřených na danou tématiku. V další části využívá
autor chronologického přístupu, aby popsal jednotlivé etapy exilového procesu
ve 2. polovině 20. století. Vzhledem k tomu, že výběr exilových vědců je podmíněn
jejich členstvím v Akademii věd, seznamujeme se v úvodní studii rovněž s fungováním
této instituce. Je zde rovněž popsáno, jak se československá věda postupně ocitala
v izolaci, ze které se na čas dostala v 60. letech, kdy se dokonce někteří vědci účastnili
zahraničních stáží, než byli opět uvrženi do izolace v období normalizace. Antonín
Kostlán rovněž správně poukazuje na fakt, že vědecký exil se také nevyhnutelně
prolínal s exilem politickým – uvádí paralely s ruským exilem po první světové válce,
který našel útočiště v Československu, stejně jako německý protinacistický exil
před druhou světovou válkou. Závěrečnou kapitolou příznačně nazvanou (Ne)návraty
exilových vědců poukazuje na skutečnost, že mnoho exilových vědců po roce 1989
Pejskar, 1989); sv. 4. ( Fallbrook: Jožka Pejskar, 1994).
33
MEJSTŘÍK, J., Češi ve světě: 1918–2000.Lexikon krajanů, kteří se ve světě neztratili. (Praha:
Euromedia group, 2000).
34
Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie
věd v emigraci, eds. S. Štrbáňová – A. Kostlán (Praha: Academia, 2011).
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nedokázalo, ať už z osobních důvodů nebo kvůli nedostatečnému profesnímu zázemí,
najít natrvalo cestu zpět do vlasti. Přesto dokázali tito vědci domácí vědeckou scénu
obohatit, podporou dílčích projektů, inicováním některých odborných aktivit nebo
ovlivňováním domácích vědců. Díky prosopografickému přístupu je úvodní studie
obohacena o statistické informace, které například uvádí počty výjezdů pracovníků
ČSAV do kapitalistických a rozvojových zemí, počty vědců, kteří odešli do exilu
v různých obdobích, zastoupení vědců z jednotlivých vědních oborů při odchodu
do exilu, věkové zastoupení u vědců, kteří odcházeli do exilu atp. Svým záběrem
se publikace Sto českých vědců v exilu stává doposud nejkomplexněji pojatou prací
na domacím poli, která pojednává o vědeckém exilu. Autoři tak dokázali otevřít téma,
které je pro některé další země (např. Rusko, Německo) již poměrně detailně
zpracováno.
Monografie a edice
Na exil je v současnosti pohlíženo z mnoha různých rovin a produkce publikací
s exilovými tématy je poměrně široká. Tradičně jsou exilová témata zpracovávána
z pohledu politických dějin. Jedná se jak o období druhé světové války, kdy v Londýně
působila československá exilová vláda, nově o tomto tématu píše například Jan Kuklík
věnující se i právním aspektům35 nebo Detlef Brandes, který se pokouší o srovnání
s dalšími národy, které se v exilu ocitly36. Politická hlediska jsou rovněž sledována
u následných exilových vln, např. Miloš Trapl nebo F. Raška se věnovali exilové vlně
po roce 1948 a činnosti Rady svobodného Československa – politické exilové
organizace vytvořené v 50. letech v USA.37 Na politické aspekty poúnorové emigrace
se zaměřuje také exilový historik Karel Kaplan.38Celá řada autorů zpracovávala témata
o exilových politických stranách či jejich představitelích – např. Radomír Luža – práce

35

KUKLÍK, J., Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945: právní a politické aspekty
obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci (Praha: Karolinum,
1998).
36
BRANDES, D., Exil v Londýně 1939–1943: Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a
Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem (Praha: Karolinum, 2003).
37
TRAPL, M., Exil po únoru 1948: počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a
vznik Rady svobodného Československa (Olomouc: Centrum pro československá exilová studia, 1996);
RAŠKA, F. D., The Czechoslovak exile government in London and the Sudeten German issue (Prague:
Karolinum Press, 2002); Opuštění bojovníci: historie Rady svobodného Československa: 1949–1961
(Praha: Academia, 2009).
38
KAPLAN, K., Poúnorový exil 1948–49 (Liberec: Dialog, 2007).
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o československé sociální demokracii v exilu39, Victor Miroslav Fic – práce
o československé straně národně sociální v exilu40, Slavomír Michálek – kniha o Janu
Papánkovi (čs. zástupci při OSN) nebo Štefanu Osuském (československém velvyslanci
a pozdějším exilovém politikovi). Dále třeba Milada Polišenská – práce o Josefu
Jostenovi41.
Politická hlediska jsou ovšem pouze jedním z pohledů na exil. Exilová
problematika je zpracovávána nejen historiky, ale třeba i etnology a etnografy,
sociology, antropology, psychology atd. Například Stanislav Brouček, který působí
na Etnologickém ústavu v Praze, se v rámci projektů Exil sám o sobě nebo Krajané
ve světě více než politickým aspektům věnoval jejich společenským aspektům. Tyto
projekty byly rovněž doplněny konferencemi, z nichž vzešly obsáhlé sborníky42.
S novým a zajímavým pohledem na exil přišel psycholog a exulant Jiří Diamant, který
otevřel otázku psychologických aspektů exilu.43 Exil se stal rovněž nosným tématem
pro sociology. Zmínit můžeme například práce Zdeňka R. Nešpora44. Podrobně se této
problematice věnovali i brněnští sociologové ve výzkumném projektu Displacement45.
V rámci exilové produkce se již rovněž setkáváme s ucelenými edičními řadami,
které se snaží exilovou problematiku zpracovávat komplexněji. Vydávání edičních řad
je většinou spojeno s prací některých odborných pracovišť. Například Centrum
pro československá exilová studia vydalo již několik publikací v rámci své ediční řady
Studie z dějin emigrace46.
39

LUŽA, R., Československá sociální demokracie: kapitoly z let exilu 1948–1989 (Praha:Československé
dokumentační středisko, 2001).
40
FIC, V. M., Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její organizační struktury
a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948–16. březen 1990. Prameny a studie k dějinám čs.
exilu 1948–1989, sv.5 (Brno, 2002).
41
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československo-britských diplomatických styků 1948–1985 (Praha: Libri, 2009).
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2000); BROUČEK, S. – HRUBÝ, K. – MĚŠŤAN, A., Emigrace a exil jako způsob života: II. Sympozium
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aule Karolina] (Praha: Karolinum, 2001).
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Do zpracování exilové problematiky se rovněž promítají nové metody a přístupy
– např. používání metody Oral history, díky níž jsou zaznamenávána a podrobně
analyzována cenná svědectví přímých účastníků exilu. Metodou rozhovorů byly
například zpracovávány publikace následujících autorů: Pavla Palečka, Stanislava
Broučka47 nebo Pavla Kosatíka48.
Poslední zmiňované publikace nás přenášejí k samotnému tématu této práce,
jímž je exilová historiografie. Například autor Pavel Paleček se pokusil prostřednictvím
několika medailonů poukázat na významné exilové historiky 2. poloviny 20. století.
Podobně jako Pavel Paleček se tématu zhostil Pavel Kosatík, který v knize Rozchod
1948. Rozhovory s českými poúnorovými exulanty, přináší rozhovory s několika
exilovými historiky např. se Zbyňkem Zemanem nebo Radomírem Lužou. Tématu
se chopili i další čeští autoři – např. Bohumil Jiroušek, který se soustavněji věnuje
osobě Františka Grause49. Větší pozornost byla věnována i další exilové postavě –
Otakaru Odložilíkovi50. Naopak o významném exilovém historikovi Františku
Dvorníkovi bylo publikováno zejména v zahraničí, domácí historici ho zatím více méně
opomíjejí, stejně jako další zajímavé historiky, například Věru Laska nebo Ericha
Kulku.
Ve všech výše zmíněných příkladech jde ovšem o práce, které se věnují
jednotlivým osobnostem, doposud však u nás nebyla publikována analytická studie,
která by téma zpracovala komplexně, všímala si specifik exilové historiografie
a popsala její jednotlivé projevy.
Pouze dílčími kapitolami se české a slovenské exilové historiografii věnují
některé publikace o exilu (např. Josef Špetko: Líšky kontra ježe51, knihy
B. Čelovského52).
47

PALEČEK, P., Exil a Politika: Historici o nejnovějších dějinách a o sobě (Tišnov: Sursum, 2004);
BROUČEK, Stanislav, Kandidáti další existence (z Osudů české Novodobé Emigrace) (Praha: F & J
Mediaservis, 2004).
48
ZEMAN, Z. – HRUBÝ, P. – KOSATÍK, P. – POUSTA, Z., Rozchod 1948: Rozhovory s českými
poúnorovými exulanty (Praha: Univerzita Karlova, Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, 2006).
49
BENEŠ, Z. – JIROUŠEK, B. – KOSTLÁN, A., František Graus – člověk a historik: Sborník
z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002 (Praha:
Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004).
50
SEKYROVÁ, M., „Několik stránek ze života Otakara Odložilíka (Pražské archivy k životu Otakara
Odložilíka)“, Sborník archivních prací 44 (1994): 34–67; WINTERS, S. B. „Odložilík’s American
Career: The Uneasy Self-Exile of Czech Historian, 1948–1973“, in Grossbritanien, die USA und die
böhmische Länder 1848–1938, ed. Hartman-Schmidt, E. – Winters, S. B. (München, 1991).
51
ŠPETKO, J., Líšky kontra ježe: slovenská politická emigrácia 1948–1989 : analýzy a dokumenty
(Bratislava: Kalligram, 2002).
52
PREČAN, V. – DRÁPALA, M., V Kradeném čase: Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973–1993.
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V českém dějepisectví byla tomuto tématu doposud věnována pouze marginální
pozornost. J. Hanzal ve své knize Cesty české historiografie věnuje exilové
historiografii jednu kapitolu, ale omezuje se pouze na výčet exilových historiků.
F. Kutnar v Přehledných dějinách českého dějepisectví věnuje pozornost některým
osobnostem československé historiografie, které odešly do exilu (např. Otakaru
Odložilíkovi, Vlastimilu Kybalovi), nicméně nepostihuje (a ani vzhledem k době vydání
nemohl

postihovat)

celou

otázku

exilové

historiografie.

Některé

osobnosti

československé historiografie jsou rovněž zmíněny v publikaci Sto českých vědců
v exilu, která ovšem prioritně není zaměřena na exilové historiky, ale zachycuje celou
škálu vědců různých vědních oborů, kteří působili v ČSAV.
O poznání lépe jsou na tom v zahraničí, kde je již toto téma podrobněji
zpracováváno53. Největší pozornost byla asi doposud věnována německému válečnému
exilu, který představoval velmi početnou skupinu. Historici, kteří utíkali z Německa
před nacismem, se dokázali velmi úspěšně etablovat v zahraničí a ovlivňovat další
generace historiků54. Podobné to bylo i ruskými intelektuály, kteří začali odcházet
ze země již na konci 1. světové války, a to nejdříve do Evropy, část z nich vytvořila
pevnou a aktivní skupinu i v Československu.55 Po vypuknutí 2. světové války začali
ruští intelektuálové Evropu opouštět a usazovali se stále častěji v zámoří.56
Jak už bylo výše uvedeno, exilové historiografii je věnována pozornost hlavně
v zahraničí. V poslední době se tématu dotkl například projekt Writing the Nation:
National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century
Europe, který byl realizován několika evropskými univerzitami.57 Komparativní pohled
(Brno: Doplněk, 1994); ČELOVSKÝ, B., Kdo navrátil se, neutíká: Dovětek ke knize Šel jsem svou cestou.
(Šenov u Ostravy: Tilia, 2003).
53
The Intellectual Migration: Europe and America, 1930–1960, eds. FLEMING, D. – BAILYN, B.
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969); ALTER P., Out of the Third Reich. Refugee
Historians in Post-War Britain (London – New York: I. B. Tauris, 1998); An Interrupted Past, GermanSpeaking Refugee Historians in the United States after 1933, ed. LEHMANN, H. – LEDFORD, K.F.
(Cambridge University Press, 1991); EPSTEIN, C., A Past Renewed. A catalog of German-speaking
refugee historians in the United States after 1933 (Cambridge University Press, 1993).
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EAKIN-THIMME, G..A.., Geschichte im Exil. Deutschsprachige Historiker nach 1933 (München: M
Press, 2005).
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Viz TEJCHMANOVÁ, S., Rusko v Československu (bílá emigrace v ČSR 1917–1939) (Jinočany: H &
H, 1993); PUTNA, M. C., Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991 (Brno: Petrov,
1993).
56
RAEFF, M., Russian Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 1919–1939 (New York,
1990).
57
Viz GODDEERIS, I. – MANDELÍČKOVÁ, M., „Living the past. Historians in Exile, 19th and 20th
century“, in Setting the Standards. Institutions, networks and communities of national historiography, ed.
I. Porciani and Jo Tollebeek, (Macmillan, 2012), 394–408.
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na exilovou historiografii přinesla také Södötörn University ve Stockholmu, která
k dané problematice pořádala v roce 2009 konferenci. Nejpodrobněji byla probírána
situace mezi exilovými historiky z pobaltských zemí a Polska. Kombinaci
kvantitativního a kvalitativního výzkumu zahrnujícího exilové historiky z celého světa
přináší například belgický historik Anthon De Baets ve svém příspěvku Exile
and Acculturation: Refugee Historians since the Second World War.
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Metoda práce
Předkládaná práce se snaží o mikrohistorický pohled, tedy o výzkum malých
struktur v rámci historie československého exilu a těch jejich představitelů, kteří
se zabývali historií. Stejně jako v dalších oblastech historického bádání, i v oblasti
migrační problematiky je postupně upouštěno od tzv. „velkých dějin“ a pozornost
se přesouvá na některé dílčí aspekty, které jsou částí celkového obrazu. Jak uvádí
G. Iggers, „východiskem dějepisectví již nejsou jednotné dějiny, nýbrž pluralita dějin
či lépe řečeno jednotlivých příběhů.“58 Přitom spíše než italský mikrohistorický přístup
(zastávaný např. Carlo Ginsburgem nebo Carlo Ponim) zde budou uplatňovány přístupy
německé mikrohistorie, které využívají rovněž metody sociálních věd a analýz
sebraných dat.
Ve středu mikrohistorického bádání se tedy ocitají muži a ženy, které tradiční
historické prameny přehlížely. Při rekonstrukci jejich osudů proto hrají důležitou roli
životopisy a paměti. Vzhledem k povaze tématu a časovému zařazení do 2. poloviny
20. století je možné pro získávání informací o aktérech popisovaných dějů využívat
nejen memoárovou literaturu, ale i publikované rozhovory či osobní výpovědi. Další
metodou empirického zkoumání, která zde byla použita, je dotazník, prostřednictvím
kterého jsem se vybraných osobností z řad exilových představitelů ptala na jejich
vnímání historie v exilu. Osloveno bylo pět historiků.
Protože problematice exilové historiografie nebyla doposud věnována soustavná
pozornost, bylo nutné zvážit možné cesty, kterými bude toto téma řešeno. Podíváme-li
se na práce z oblasti migračních studií, zjistíme, že nejde o izolovaný vědní obor,
ale o propojení více vědních disciplín (historie, sociologie, antropologie, geografie,
etnologie atd.). Proto se i tato práce, ač je primárně historická, snažila využít
interdisciplinárního

přístupu,

který

umožňuje

uchopit téma

nejen

z pohledu

historického, ale i z hlediska sociálních věd.59 Volba badatelských přístupů je pak
ovlivněna kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Kvantitativní výzkum
Kvantitativní výzkum je podložen prosopografickou metodou vycházející
ze sbírání a soupisu osob, které žily a působily v ohraničeném prostoru a čase, jak o tom
58
59

IGGERS, G. G., Dějepisectví ve 20. století (Praha: NLN, 2002).
Interdisciplinární přístup při studiu exilu byl využit například v pracích Jiřího Diamanta.
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hovoří Martin Nodl ve své práci Dějepisectví mezi vědou a politikou60. O využití těchto
metod se opírá rovněž Antonín Kostlán a Soňa Štrbáňová při zpracovávání výzkumného
záměru Vědci v exilu nebo Dušan Havlíček ve své práci o exilovém časopise Listy.
Kostlán a Štrbáňová odkazují na výzkum mnichovského Institut für Zeitgeschichte
a americké Research Foundation for Jewish Immigration.61 Kvantitativní výzkum
aplikuje i Československé dokumentační středisko v projektu Československý exil
1948–1989: osobnosti, organizace, instituce. Snaží vytvořit ucelený soubor dat
zahrnující přehled exilových představitelů s jejich základní charakteristikou –
tzn. místo, kam odešli, profese.
Vzhledem k velké šíři stanoveného tématu bylo nutné vymezit, jaké materiály
budou v této práci využívány. Časové hledisko zahrnuje představitele československého
exilu po roce 1948 a 1968, přičemž je toto hledisko ještě specifikováno hypotézou,
že historie v exilu je prezentována nejen profesionálními historiky, ale i odborníky
dalších oborů, kteří se k historii z určitých důvodů dostali a jejichž práce byly zpětně
historiografií hodnoceny (o výběru viz níže v kapitole Profil exilového historika).
K tomu byly využity statistické údaje, které se snaží zachytit celkový počet, geografické
rozmístění a profesní zařazení exilových historiků. Statistické údaje byly zpracovávány
na základě encyklopedických údajů, zejména díky Encyklopedii exilu publikované
Československým dokumentačním střediskem, na základě různých přehledů exilových
představitelů, dále pak na základě bibliografických přehledů exilových publikací
(viz příloha) a informací získaných přímo od představitelů exilu. V této souvislosti
je nutné upozornit na skutečnost, že sběr dat, který se týká migrační problematiky, téměř
vylučuje získání uceleného souboru údajů, jak uvádí Biko Agozino.62 Je to dáno
zejména povahou výše zmíněných dat, která jsou geograficky natolik rozptýlená,
že badateli prakticky znemožňují dosažení kompletního sběru těchto dat. Proto je nutné
stanovit určitý klíč (vytvoření počáteční hypotézy), na základě kterého jsou potom data
v maximálním možném objemu sesbírána.
Další fáze prosopografického přístupu byla zaměřena na shromáždění
bibliografických údajů vztahujících se k jednotlivým osobnostem. Přehled exilových
60

NODL, M., Dějepisectví mezi vědou a politikou (Brno: CDK, 2007), 151.
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2000), 3.
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prací publikovaných v exilu je pak závěrečnou částí této práce. Ve většině případů byly
do přehledu zahrnuty pouze knihy těchto autorů, v některých případech, například
pokud šlo o osoby, které byly v textu obsáhleji prezentovány, byly citovány i články.
Čerpáno přitom bylo z různých bibliografických přehledů exilové literatury
(viz kapitola Prameny a literatura) a katalogů zahraničních knihoven. Na základě
soupisu prací pak byl v rámci kvalitativního výzkumu vymezen rámec historické práce
v exilu, kde byla zkoumána specifika exilových prací.
Kvalitativní výzkum
Na základě podkladových materiálů shromážděných systematickým sběrem
pak bylo možné přistoupit ke kvalitativnímu výzkumu, který se snaží zhodnotit, zda,
(a případně jak) se historiografie vyvíjela ve specifickém prostředí exilu. K tomu bylo
využito několik hledisek. Z pohledu migračních studií byla na problematiku aplikována
teorie vysvětlující motivaci exulantů k odchodu (viz Petersen, Kunz). Tato teorie byla
doplněna o moderní sociologické přístupy zabývající se otázkou migrací (viz Nešpor).
Kvalitativní přístup vychází z hypotézy, že identita lidí odcházejících do exilu byla
exilovou zkušeností ovlivněna a formována. To se odrazilo i na jejich projevech
a činnosti na poli historie v hostitelské zemi. Částečně zde tedy lze uplatnit
sociologickou teorii holismu, která říká, že jednotlivci jsou produkty kulturních
a sociálních sil, a výchozími jednotkami analýzy musejí tedy být kultura a společnost.
V případě exilových historiků tedy předpokládáme, že právě nové prostředí ovlivňovalo
a motivovalo jejich práci. Holismus stojí v opozici k atomismu, který deklaruje,
že základním prvkem sociální analýzy jsou jednotlivci. V takovém případě bychom tedy
na exilové osobnosti pohlíželi jako na ty, kteří ovlivňují a formují nové prostředí.
I to je možné pozorovat v případě, že se jednalo osobnosti s předchozími osobními
a profesními vazbami na zahraničí. Proto souhlasím s názorem Briana Faye, který říká,
že „příhodnější je atomismus a holismus propojit, přesněji řečeno vzít z nich jejich
zásadní vhledy a sloučit je už bez jejich jednostranně přehnaných důrazů. To se daří
v Giddensově teorii strukturace a (za předpokladu patřičných úprav) také v Burkově
pojetí kultury jako rozhovoru. Atomismus správně zdůrazňuje důležitost aktivního
jednání v sociálním životě člověka; holismus správně zdůrazňuje důležitost toho, jak
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kultura a společnost utvářejí lidskou aktivitu.“63
Aktivní přístup exilových představitelů je dán již jejich samotným rozhodnutím
k odchodu. Na druhou stranu míra připravenosti, informovanosti a schopnosti adaptace
na nové prostředí se různila a byla více či méně ovlivněna samotným prostředím.
Další metodou využitou v této práci bylo zapojení komparativního přístupu.
Počátečním

impulsem

byl

článek,

který

jsem

publikovala

s

belgickým

historikem Idesbaldem Goddeerisem z Katedry historie při Katolické univerzitě
v Lovani, který je součástí projektu podporovaného European Science Foundation
s názvem Representations of the Past: The Writing of National Histories in Nineteenth
and Twentieth – Century Europe ve svazku nazvaném Setting the Standards.
Institutions, networks and communities of national historiography64. Kapitola
je koncipována jako komparativní studie, která zachycuje vývoj exilové historiografie
v průběhu 19. a 20. století. Na příkladu některých evropských národů se snaží popsat,
na jakých základech byla postavena historická věda v exilu. Výsledkem našeho
výzkumu je zjištění, že exilová historická věda reprezentovaná evropskými národy
směřovala k profesionalizaci a institucionalizaci. Jako příkladovou uvádíme skupinu
polských exulantů, kteří historickou disciplínu v exilu budovali již od 19. století.
V průběhu 20. století, zejména v jeho první polovině, se potom pozornost přesouvá
na německé historiky, kteří byli nuceni opouštět svůj domov po nástupu nacismu
a budovali svá badatelská centra v exilu. Zde už můžeme nacházet srovnání s českými
exilovými historiky, kteří (ač ve srovnání s předchozími národnostmi tvořili menší
skupinu) se v průběhu 2. poloviny 20. století stále více zapojovali do odborných
institucí.
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FAY, B., Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup (Praha: Sociologické nakladatelství,
2002), 90.
64
Setting the Standards. Institutions, networks and communities of national historiography,
eds. I. Porciani – J. Tollebeek (Palgrave Macmillan 2012).
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Pokračováním komparativního výzkumu bylo pak srovnání s polskými historiky
a historiky pobaltských zemí, které mi bylo umožněno díky účasti na semináři
komparativní historie na Södötörn University ve Stockholmu, na Katedře baltských
studií, který byl zaměřen přímo na problematiku exilové historiografie. Většina
příspěvků

zde

byla

zaměřena

na

exilové

představitele

pobaltských

a východoevropských zemí.
Další příležitostí, jak uplatnit komparativní přístup, byla rovněž účast
na workshopu pořádaném Ústavem soudobých dějin a Masarykovým ústavem
a Archivem AV ČR na téma exiloví vědci. Zde zase bylo možné sledovat činnost
exilových vědců z různých vědních oborů v exilu.
Propojení kvantitativního a kvalitativního výzkumu
Snažíme-li se dosáhnout komplexního zpracování tématu, nutně nás to vede
ke kombinaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Je to obecný trend, který
zaznamenávají i další badatelé. Jak uvádí Abbas Tashakkori: „Po roce 2000, kdy
se světový kvalitativně orientovaný výzkum nachází v období metodologických
konfliktů, stoupá na významu tzv. smíšený výzkum, neboli využití kvantitativních
a kvalitativních metod, technik nebo paradigmat v rámci jedné studie.“65
I v oblasti výzkumu exilových otázek se v posledních letech setkáváme
s pracemi, které se snaží o propojení obou výše zmíněných přístupů. Za všechny
můžeme uvést například práci D. Havlíčka Listy v exilu, která shrnuje činnost tohoto
exilového periodika a přináší jeho obsahovou analýzu, publikaci A. Kostlána
a S. Štrbáňové Sto českých vědců v exilu nebo publikaci V. Prečana Hluboká stopa
v časopise Skutečnost.66
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Např. TASHAKKORI, A. – TEDDLIE, Ch., Mixed methodology. Combining qualitative and
quantitative approach, Applied Social Methods Series, vol. 46 (Sage publications, 1998).
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HAVLÍČEK, D., Listy v exilu (Olomouc, 2008); PREČAN, V., Hluboká stopa. Nezávislá revue
Skutečnost 1949–1953 (Praha: Československé dokumentační středisko, 2008).
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Migrační teorie aplikované na příkladovou studii československých
uprchlíků ve 2. polovině 20. století
Dříve než přistoupíme k popisu konkrétního příkladu exilových historiků,
je na místě zahrnout tuto příkladovou studii do širšího teoretického rámce migrační
problematiky.
V odborné literatuře se operuje v souvislosti s migrací s několika pojmy, které
jsou často volně zaměňovány. Jde o pojmy jako emigrace, exil, emigrant, uprchlík,
exulant. Zdá se, že v poslední době se dospělo, alespoň mezi historiky, k určitému
konsenzu, který stanovuje, že za emigranta je považován takový jedinec, který volí
odchod ze země původu jako dobrovolnou volbu, která mu umožňuje návrat. Na druhou
stranu exil je nedobrovolný odchod ze země, přičemž návrat jeho představitelů
je možný až ve chvíli, kdy pominou příčiny odchodu.67 Nutné je ovšem zmínit i fakt,
že další obory, například sociologie, na tyto pojmy pohlíží jinak a více méně
se distancují od tohoto dělení. Zmínit můžeme například poznámku sociologa Zdeňka
R. Nešpora, který říká, a odkazuje se přitom na zahraniční práce v oblasti migračních
studií68, že „diferenciace mezi (politickými) uprchlíky a (hospodářskými) migranty
je dílem politicko-právní kultury, eventuelně se projevujícím v politické publicistice,
nikoli vědeckými kategoriemi. Jako taková musí být v naší odborné literatuře zákonitě
odmítnuta, jako se to již stalo všude ve světě, což nijak nesnižuje význam zahraniční
politické, kulturní a další práce některých našich emigrantů v boji proti totalitním
režimům 20. století nebo při propagaci českého národa.“69
Přidržíme-li se ovšem terminologie běžně používané v historických studiích,
pak můžeme exil (tedy nucenou migraci) chápat jako proces, který má svůj počátek
v push faktorech, které jsou v tomto případě většinou nezávislé na samotném aktérovi
vysídlení (viz teorie Petersena a Kunze). Těmito push faktory jsou v námi stanovené
situaci stát, respektive totalitní režimy, které vyvíjí nátlak na jedince přímo (vyhoštění)
67
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i nepřímo (omezování osobní svobody, nesvoboda názoru apod.), aby odešel z domova.
Při vysídlení je rovněž ovlivňován pull faktory – vnějšími motivačními faktory (politika
mezinárodního uprchlického režimu, ochota jiných států, organizací nebo budoucího
zaměstnavatele přijmout jedince apod.), které aktéra vysídlení motivují k usazení v jiné
zemi. Při násilné migraci mají ale pull faktory menší váhu než push faktory a jsou spíše
vedlejším produktem násilné migrace. Vysídlení jedince je realizováno několika
způsoby – nucený odsun, útěk, apod. Splněním podmínek daných vysídlením může
jedinec získat statut displaced person – vysídlené osoby, který v období 1945–1948
udělovala International Refugee Organisation (IRO), později UNHCR, a který
ho opravňuje žádat o repatriaci, usídlení, nebo přesídlení, přičemž zde nejvíce záleží
na motivačních faktorech – pull faktorech, které vedou vysídlenou osobu ke konečnému
rozhodnutí.

Obr. 1 Schéma migračního procesu 70
Zároveň je ovšem potřeba přihlížet i k dalším aspektům, kterými jsou tyto
faktory ovlivňovány a které jsou zohledňovány dalšími obory, jako například kulturní
antropologií. Jak uvádí Antonín Kostlán: „V pojetí migrační teorie se člověk často mění
na jakýsi racionálně jednající stroj, jenž ve svých motivacích rozhoduje pouze
na základě kalkulu o výhodnosti či hrozbě různých push- a pull-faktorů, jako kdyby
neexistovaly a jednání neovlivňovaly lásky, nesplněná dětská přání a náhlá hnutí
mysli.“71
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Proto je příhodnější rozšířit Petersenův a Kunzův model o tzv. čtyřfázový model
migrace, který navrhuje Andreas Demuth a který jednotlivé aspekty ještě podrobněji
rozpracovává. Jako první fázi uvádí počátek migrace, který popisuje tzv. „decision
process“ – tedy fázi rozhodnutí, která může a nemusí vést k migraci. Druhou fázi
představuje skutečná cesta, která je ovlivněna faktory jako vzdálenost, doprava,
komunikační infrastruktura, informace. Třetí fázi představuje příjezd migranta na určité
místo, což může být i vstupní prostor, kterým musí osoba projít, než bude přijata
do hostitelské země. Tato fáze má pro migranta klíčový význam, protože může nastat
i skutečnost, že je mu přístup zamítnut. Čtvrtou fázi představuje reflexe statutu migranta
v hostitelské zemi po stránce právní, materiální, ekonomické a sociální.72
Při konkretizaci výše popsaných procesů velmi vhodně poslouží zejména
uprchlická vlna po únoru 1948, která byla velmi hmatatelnou reakcí na vnitropolitický
vývoj v Československu. Lidé, kteří představovali politickou opozici – členové vlády,
členové parlamentu i řadoví členové opozičních politických stran, představitelé
západního zahraničního odboje, inteligence, ale i lidé dělnických profesí, kteří
nesouhlasili s domácím vývojem – ti všichni byli obětí násilného vysídlení mimo svůj
domov po komunistickém převratu.73
Důsledky politického převratu projevující se vysídlením popisuje ve své knize
Escape from Violence A. Zolberg, přičemž se opírá o Kunzovu klasifikaci nucené
migrace. „Důsledkem úspěšné revoluce je často exodus staré vládnoucí třídy a jejich
představitelů, kteří jsou ohrožováni a obávají se pomsty. Spadají pod typ, který
E. F. Kunz označuje jako předběžné uprchlické hnutí. Představitelé elity, kteří nebyli
politicky činní, jsou v obecném podezření také proto, že jsou vyčleněni jako sociální
vrstva, která by mohla nejdříve zvrátit průběh revoluce, a proto revolucionáři uvažují
spíše v rámci společnosti než jedince“.74
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Proto se součástí této exilové vlny stávají i historici, kteří jsou vnímáni jako ti,
kteří by mohli prostřednictvím své odborné práce představovat ohrožení nově
nastoleného režimu. Na tuto skutečnost odkazuje i Edoardo Tortarolo, když hovoří
o německých historicích prchajících před nacistickým režimem.
Jednoznačným push faktorem, který postupně vysídlil po roce 1948 asi 60 000
osob z Československa,75 byl totalitní režim neuznávající pluralitu politického spektra
a netolerující opozici, ať už byla prezentována jakkoliv. Důležitou roli zde hrály také
pull faktory, i když ty nebyly tak intenzivní jako push faktory. Tzv. decision process –
tedy moment rozhodnutí byl zejména v první poválečné exilové vlně často okamžitou
reakcí na vlastní ohrožení nebo ohrožení celé rodiny. Lidé odcházející z Československa
byli ve většině případů přijímáni do uprchlických táborů. Vysocí političtí představitelé
nebo osoby, které měly v zahraničí vazby z předchozí doby, pak odcházely přímo
do hostitelské země. Po odchodu elit následovala hlavní a největší vlna politických
uprchlíků. Pokud bychom použili Kunzovu klasifikaci uprchlického hnutí, můžeme
hlavní vlnu československých politických uprchlíků označit jako nevyhnutelný útěk,
který byl v malém procentu realizován jako předběžný útěk, tedy před samotným
převratem, ovšem většinou až jako přímý a nevyhnutelný důsledek převratu. Další
setrvání v zemi by totiž pro mnohé znamenalo perzekuci, věznění, či znemožnění
výkonu jejich povolání.76 Lidé odcházeli za hranice proti své vůli, ale zejména v prvních
měsících předpokládali, že jejich vysídlení je dočasné a hned, jak dojde ke zvrácení
komunistického režimu, bude vysídlení vystřídáno návratem domů.
Jiná byla situace v exilové vlně po roce 1968. Lidé, kteří odcházeli z domova,
tak činili nejen v rámci okamžitého rozhodnutí již po srpnové invazi, ale třeba v případě
historiků často i v průběhu normalizace v důsledku stupňujícího se tlaku. Odpadá
zde již praxe dlouhého vyčkávání v uprchlických táborech a představitelé emigrace jsou
poměrně rychle usidlováni v hostitelských zemích.
V první migrační vlně byl přijímací proces ovlivněn politikou International
Refugee Organisation (IRO), která byla založena v roce 1947, aby dokončila repatriaci
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a přesídlení válečných uprchlíků započatou UNRRA. IRO ovšem, stejně jako
hostitelské země, nebyla dostatečně připravena na příliv dalších uprchlíků z nově
ustavovaných sovětských satelitů. IRO musela nejen upravit definici uprchlíků a zajistit
jejich péči, ale také vyřešit jejich usídlení. Již od počátku totiž bylo jasné, že repatriační
program v tomto případě nebude možné uskutečnit, a tak bylo nutné působit
na potencionální akceptanty, aby se angažovali ve prospěch těchto uprchlíků. I když
z počátku se o problematice politických uprchlíků hovořilo jako o dočasném problému,
který bude vyřešen v horizontu několika let, hned první roky ukázaly, že je třeba chápat
tuto otázku jako dlouhodobou a hledat dlouhodobá řešení.
Spojené státy využily příležitosti a cíleně podpořily československé uprchlíky,
když „požádaly IRO, aby společně s vojenskými orgány prozkoumala situaci
československých uprchlíků v americké a britské zóně Německa a uznala je jako
žádoucí pro pomoc na stejné bázi jako displaced persons v táborech. Navíc české
pomocné organizace v Americe byly oslovovány, aby zorganizovaly co největší pomoc
v co nejkratší době.“77
Díky zesílené iniciativě západních států, které kromě humanitárního hlediska
zvažovaly i politickou nutnost pomoci uprchlíkům z komunistických zemí, většina
československých politických uprchlíků spadala pod definici uprchlíků, kterou zavedla
IRO, a mohli tedy žádat o její pomoc. V případě politických představitelů
a představitelů inteligence je možné sledovat zjednodušení tohoto migračního procesu.
Tento fakt je dán zejména tím, že západní mocnosti viděly v přijímání těchto osob
vlastní prospěch.
V případě československých vědců fáze pobytu v uprchlických táborech
většinou odpadla, a to zejména díky vazbám na odborná pracoviště v zahraničí.
Například Otakar Odložilík odcházel v květnu roku 1948 přímo na University
of Colorado v Boulderu, kde dostal nabídku přednášet.
Situace v exilové vlně po roce 1968 byla o poznání lepší. Nejen že migrační
proces byl v té době podstatně zjednodušen, ale všeobecná vlna sympatií
k československým uprchlíkům v západním světě otevírala hranice téměř všech zemí,
které si českoslovenští uprchlíci volili jako cílovou lokaci. Důvodem bylo i to,
že Československo bylo, na rozdíl od situace po únoru 1948, v této době západními
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velmocemi považováno za okupovaný stát. Tyto faktory výrazně zjednodušovaly první
fáze migračního procesu, což také znamenalo nárůst počtu uprchlíků z Československa.
Například Švýcarsko v této době přijalo asi 18 000 československých uprchlíků.
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Problematika historie v exilu z mezinárodního pohledu
Hovoříme-li o historicích v exilu, je zajímavé srovnání s dalšími evropskými
národy v průběhu posledních dvou století.78 Toto časové vymezení je ovlivněno faktem,
že historická disciplína se jako moderní vědní obor začala konsolidovat až v 19. století,
a proto je možné ji od tohoto období sledovat i v exilu.
Příkladem počáteční aktivizace na tomto poli mohou být představitelé tzv. Velké
polské emigrace odcházející z Polska po povstání mezi lety 1830–183379. Mnoho
Poláků opuštělo zemi, protože pod nadvládou Ruska, Pruska a Rakouska byly
potlačovány jejich svobody. Již v tomto období hrála historie v exilu významnou roli
jako prostředek identifikace a národního uvědomění. Jak uvádí Idesbald Goddeeris
v komparativní studii o exilových historicích80, polští exulanti se pohybovali na pomezí
vědy a romantického přístupu. Na jedné straně byli reprezentováni Joachimem
Lelewelem, jedním ze zakladatelů moderní polské historiografie, kladoucím důraz
na kritické čtení pramenů a užití jejich široké škály, stejně jako na kulturní dějiny.
Lelewel se v exilu, nejdříve v Paříži, následně v Bruselu, vzhledem k nemožnosti
přístupu k pramenům, obrátil ke studiu numismatiky, nicméně velkou pozornost
věnoval rovněž „národnímu úkolu“ sepsání dějin Poláků.81 Na druhé straně v exilu
působilo několik významných spisovatelů, kteří v prezentaci národních dějin viděli
prostředek, jenž měl posílit sebevědomí všech Poláků usilujících o osvobození
z područí. Například spisovatel Adam Mickiewicz82, který později zkušenosti a znalosti
týkající se slovanských národů zúročil jako profesor na College de France, kde
přednášel na Katedře slovanských jazyků.83
Polská emigrace věnovala již v 19. století mnoho pozornosti institucionálnímu
zabezpečení svých aktivit. Již v roce 1832 založili Společnost pro vědeckou pomoc
(Towarzystwo Naukowej Pomocy), roku 1836 Historické oddělení (Wydział Historyczny)
pod Polskou literární společností (Towarzystwo Literackie Polskie). To se v roce 1851
osamostatnilo jako Historická společnost (Towarzystwo Historyczne). Na hradě
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Rapperswil ve Švýcarsku bylo také v roce 1875 otevřeno Národní polské muzeum84.
Velká škála aktivit, jejich institucionální zabezpečení a kontinuita byla dobrým
základem pro působení dalších exilových skupin v průběhu 20. století.
Polský exil může sloužit jako určitý archetyp, který byl více či méně naplňován
i v nových

exilových

vlnách

reprezentovaných

různými

evropskými

národy.

Jak uvidíme níže, opakují se nejen inspirační motivy a témata zaměřená na národní
dějiny či komparativní studie, ale můžeme sledovat i podobnost v konkrétní realizaci
projektů, jako byly odborné instituce, publikační činnost – nakladatelství, odborné
časopisy apod.
Mezi léty 1920 až 1990 byli i další historici v různých evropských zemích
vystavováni perzekuci nebo cenzuře. Jednotlivé vlny perzekucí souvisejí s politickým
vývojem v konkrétních zemích. První postihy zaznamenali ruští historici během
občanské války, dále italští historici po fašistickém převratu v roce 1922, následovaly
další státy střední, východní a jižní Evropy, s výjimkou svobodně se rozvíjejícího
Československa v období 1918–1938.85
Právě Československo se stalo v meziválečném období záchytným místem
pro mnoho uprchlíků – intelektuálů, kteří zde měli možnost svobodně pracovat.
Ke kladnému přijetí ruské inteligence přispěl pravděpodobně kladný vztah vrcholných
politických představitelů (např. T. G. Masaryka a Karla Kramáře) k Rusku. Pomoc
ruským uprchlíkům byla zahájena v roce 1922 a postupně se rozvinula v komplexní
pomoc, která zahrnovala rovněž zakládání a podporu vzdělávacích institucí.
Ne náhodou byla v té době Praha označována jako „ruský Oxford“.86
V Praze ve 20. a 30. letech působili ruští historici A. Kizevetter, E. Šmurlo,
V. A. Francev, G. Vernadski a z mladší generace S. Puškarev, G. Florovski, N. Andrejev
a M. Karpovič. Ruští historici rovněž vytvořili svou profesní organizaci (Ruskou
historickou společnost v Praze, založenou roku 1925), nejdříve pod vedením
J. F. Šmurla, pak V. A. Franceva. Organizovali pravidelná setkání, semináře
a publikovali vlastní pravidelný sborník (Zapiski russkogo istoričeskogo obščestva
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v Prage, 1927–1930). Katedra historie Ruské university v Praze přispívala rovněž
publikačně do univerzitního sborníku.87
Ruským exilovým historikům se dařilo úspěšně spolupracovat s českými
historiky. Příkladem může být Nikodim Pavlovič Kondakov, uznávaný odborník
na ikonografii a byzantskou kulturu. V Praze kolem sebe soustředil nejen ruské vědce
jako například N. L. Okuneva, M. A. Andrejeva, N. M. Beljajeva, L. P. Kondrackaja,
V. N. Losského, T. N. Rodzianka, D. A. Rasovského, N. V. Tolla, N. P. Tolla, kněžnu
N. G. Jašvilovou. Zároveň se mu podařilo vytvořit institut, který byl pojmenován jeho
jménem a byl činný mezi lety 1931–1952, kdy se stal součástí Československé
akademie věd.88
Podobnou provázanost ruské a československé vědy zaznamenal i Ruský
zahraniční historický archiv založený v roce 1923. Ten se stal součástí
československého Ministerstva zahraničí v roce 1928 . Poté ho řídil historik J. Slavík
a dohlížel na něj V. G. Archangelskij. Další významnou institucí byla Slovanská
knihovna. Byla důležitým zdrojem informací exilových badatelů. Knihovna poskytovala
informace nejen o ruských, ale i jugoslávských, bulharských a srbských tématech
a nakonec se stala součástí Karlovy university.89
Druhá světová válka a období těsně před ní přinesla doposud největší vlnu
emigrace, která se dotkla i historiků. Velmi podrobně je popsána situace antifašistického
exilu z Německa nebo Itálie, ale příklady najdeme i v dalších zemích. Jak uvádí
L. Raphael, někteří historici se stali přímými oběťmi pronásledování fašistickým nebo
nacistickým hnutím (např. italský historik Nello Roselli byl zavražděn v roce 1926,
rumunský historik a politik Nicolae Iorga byl zavražděn v roce 1940 nebo francouzský
historik Marc Bloch byl popravený gestapem v roce 1944). Ještě horší byla situace mezi
polskými historiky. Uvádí se, že 30–50 % jich bylo zabito během kampaně proti
intelektuálům ze strany Německa i Sovětského svazu.90
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Bohužel ani ukončení války nepřineslo dlouhodobý klid pro svobodný vývoj
historické vědy. Státy východní a střední Evropy byly postiženy novou diktaturou,
tentokráte komunistickou, která na západ vyhnala milióny lidí. Zatím nejkomplexnější
přehled perzekuovaných historiků mezi lety 1945–2000 přináší belgický historik
Antoon De Baets ve své studii nazvané Exile and Acculturation. De Baets se snaží
z dostupných materiálů vytvořit přehled všech exilových historiků z různých zemí světa.
Pro naše účely je z tabulky vybrána pouze situace v Evropě. 91
Počet historiků v exilu v období 1945–2000 podle národností
Země původu
Rakousko
Bělorusko
Belgie
Bosna a Hercegovina
Československo
Německo
Řecko
Maďarsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Sovětský svaz
Španělsko
Turecko
Jugoslávie
Celkem
V přehledu na

počet
39
1
2
2
47
256
4
18
10
1
1
2
1
19
9
7
77
106
3
7
612
prvním místě figurují němečtí historici, jsou následováni

španělskými historiky v počtu 106 osob a sovětskými historiky, kterých je uvedeno 77.
Zajímavé je, že českoslovenští historici figurují už na 4. místě, co do počtu těch, kteří
museli odejít z vlasti. Celkový počet zde uvedených historiků dosahuje čísla 612.
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Z tohoto počtu, jak De Baets uvádí, bylo jen 34 žen. Podrobnější komentář k situaci
po druhé světové válce je zahrnut v hlavní části této práce.
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Česká exilová historiografie od 19. století do 2. světové války
První velká exilová vlna z českých zemí v novodobých dějinách je spojena
s 19. stoletím. Ač byla odstartována revolučními událostmi roku 1848, které
k nedobrovolnému odchodu přinutily vedoucí představitele emancipačního hnutí,
největší odliv obyvatelstva je spojen až s dalšími dekádami, kdy do emigrace, většinou
s vidinou lepšího živobytí, odešla velmi početná skupina obyvatel Rakouska-Uherska.
Přestože v tomto období nelze hovořit o historii v exilu jako o odborné
disciplíně, je nutné zmínit její roli jako prostředku podporujícího národní identitu.
Stejně jako v polském exilu je možné sledovat snahu o kontinuální prezentaci historie
prostřednictvím časopisů, které byly poměrně snadno dosažitelné pro velký okruh
čtenářů. Pokus J. V. Friče vydávat v Evropě národní časopis, který by byl podobný
Kolokolu vydávaným Rusem Gercenem, však nebyl úspěšný.92 Relativně úspěšnější byl
v tomto ohledu Vojta Náprstek, který strávil deset let v emigraci v USA. Náprstek byl
schopen rozproudit krajanský život a poukázat na významné okamžiky národních dějin
prostřednictvím emigrantského tisku. Rovněž byl schopen ukázat možnou cestu, kterou
se národní témata, tedy i historická, mohla dostávat k co možná nejširšímu publiku.
I když zpočátku Náprstek ještě vydával svůj Milwaukee Flugblätter v němčině,
v následných dekádách 2. poloviny 19. století se již v Americe objevuje velké množství
krajanských tiskovin publikovaných v češtině, například časopisy Pokrok západu,
Slovanská

lípa

a

jiné.

Národní

dějiny

byly

propagovány

rovněž

prostřednictvím různorodých aktivit – například prostřednictvím národní spolkové
činnosti, zakládání národních institucí, např. knihoven, muzeí atp., z nichž některé
fungují dodnes.
Další významnou osobností z řad českých emigrantů 19. století byl bezesporu
František Matouš (Ladimír) Klácel, který odjel do Ameriky v roce 1869. Zde se ujal
vydávání časopisu Slowan Amerikánský a svými fundovanými příspěvky, zvyšoval jeho
úroveň. V rubrice Památky výroční uveřejňoval portréty významných českých
osobností. Klácel se rovněž zhostil úkolu vydat dějiny USA, které publikoval v roce
1879.93
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Ve srovnání s odlišným vývojem emancipačního hnutí v Čechách a Polsku
se v našem prostředí s prvními projevy exilové historiografie setkáváme až později,
na přelomu 19. a 20. století, zejména pak v souvislosti s působením exilových
představitelů během první světové války. I když jde o projevy v kvantitativním měřítku
poměrně skromné, nelze je opomíjet.
Na prvním místě můžeme zmínit hraběte Františka Lützowa, který v průběhu
válečných let pobýval v neutrálním Švýcarsku. Hrabě Lützow byl znám svým
zapáleným zájmem o české dějiny, což dokazoval již v průběhu 19. století, kdy českou
otázku velmi intenzivně prosazoval v anglicky mluvících zemích, zejména v Anglii,
odkud pocházela jeho matka, ale známý byl i v Americe.94
Druhou osobností, kterou je nutné na tomto místě zmínit, je Tomáš Garrigue
Masaryk. Masaryk, stejně jako Lützow, soustředil své úsilí zejména na politickou
činnost, nicméně jeho stopa v české historiografii je také signifikantní. Masarykovy
studie sloužily jako prostředek emancipačních snah a upevnění národní identity, jako
unifikační prvek v emigraci a také jako propagační prvek, který měl poukázat na osud
malého národa v srdci Evropy. Masaryk chápal nutnost včlenit historická témata
do každodennosti, aby tak oslovil širokou vrstvu lidí a připoutal jejich pozornost
k české otázce. T. G. Masaryk je také spojen se založením centra slovanských studií –
School of Slavonic and East Euroepan Studies, které funguje dodnes a je součástí
University College of London. Významné bylo rovněž Masarykovo přednáškové turné
po Evropě a USA, které bylo zaměřeno na utlačované evropské národy.
Činnost exilu během druhé světové války je ovlivněna skutečností, že exil
a exilová vláda byly oficiálně uznány spojenci, což znamenalo, že jejich aktivita
se mohla plně rozvinout na bázi politické a vojenské. Tato skutečnost rovněž částečně
ovlivnila historickou práci v exilu v tomto období. Ačkoliv už se zde setkáváme
s profesionálními historiky, jejich exilová činnost je často propojena s politickou
angažovaností a prací ve prospěch exilové vlády.
Například činnost historika Otakara Odložilíka, se kterým se setkáme ještě
v části věnované exilu ve 2. polovině 20. století, charakterizuje sborník S druhého

Amerických (Milwaukee: (Novák), 1878).
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břehu, který vydal s teologem J. L. Hromádkou v roce 194695. Sborník je tvořen články,
které autoři v průběhu 2. světové války publikovali a shrnuje významné mezníky naší
historie. Články měly poukázat na potenciál českého národa a pomoci mu v boji proti
nacismu.
Činnost exilových historiků během druhé světové války byla nejednou podřízená
veřejným zájmům a potřebám na úkor vlastní vědecké práce. Historici často pracovali
jako odborní konzultanti, kteří dodávali vládním činitelům podklady v podobě
historických materiálů, které měly přispívat k osvětlení historického vývoje, napomáhat
v orientaci ve složité vojensko-politické situaci, k propagaci vlastního národa a vyvolání
sympatií v zahraničí. V rámci exilové vlády a exilového Ministerstva zahraničních věcí
byla proto také zřízena knihovna, která systematicky sbírala odborné publikace.
S ohledem na situaci doma (cenzura, německé knihovny) připravovala také půdu
pro obnovu vědeckého života, českých knihoven a archivů, které byly v době
protektorátu umlčeny a znepřístupněny českému obyvatelstvu. V Londýně byl rovněž
zřízen výstřižkový archiv, který zásobovaly jednotlivé zastupitelské úřady. Zde všude
bylo využíváno služeb historiků. V neposlední řadě měli historici připravovat půdu
pro návrat domů. Jedinečný náhled do činnosti exilových historiků v tomto směru
přináší fond historika Jana Opočenského, který válečná léta trávil při exilové vládě
v Londýně.96
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Profil československého exilového historika
Hlavní část této práce je věnována exilovým představitelům, kteří odcházeli
z Československa po roce 1948 a 1968, a jejich přístupu k historii. Nejdříve je nutné
vytvořit charakteristiku těchto osobností. Základní otázka, koho můžeme za exilového
historika považovat, je poměrně komplikovaná ve srovnání s charakteristikou domácího
historika. Cesta exilových historiků k jejich profesi bylo v mnoha případech trnitá, často
byla přerušena prací dané osobnosti v odlišném oboru. Realizace v odborné instituci,
případně na akademické půdě, byla nejednou až závěrem složitého procesu. Proto
je charakteristika exilového historika dána spíše zpětným zhodnocením práce dané
osobnosti v rámci české historiografie. To znamená, že do celkového výčtu je nutné
zahrnout nejen tzv. profesionální historiky, kteří v této profesi dosáhli univerzitního
vzdělání, ale bude třeba zahrnout i další představitele exilu, kteří se na základě
prožitých zkušeností, případně okolností, které se jim naskytly v hostitelské zemi,
k historii obrátili a svou prací se do exilové historiografie významně zapsali.
Problematice klasifikace osobností zabývajících se historií v exilu se věnují
i někteří zahraniční a domácí historici. Např. E. Tortarolo uvadí: Considering only
the historians who held the posts at universities and official research institutes misses
the point. Much of the inovative contribution to the historical studies in the emigration
cannot be accounted for exclusively in terms of the traditional „Historikerzunft“. There
were alternative approaches to historical issues[...].“97 Nebo jak uvádí De Baets:
„The title ‘historian’ is not protected: anyone writing a historical work can claim it. When
persecuting authorities strike at history, they do not necessarily distinguish between the
professional historian and anyone else who writes about the past: they deal with a perceived
threat irrespective of the qualifications of those behind it and pay attention to all potentially
dangerous interpretations of the past.“98 S tím souhlasí i Jiří Hanzal, který exilovým

historikům věnuje jednu kapitolu ve své knize Cesty české historiografie 1945–1989,
když říká: „Vedle historiků bude třeba vzít v evidenci i politiky, diplomaty a jiné
specialisty, kteří napsali nejednou zajímavé historické práce.“99
I když se výběr exilových historiků může jevit jako subjektivní, snahou bylo
docílit konečný výběr na základě komparací s dalšími materiály a bibliografiemi
97
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(např. Hanzal, de Baets, Stolárik, bibliografie čs. exilu atd.).
Zároveň je však na místě podotknout, že vzhledem ke komplikovanosti výše
zmíněné charakteristiky, mohou statistické údaje, které jsou zde uváděny, sloužit pouze
jako orientační a mohou se lišit od statistik uváděných jinými autory.
Do následného přehledu byly tedy zahrnuty osoby, které byly nuceny opustit
Československo po roce 1948 nebo 1968 z důvodu obavy z pronásledování, omezování
osobní i pracovní svobody, a které zároveň historii nebo jí příbuzný obor vystudovaly,
případně historie je či byla součástí jejich profesní kariéry (takový obor vyučují,
publikují nebo se k historickým tématům jiným způsobem vyjadřují, jsou členy některé
instituce nebo organizace, která se historií zabývá).
Odchod
Tato studie je zaměřena zejména na exilové vlny z Československa po roce 1948
a 1968. Jedná se tedy o odchody způsobené nesouhlasem se změnou politického vedení
v roce 1948 a pak nesouhlasným postojem s potlačením reformního hnutí a následného
usazení sovětských okupačních vojsk v Československu v roce 1968. Vzhledem k tomu,
že otevřený postoj proti vládnoucí diktatuře v zemi téměř vždy znamenal určitou formu
perzekuce, byl exil pro exponované osoby často jediným možným řešením a vidinou
svobodného života. Odchod přitom tyto osoby volily často až po dlouhé době resistence
vůči domácímu režimu, rozhodnutí bylo nezřídka otázkou ochrany rodiny a jedinou
možností dalšího profesního působení. Například Vilém Prečan byl jako historik stíhán
hned po vydání dokumentů mapujících srpnové události roku 1968, poté mu bylo sedm
let bráněno vykonávat profesi historika a až v roce 1976 se rozhodl k odchodu do exilu
v Německu. Podobnou situaci zažili i další historici, zejména ve druhé exilové vlně.
Zatímco o politickém exilu, který byl nejvíce sledován, jsme již poměrně dobře
informováni, o odchodu vědců či intelektuálů se dozvídáme až v poslední době,
například prostřednictvím projektu Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd
a Masarykova ústavu a Archivu AV, nazvaného Vědci v exilu mapujícího odchody vědců
z Akademie věd do exilu od konce 50. let 20. století. Podle Mileny Josefovičové
zaujímali mezi exulanty z řad vědců největší procento vědci technických oborů. Jako
důvod odchodu uváděli politické důvody, ale i lepší podmínky pro práci.100 Poznatky
100
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M. Josefovičové doplňuje Soňa Štrbáňová.101 Uvádí, že zatímco v přírodovědných
oborech se ve sledovaném období (1957–1970) do emigrace dostalo i několik stovek
vědců (chemie 200, fyzika 130), v humanitních oborech šlo spíše o jednotlivce
až desítky.102 Kvantitativní rozdíl mezi vědci přírodovědných oborů a humanitních
oborů je pravděpodobně dán také skutečností, že přírodní vědy jsou méně limitovány
znalostí jazyka hostitelské země, často jde tzv. o mezinárodní „řeč čísel“, zatímco
humanitní obory vyžadují komunikaci v řeči hostitelské země, případně dalším cizím
jazyce. Tuto hypotézu potvrzuje i historik Karel Kaplan, který při osobním rozhovoru
zmínil určité těžkosti spojené s komunikací a publikováním v cizím jazyce.103 Přesto
je signifikantní, že právě historici tvořili mezi humanitními vědci největší skupinu,
celkem šlo o 35 historiků a archeologů, kteří působili v Akademii věd.104 V 60. a 70.
letech to byli například Václav Kruta, Bohumil Josef Soudský, František Graus, Karel
Kaplan, Bedřich Loewenstein, Vilém Prečan a Mikuláš a Alice Teichovi.
Do jisté míry je tento závěr pochopitelný. Historici byli vždy považováni
za nositele a zprostředkovatele „paměti národa“, kterou bylo v době komunistické moci
nutné přizpůsobit státní ideologii. Ti, kteří se nebyli ochotni přizpůsobit, nutně museli
očekávat represi. Přesto počet historiků, který byl uveden výše, není konečný.
Jak už bylo řečeno, zmíněný výzkum zahrnuje pouze pracovníky Akademie věd,
tzn. pouze úzce prostorově i časově (Československá akademie věd byla založena
až v roce 1952) vymezenou skupinu. Další skupinu tvořili historici, kteří nebyli součástí
Akademie věd, ale působili na univerzitách – např. Otakar Odložilík, František Dvorník
a další. Zároveň je nutné do celkového počtu zahrnout i historiky, kteří se na svou
profesní kariéru začali připravovat až po odchodu z Československa – např. Bořivoj
Čelovský nebo Zbyněk Zeman, ve 2. vlně například Igor Lukeš.
Zbyněk Zeman svou začínající kariéru historika ve Velké Británii popisuje
následujícími slovy: „Na studiích v Londýně jsem byl podporován Czechoslovak Trust
Fund, ten ale nedával stipendia lékařům a advokátům. Čili to bylo úplně pragmatické
rozhodnutí“.105
101

Projekt Vědci v exilu představen na Kongresu SVU Tábor 1. 7. 2010.
Sto českých vědců v exilu, 85.
103
Osobní archiv autorky.
104
Sto českých vědců v exilu, 85.
105
Historik Zbyněk Zeman hostem Historického magazínu (27.10.2007). Dostupné
http://www.ceskatelevize.cz/ct24//exkluzivne-na-ct24/textove-prepisy-na-ct24/5397-historik-zbynekzeman-hostem-historickeho-magazinu [14.7.2011.]
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z:

Nutné je zahrnout také historiky, kteří svou kariéru zahájili jako exulanti v druhé
generaci, tzn. jako děti původních exulantů (např. Mary Hrabik-Šámalová). Zahrnutím
všech výše zmíněných skupin se nám tak celkový počet historiků působících v exilu
ještě navýší.
Zdá se, že jedním z faktorů, který pravděpodobně při odchodu ze země nehrál
příliš výraznou roli, byl věk. Ať už se týkalo exilové vlny po roce 1948, tak po roce
1968, ze země odcházeli představitelé mladší generace, kteří měli profesní dráhu teprve
před sebou, často využívali možnosti stipendií či grantů, tak historici starší generace,
kteří využívali svých profesních vazeb k usazení v dané hostitelské zemi.
Pro potřeby této práce byl sestaven přehled exilových historiků a dalších
osobností zabývajících se historií, které se ocitly v emigraci v průběhu 2. poloviny
20. století. Přehled byl sestaven na základě vlastního výzkumu. Jako podklad byly
využity různé přehledy exulantů, biografické hesláře, bibliografické přehledy.106
V níže uvedeném přehledu jsou klasifikovány následující skupiny – exilová vlna
po roce 1948 a exilová vlna po roce 1968. V každé vlně jsou abecedně uvedeni nejdříve
čeští a slovenští profesionální historikové, následně osoby, které se díky svému
odbornému působení (publikování, členství v profesních organizacích atp.) mohou
zařadit do exilové historiografie.
Výsledkem je přehled osob, které se v exilu zabývaly historií. Z daného soupisu
vyplývá, že v exilové vlně po roce 1948 byl počet těchto osob výrazně větší.
Prosopografickým výzkumem jsem dospěla k celkovému počtu 95 historiků a dalších
osob, které se historií zabývaly. V exilové vlně po roce 1968 to bylo celkem 47 osob.
Celkem tedy přehled exilových historiků a dalších osob zabývajících se historií tvoří
142 osob.

106

Např. Biografický heslář encyklopedie exilu sestavený Československým dokumentačním střediskem,
dostupný na http://www.csds.cz/cs/encyklopedie/27-DS.html, dále soupis exilových historiků v
HANZAL, J., Cesty české historiografie, dále byly využity bibliografie exilové literatury – např.
ŠEFLOVÁ, L., České a slovenské knihy v exilu.
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Přehled exilových historiků
Čeští exiloví historici po roce 1948
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Anderle, Josef (*1924)

historik; profesor
východoevropských a
českých dějin

USA, University in Chapel
Hill
North Carolina

Andic, Vojtěch Erwin

člen SVU (secretary
USA
107
general),
národohospodář a publicista,
představitel a historik exilu
a krajanského hnutí;
profesor několika
amerických kolejí a Union
University v Albany

Bradley, John Francis Nejez
(*1930)

politolog a historik,

Velká Británie, Univerzita
v Manchesteru

Čelovský, Bořivoj (1923–
2008)

historik a publicista

1948 Německo,1950–1990
Kanada

David, Zdeněk V. (*1931)

historik, politolog, filosof

1948 USA

Dittrich, Zdeněk Radslav
(*1923)

historik

1948 Nizozemí, od 1967
Univerzita v Utrechtu

Dvorník, František (1893–
1975)

historik-byzantolog a
paleoslavista, katolický
kněz;

1939–1945 Collége de
France a na École des Hautes
Études v Paříži; 1948–1965
profesor byzantologie v
Dumbarton Oaks Center při
Harvardské univerzitě

Fic, Victor Miroslav (1922–
2005)

politolog, historik
mezinárodních vztahů a
mezinárodního práva a
moderních dějin
jihovýchodní Asie.

1948 Kanada
od 1958 Indie, Rangún,
Singapur, Indonésie
Japonsko, Korea; 1971
Brockova univerzita v St.
Catharines, Ontario, kde se
stal jako řádný profesor
vedoucím katedry politologie
a ředitelem ústavu studií
Tichooceánské oblasti

Hrabik-Šámalová, Marie
(*1940)

historička a politoložka

1948 USA

Hrubý, Petr

historik a politolog

1948 Švýcarsko
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IHRC, The Andic, Vojtech E. Papers, General/Multiethnic Collection, Immigration History Research
Center, University of Minnesota.
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(*1921)

1965–1969 University of
Maryland „overseas
division“;
1971–2000 Austrálie,
Western Australian Institute
of Technology (Curtin
University, University of
Western Autralia, Carleton
University, Ottawa)

Horna-Perman, Dagmar
(1926–1978)

historička

USA, Georgetown University

Chudoba, Bohdan
(1909–1982)

historik, politický a kulturní od 1948 USA a Španělsko
publicista; 1946–1948
poslanec Národního
shromáždění za Čs. stranu
lidovou

Iggers, Vilma A. (*1921)

literární a kulturní
historička, specialistka na
dějiny Židů v českých
zemích

1939 Univerzita v Little
Rock, Faytteville, New
Orleans, Chicago; od 1966
Canisus College v Buffalu

Kalvoda, Josef (1923–1999)

historik a politolog

1948 Norsko, 1951 USA,
1957–1993 přednášel na řadě
amerických univerzit (nejdéle
na St. Joseph College, West
Hardford)

Künstlinger, Rudolf (*1923)

historik

Kybal, Vlastimil (1880–
1958)

historik

1939–1958 USA, Latinská
Amerika, Španělsko, USA

Luža, Radomír (1922–2009) právník, historik a politik;
profesor moderních
středoevropských dějin

1948–53 Paříž
1953 USA, 1967–1993
Tulane University v New
Orleansu

Mastný, Vojtěch (*1936)

historik, politolog, dějiny
studené války

od 1962 USA – např.
University of Illinois, Boston
University, Johns Hopkins
School of Advanced
International Studies

Němec, Jaroslav, Msgre.
(1932–2012)

papežský prelát, biskupský
vikář, profesor církevních
dějin

od 1951 Itálie, katedra
církevních dějin na obnovené
Teologické fakultě toskánské
ve Florencii, katedra
církevních dějin Teologické
fakulty umbrijské v Assisi
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Odložilík, Otakar (1899–
1973)

historik, moderní a
středověké dějiny Evropy

1939 USA (od 1939
univerzita v Boulderu, od
1941 Kolumbijská univerzita
v New Yorku); od 1943
v Londýně jako poradce
zahraničního Ministerstva čs.
vlády; 1948 USA,
Kolumbijská univerzita, od
1955 Pennsylvánská
univerzita

Pech, Stanley Z. (1924–
1985)

historik, politolog
dějiny střední Evropy

1948 Kanada; od 1956
Univerzita Britské Kolumbie
ve Vancouveru

Pelikán, Jaroslav Jan (1923– historik, církevní dějiny
2006)

emigrant ve 2. generaci, od
1962 profesor církevních
dějin Yale, USA

Polc, Jaroslav V. (1929–
2004)

český katolický kněz,
církevní historik

od 1948 v USA; od 1962 na
Papežské lateránské
univerzitě

Reinfeld, Barbara (*1935)

historička

USA – Institute of
Technology, New York

Ripka, Hubert (1895–1958)

politik, žurnalista, historik

1938 Francie, Velká Británie
(exilová vláda)
po r. 1948 Velká Británie,
Francie, USA

Schwarzenberg, Karel (1911– historik, heraldik, genealog
1986)

od 1948 Itálie, Rakousko

Zeman, Zbyněk (1928–2011) historik, profesor evropské
historie

od 1948 ve Velké Británii,
Univerzita v Lancasteru; od
1982 University of Oxford

Žáček, Josef F. (*1930)

State University of New York
Albany

Slovenští exiloví historici po roce 1945/1948
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Bušek, Vratislav (1897–
1978)

právní historik

1948 USA

Büchler, Robert (Jehoschua)
(1929–2009)

historik, dějiny šoa

od 1949 Izrael
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Bouydosh (Bujdoš), Ernest
Rev. (1922–1975)

historik

od 1948 v Rakousku; od
1951 Kanada, St. Paul
University, Ottawa

Cincík, Jozef (1909–1992)

historik

1945 Itálie; 1947 USA,
Cleveland

Ďurica, Milan Stanislav
(*1925)

historik, publicista,
překladatel

Itálie, univerzita
v Padově;
Slovenský ústav v Římě

Hrušovský, František (1903– historik, církevní
1956)
dějiny

1945–1947 Itálie; od 1947
USA Slovak Institute in
Cleveland, Ohio

Lacko, Jan (1920–1982)

církevní historik

Od 1945 Itálie

Litva, Felix (1919–2006)

církevní a literární
historik

od 1951 Itálie, Papežská
univerzita ve Vatikáně

Mikuš, Jozef August (1909–
2005)

historik

1948–1952 Paříž; od 1951
USA (1959–1961, St.
John’s University in
Jamaica, N.Y)
1967–1974, Political
Science and History,
Georgian Court College,
Lakewood, New Jersey

Rekem, Ján, Msgre.
(1917–1989)

literární historik

1947 Rakousko, 1949
Kanada

Vavrovič, Jozef (1910–1994) církevní historik

1945–1949 Francie
1950–1965 Major
Seminary, Ottawa,
Kanada
1965–1994 Slovenský
ústav, Řím

Vnuk, František (*1926)

historik, publicista

od 1949 Rakousko; od
1950 Austrálie,

Vyšný, Paul (*1943)

Historik, moderní
dějiny

od 1962 Velká Británie,
Univerzita St. Andrews
Edinburg

církevní historik

od 1951 Rakousko
od 1952 USA

Zúbek, Theodorik J. Rev.
(1914–1988)
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Další české osobnosti publikující historické práce v exilu po roce 1948
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Blekastadová-Topičová,
Milada
(1917–2003)

literární historička a
komenioložka

1934 se provdala do Norska;
od 1948 trvale Norsko

Bouček, Jaroslav Alexander
(1916–1998)

ekonom a historik,

Carleton University v Ottavě;
představitel čs. exilu
v Kanadě

Brügel Johann Wolfgang
(1905–1986)

právník, novinář, člen
sociální demokracie,
historik píšící o českoněmeckých vztazích

od 1939 Velká Británie
od 1946 Velká Británie

Epstein, Helen (*1947)

spisovatelka

USA

Feierabend, Ivo K. (*1927)

politolog, mezinárodní
vztahy

od 1948 USA

Feierabend, Ladislav Karel
(1891–1969)

politik

1940 Velká Británie

Filípek, Jan (1913–2004)

podnikatel, spisovatel

Fischl, Viktor (Avigdor
Dagan) (1912–2006)

básník, prozaik, překladatel, od 1939 Velká Británie, od
diplomat
1949 Izrael

Hájek, Jan Hanuš

novinář, publicista

od 1948

Heidrich, Arnošt
(1889–1968)

politik

od 1948 USA

Herben, Ivan (1900–1968)

novinář

od 1948 USA

1948 Velká Británie, USA

politik, starosta Čs. obce
Hřebík, Antonín (1902–1984) sokolské

od 1948 Austrálie, od 1957
USA

od 1948 USA

profesor patologie,
od 1948 Velká Británie, od
Hruban, Zdeněk (1912–2011) zakladatel Archives of
1951 USA
Czechs and Slovaks Abroad
Jelínek, Yeshayahu Andrew
(1933–)
Ješina, Čestmír (1924–2001)

Josten, Josef (1913–1985)

historik, publicista

politolog

Od 1948 Anglie, pakUSA

novinář

od 1948 Velká Británie
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Kopecký, Rudolf (1893–
1981)

novinář

od 1948 Velká Británie

Korbel, Josef (1909–1977)

diplomat, politolog

od 1949 v USA, University of
Denver

Kovtun, Jiří (*1927)

básník, prozaik, knihovník,
historik

1951–1973 Německo; od
1977 USA

Krchňák, Alois, Msgre.
(1922–2008)

teolog

od 1948 Rakousko, Itálie,
Německo

Lobkowicz, Mikuláš (*1931) filozof, politolog a historik
moderních českých dějin

Německo, USA

Masaryková, Alice (1879–
1966)

sociální pracovnice

od 1948 USA

Mokrý, Adolf (1900–1978)

grafik, novinář, politik
(sociální demokracie)

od 1948 Rakousko, od 1950
Velká Británie

Pejskar, Josef (1912–1999)

novinář

od 1948 Německo, od 1978
USA

Peroutka, Ferdinand (1895–
1978)

spisovatel, dramatik,
publicista

od 1948 Anglie, pak USA

Rechcígl, Miloslav (*1930)

biochemik, spisovatel,
historik

od 1950 USA

Ryšavý, Vavro (1912–1998)

sportovec, exilový politik

od 1948 USA

Schwarzenberg, František
(1913–1992)

politik, diplomat,

1948–1980 USA – Katolická
univerzita v Chicagu
od 1980 Rakousko

Stránský, Jaroslav (1884–
1973)

politik, novinář, právník

od 1939 Velká Británie, od
1948 USA

Suda, Zdeněk (*1920)

sociolog

USA 1968–1985 Pittsburská
univerzita

Sychrava, Lev (1887–1958)

politik, diplomat

od 1914 Švýcarsko, Francie,
od 1948 Velká Británie

Táborský, Eduard (1910–
1996)

politik, diplomat

Od 1945 Švédsko, pak USA

Tigrid, Pavel (1917–2003)

politik, novinář

od 1939 Velká Británie, od
1948 Francie
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Další slovenské osobnosti publikující historické práce v exilu po roce 1948
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Buc, Bonaventura Rev.
(1910–1966)

lingvista

po 1948 do USA

Čulen, Konštantín (1909–
1964)

novinář

od 1945 USA

Ferjenčík, Mikuláš (1904–
1988)

generál

Od 1948 USA

Kalina, Antonín Svatopluk
(1903–?)

Diplomat, politolog, historik Od 1948 USA

Kirschbaum, Jozef M.
(1913–2001)

politik, diplomat

po 1945 Švýcarsko, USA
od 1948 Kanada,
University of Montreal

Kona, Viliam (1920–1989)

knihovník, archivář,
genealog, historik

od 1945 USA

Konová-Mištinová, Marta

knihovnice, publicistka

od 1945 USA

Lettrich, Jozef
(1905–1969)

právník, politik

od 1948 USA

Mikuš, Joseph Augustin
(1909–2005)

právník, politik, profesor
evropských dějin a
mezinárodních vztahů

od 1948 Francie, od 1951
USA Saint John’s
University v Queens (New
York), Georgian Court
College v Lakewood (New
Jersey)

Murín, Karol (*1913)

právník, osobní tajemník J.
Tisa

od 1945 Kanada

Osuský, Štefan (1889–1973) diplomat

od 1945 USA

Paučo, Jozef (1914–1975)

novinář

od 1945 přes Rakousko a
Německo do USA

Polakovič, Štefan (1912–
1999)

filozof, publicista

od 1945 Rakousko, od
1947 Argentina

Sidor, Karol (1901–1953)

politik

od 1950 Kanada

Slávik, Juraj (1890–1969

politik, diplomat,

od 1948 USA

Staško, Jozef (1917–1999)

politik, knihovník, publicista od 1961 v USA

Stolárik, Imrich (1909–2000) úředník, novinář

1945 přes Rakousko do
Kanady

Šprinc, Mikuláš, Rev. (1914– básník
1986)

od 1945 přes Rakousko do
USA
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Tiso, Fraňo (1894–1974)

diplomat, historik

od 1945 Kanada (1956
Ph.D. z oboru historie); od
1957 Německo

Čeští exiloví historici po roce 1968
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Auský, Stanislav (*1922)

publicista a historik

od 1968 USA

Bartošek, Karel (1930–2004) historik a publicista
Durman Karel (*1932)

od 1982 Francie

historik východoevropských Od 1980 Švédsko, Univerzita
dějin
v Uppsale

Graus František (1921–1989) historik, dějiny středověku

od 1968 Německo, pak
Švýcarsko, univerzity v
Giessenu a Basileji

Hahnová, Eva (*1946)

historička a publicistka

od 1968 Německo

Hauner, Milan (*1940)

historik, politolog,
publicista

od 1968 Velká Británie
od 1980 USA

Kaplan, Karel (*1928)

historik

Od 1976 Německo

Kruta, Václav (*1939)

archeolog (protohistorie
Evropy, dějiny a kultura
Keltů), Francie

od 1971 Francie

Kulka, Erich (1911–1995)

historik, publicista,
spisovatel, dějiny
holocaustu

od 1968 Izrael

Loewenstein, Bedřich
(*1929)

historik

od 1979 Německo, Svobodná
univerzita v Berlíně

Lukeš, Igor (*1950)

historik

University of Boston

Neudorflová, Marie (*1940)

historička

Kanada, Ottawská a
Carletonská univerzita v
Ottawě

Neumannová, Jana (1932–
2002)

historička, překladatelka

1980 Rakousko

Pfaff, Ivan (*1926)

historik, publicista,
spisovatel

od 1968 Německo, univerzita
v Heidelbergu

Prečan, Vilém (*1933)

historik

1976 Německo
Dokumentační středisko
Scheinfeld

Reiman, Michal (*1930)

profesor

od 1977 Německo, Svobodná
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východoevropských dějin
historie předrevolučního a
revolučního Ruska

univerzita v Berlíně

Renner, Hans (*1946)

profesor středoevropských
dějin

od 1968 Nizozemí,
Universita v Groningen

Řezníček, Ladislav(*1931)

historik a prozaik,
spoluvydavatel edice
Biblioscandia

Norsko a Itálie

Silnický, František

historik, politolog a
publicista, odborník na
dějiny SSSR; vydavatel
revue Problemy vostočnoj
Yevropy; spolupracovník
Svobodné Evropy

od 1968 Izrael, USA

Silnická, Larisa

historička, publicistka
(RFE), překladatelka

od 1968 Izrael, USA

Soudský, Bohumil (1922–
1976)

archeolog;
protohistorie

od 1970 Univerzita
v Saarbrückenu, od 1971
Sorbona, Paříž

Stárková, Jana (*1954)

Institute of East
European History,
University Vienna

Rakousko

Svoboda, Jiří

knihovník

USA

Šnejdárek, Antonín (1916–
1982)

historik, politolog a
diplomat; profesor
pařížské Sorbonny

Francie

Teich, Mikuláš (*1918)

historik, dějiny přírodních
věd

Velká Británie

Teichová, Alice (*1920)

historička, středoevropské
hospodářské dějiny

Velká Británie

Tesař, Jan (*1933)

historik

od 1980 Německo, Francie

Tomský, Jan (1920–1994)

archeolog a geolog;

od 1968 Německo,
Univerzita Tübingen

Vašíček, Zdeněk (1933–
2011)

filozof a historik

od 1981 Anglie, Itálie,
Francie
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Slovenští exiloví historici po roce 1968
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Granč, Ladislav (*1920)

historik, muzejník, prozaik, od 1966 v exilu v Kanadě;
pracovník Královského
ontarijského muzea v Torontu

Mlynárik, Jan (1933–2012)

historik a publicista

od 1983 Německo

Kramer, Juraj (1926–?)

historik, Historický ústav
ČSAV

1967 Německo

Lipscher, Ladislav (1915–?)

historik

1968 Německo

Ličko, Miroslav John
(*1922)

historik

od 1969 v Kanadě

Rydlo, Jozef M. (*1948)

historik

od 1968 Itálie, Slovenský
ústav sv. Cyrila a Metoděje
v Římě

Další české a slovenské osobnosti publikující historické práce v exilu po roce 1968
Příjmení, jméno

profese

země exilu; instituce

Braxátor, František (1920–
1992)

právník, činný v Svetovom
konrese Slovákov

od 1968 Švýcarsko

Černý, Pavol (*1942)

teoretik a historik umění

od 1969 Nizozemí; od 1980
Francie; od 1985 Německo

Goldscheider, František
(1924–1991)

filmový historik a kritik,
historie filmu

1981 Německo

Hejl, Vilém (1934–1989)

spisovatel

od 1978 Rakousko, od 1979
Německo

Hermann, Adolf (1914–1996) právník, novinář

od 1939 Velká Británie, od
1968 Velká Británie

Koláček, Josef (*1929)

pater

od 1968 Rakousko, pak Itálie
(Vatikánský rozhlas)

Krejčí, Jaroslav (*1916)

právník, sociolog

od 1969 Velká Británie,
University of Lancaster

Lochman, J. M. (1922–2004) teolog, filozof

Švýcarsko

Morava, Jiří (vl. jm. Jiří Vlk) literární historik
(1932–2012 )

od 1968 Rakousko

Měšťan, Antonín (1930–
2004)

od 1966 v Německo

literární historik
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Špetko, Jozef (1932–2006)

bibliolog, kulturní historik a od 1967 v Německu
publicista

Tusa, John (*1936)

žurnalista (BBC)

56

od 1939 Velká Británie

Volba místa exilu
Při

zkoumání

migračního

procesu

spojeného

s exilovými

vlnami

z Československa po roce 1948 a 1968 je rovněž přínosné sledovat hledisko
geografické. Postup exulantů byl směřován výhradně na západ (na rozdíl třeba
od emigrace během 2. světové války, kdy někteří historici odešli do SSSR – známý
je případ historika Zdeňka Nejedlého, jehož pobyt zásadně zformoval v dalším období),
přičemž je možné zaznamenat částečně rozdílné tendence u exulantů po roce 1948
a po roce 1968.
V exilové vlně po roce 1948 byl obecně mezi lidmi, kteří byli nuceni opustit
Československo, největší zájem o víza do Spojených států amerických. Ty však příchod
nových obyvatel regulovaly kvótovým systémem platným již od 20. let 20. století, tedy
ovlivněným zcela jinými faktory. Počty víz byly omezovány kvótami i v dalších státech
a udělení každého víza bylo ještě podmíněno konkrétními požadavky těchto zemí
(většinou byla nejdůležitější záruka práce v dané zemi). Velice záleželo na osobní
iniciativě již usazených emigrantů (většinou z řad politických elit), kteří takové záruky
byli schopni zajistit. V roce 1948 se například podařilo dr. Janu Papánkovi108 díky
osobnímu jednání s americkým prezidentem Harry Trumanem vyjednat udělení 2 000
amerických víz nad stanovený limit pro československé uprchlíky.109 Ovšem podmínky
jednotlivých zemí se rok od roku zpřísňovaly úměrně tomu, jak stoupal počet
emigrantů. Refugee Act, který americká vláda schválila v roce 1953, měl sice umožnit
do konce roku 1956 emigrovat 35 000 uprchlíkům z komunistických zemí, kteří
se v té době nacházeli na území Německa a Rakouska, získání víza však bylo
podmíněno tzv. „assurance“ – zárukou podepsanou americkým občanem, kde bylo
uprchlíkovi přislíbeno konkrétní zaměstnání, nárok na ubytování a rovněž záruka,
že přistěhovalec nebude na obtíž veřejné péči.110
V rozhodovacím procesu hrála rovněž roli možnost finanční podpory. Vzhledem
k tomu, že českoslovenští uprchlíci odcházeli z domova často jen s těmi nejnutnějšími
věcmi, hrála existenční rovina zásadní roli. Zejména v první etapě, po roce 1948, tedy
velmi pomáhaly různé fondy či organizace – např. Czechoslovak Trust Fund,
Czechoslovak Relief Commission nebo Sociální odbor RSČ. Rada svobodného
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Československa například v rámci pomoci studentům hradila školní náklady a vyplácela
jim podporu. Czechoslovak Trust Fund zase nabízel podporu těm, kteří byli odborníky
ve svých oborech a byl u nich předpoklad, že by se mohli osamostatnit s poměrně
malým kapitálem. Trust fund byl v takových případech ochoten poskytovat půjčky,
a to zejména v případech, kde si dotyčný sám nějaký vlastní kapitál opatří.111
Miloš Trapl se ve své práci o emigraci po roce 1948 pokoušel určit celkový
počet přesídlených československých uprchlíků z uprchlické vlny po roce 1948
v jednotlivých cílových zemích. Podle jeho informací byly českoslovenští emigranti
zastoupeni v cílových zemích následně: USA 15 000, Kanada 12 000, Austrálie 12 000,
Velká Británie 4 000, ostatní země 18 000. 112
Se zastoupením v jednotlivých cílových lokacích rovněž koresponduje stav mezi
exilovými historiky. Odchod do exilu byl u nich ovlivňován mnoha faktory.
Nejzásadnější roli hrály dřívější kontakty, které umožnily jednotlivým osobám usídlení
v některé z hostitelských zemí. To byl například případ Františka Dvorníka
nebo Otakara Odložilíka. Oba výše zmínění historici odešli z Československa
již na počátku 2. světové války. Zatímco Otakar Odložilík se po osvobození na krátkou
dobu domů ještě vrátil, František Dvorník již natrvalo zůstal v cizině. Po roce 1948
navázali na předchozí spolupráci a pokračovali ve svých badatelských záměrech.
Po roce 1968 podobně navázal na předchozí kontakty a spolupráci archeolog Bohumil
Soudský, který v letech 1971–1972 přednášel na pařížské Sorbonně, odkud už se zpátky
do Československa nevrátil.113 Další možností byla nabízená stipendia pro vědecké
pracovníky – což byl po roce 1948 případ například Bořivoje Čelovského, Zbyňka
Zemana, Zdeňka Dittricha nebo Zdeňka Davida. Po roce 1968 využívali někteří exulanti
stipendia a granty Collegia Carollina, to byl třeba případ Karla Kaplana.114 Zatímco
emigrace po roce 1948 preferovala ve velké míře odchod do zámoří (USA, Kanada,
Austrálie), exilová vlna po roce 1968 nacházela uplatnění i v západní Evropě
(Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Velká Británie).
Výběr cílové země byl pravděpodobně nejvíce ovlivněn probíhající studenou
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válkou a po roce 1948 také skutečností, že setrvávat například v Německu
by pro mnohé exulanty znamenalo ztotožnit se se zemí, proti které mnozí z nich
bojovali v průběhu druhé světové války.
Z přehledu historiků vyplývá následující geografické rozmístění. Po roce 1948
odešla velká část historiků, ať už profesionálních nebo těch, kteří se historií zabývali
do zámoří. Často poté, co strávili určitou dobu v některé ze západoevropských zemí
(např. Radomír Luža pobýval od roku 1948 do roku 1953 v Paříži, skupina kolem
časopisu Skutečnost – Petr Hrubý, Zdeněk Dittrich ve Švýcarsku). Velmi často byl jejich
pobyt v Evropě ovlivněn čekáním na potřebné vízum či stipendium do zámoří.
Historici preferovali Spojené státy, kam odešel např. Odložilík, Dvorník, Luža,
Kalvoda, v cílových destinacích následovala Kanada (např. Čelovský, Fic, Pech).
V některých případech byl výběr lokality ovlivněn dlouhodobým odborným zájmem –
například historik Bohdan Chudoba svůj pobyt v USA střídal s výukou na univerzitě
v Madridu, kde se věnoval vztahům Španělska a Evropy.
Po roce 1968 sledujeme, že exulanti už nepreferují pouze zámořské státy,
ale stále více se usazují v zemích západní Evropy, která již pro ně představuje
dostatečně bezpečné místo s možností uplatnění. Exulanti – historici se nejvíce usazují
v Německu, Velké Británii a Francii a pak až v USA.
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Přehled historiků podle cílových lokací
Graf č. 1: Emigrace po roce 1948 – zastoupení jednotlivých zemí
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Graf č. 2:Emigrace po roce 1968 – zastoupení jednotlivých zemí
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Dalším důležitým faktorem při rozhodovacím procesu usídlení byla snaha vybrat
si takovou zemi, kde se uprchlíci cítili nejen bezpečně, ale zároveň k ní měli nějaký
bližší vztah (jazykové schopnosti, přátelé, možnost pracovní realizace). To byl příklad
českého Němce, politika, žurnalisty a historika píšícího o česko-německých vztazích
Johanna Wolfganga Brügella, který si vybral Velkou Británii, protože „nemohl žít
v Československu, aniž by tím popřel svou identitu, minulost a celé své bytí.
V Německu by se musel vydávat za říšského Němce, v Rakousku za Rakušana. Svůj
vlastní život mohl žít jen v Anglii.“115
Ve srovnání s poúnorovou emigrací si exiloví historici, kteří odcházeli
z Československa po roce 1968, jako nový domov často volili Spolkovou republiku
Německo, na druhém místě to pak byly Spojené státy americké, ale pak už výběr opět
směřoval

k evropským

zemím

–

Velká

Británie,

Francie.

Usidlování

v západoevropských zemích je pravděpodobně ovlivněno několika faktory. Válečné
zkušenosti neměly v této době již tak pevné obrysy, usídlením v Evropě již daným
osobám nehrozilo bezprostřední nebezpečí repatriace. Evropské země samy rovněž
projevovaly zájem o události v Československu a snažily se uprchlíkům pomáhat.
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Specifické skupiny exilových historiků
Při zkoumání exilových historiků lze rovněž zaměřit pozornost na specifika této
skupiny. Je totiž možné ji sledovat z dalších hledisek a vytvářet tak eventuální
podskupiny, které se mohou opírat o genderové hledisko, národnostní hledisko,
geografické hledisko, tematické hledisko atp. Tento trend se v současnosti stále více
prosazuje v rámci migračních studií v zahraničí a začíná pronikat i k nám.116 Postihnutí
těchto hledisek pak může pomoci sledovat diverzifikaci a případné zvláštnosti exilové
historiografie.
Pro ilustraci se v této práci zaměříme na dvě skupiny v kontextu exilové
historiografie – ženy historičky a slovenské historiky. Vymezení skupiny žen –
historiček odpovídá současnému trendu genderových studií (u nás se výzkumu žen
v exilu věnuje v rámci své dizertační práce třeba Jitka Pelikánová na Univerzitě
Palackého v Olomouci, v zahraničí je možné zmínit například anglickou historičku
Mary O'Down117). Druhou vymezenou skupinou jsou slovenští historici, kteří
ač fakticky byli stále součástí československé historiografie, tvořili v exilu samostatnou
skupinu (toto téma zpracovává například kanadský historik slovenského původu Mark
Stolárik).
Ženy historičky
Hovoříme-li obecně o ženách – historičkách ve 2. polovině 20. století,
docházíme k zajímavému zjištění. Jak uvádí anglická historička Mary O’Down, ještě
v polovině 50. let byla evropská historická komunita stále převážně mužská. Na druhou
stranu nejvyšší poměrné zastoupení žen v odborném akademickém prostředí měly právě
země komunistického bloku (např. Sovětský svaz 16%, Polsko 19,3%, Maďarsko
25,7% a Československo 16,5%).118 To se samozřejmě odrazilo i na situaci v exilu.
Antoon De Baets, uvádí, že z celkového počtu 764 historiků, kteří do exilu odešli
z různých zemí celého světa mezi lety 1945–2000, ženy představovaly pouze 5,5%.
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Nízké procento žen historiček je zastoupeno, i pokud se zaměříme na exil
z Československa ve 2. polovině 20. století.
Česká historiografie zatím toto téma více méně opomíjela. J. Hanzal ve svém
výčtu exilových historiků uvádí pouze dvě historičky, které působily v exilu – Alici
Teichovou a Evu Hahnovou. Při bližším průzkumu zjistíme, že výše zmíněný výčet není
konečný a je možné jmenovat i další ženy, které byly profesně spojeny s historií.
Z přehledu exilových historiků můžeme v exilové vlně po roce 1948 identifikovat osm
historiček (Martu Konovou-Mištinovou, Alici Masarykovou, Helen Epsteinovou,
Miladu Blekastadovou, Barbaru Reinfeldovou, Vilmu Iggersovou, Dagmar HornaPerman a Mary Hrabik-Šámalovou).
Většina žen se věnovala historii jako své profesi, působily na univerzitách,
v archivech, věnovaly se přednáškové činnosti. Vyskytují se zde ovšem i významné
osobnosti, které k historii přivedly právě okolnosti exilu.
Asi nejznámějším jménem v tomto výčtu je Alice Masaryková (1879–1966).
Alice Masaryková jako jedna z prvních žen v Československu získala v roce 1903
doktorát z historie, ale její následná kariéra byla zaměřena především na sociální
a politickou činnost. Nicméně její odchod do exilu v roce 1948 ji opět částečně
k historickým tématům nasměroval. V exilu se k historické práci vrátila studií
o Antonínu Dvořákovi119. Rovněž se po vzoru bratra Jana Masaryka účastnila
rozhlasového vysílání, zejména pro Rádio Svobodná Evropa, s přednáškami o tradici
první republiky. Nicméně do akademického světa se nezapojila.
Významnou skupinu představují ženy historičky, které se věnují problematice
holocaustu. Na prvním místě můžeme zmínit Veru (Oravec) Laska (1923–2005). Vere
Laska se v roce 1945 podařilo uniknout z pochodu smrti, ale vzhledem k domácímu
vývoji ji nový útěk čekal již po roce 1948. V souvislosti se svými osobními zkušenostmi
se z původního studia filozofie přeorientovala na studium historie. V roce 1959 získala
doktorát z americké historie na univerzitě v Chicagu. Ve svých historických pracích
dokázala propojit svoji životní zkušenost s novým prostředím. Psala o ženách
v dějinách, ale často citována je i její práce o Češích v Americe120. Jak o ní v Americe
napsali: „Než se Vera Laska usídlila v Nové Anglii, žila na Kubě, v Brazíliii
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a v Chicagu. V roce 1966 nastoupila na Fakultu na Regis College ve Westonu,
Massachusetts; tady vyučovala americkou historii a historii diplomacie a získala
si přízeň několika generací studentů. Od chvíle, kdy se Vera Laska usídlila
v Massachusetts,

byla

aktivní

při

pomoci

uprchlíkům

z

komunistického

Československa. Když byl režim poražen a nahrazen demokratickým systémem, vrátila
se na jeden semestr v roce 1993 na svoji milovanou Karlovu univerzitu jako profesorka
Fulbrightovy nadace a vyučovala americkou historii. Doprovázel ji její manžel, který
vykonával funkci ředitele Citizens Democracy Corps.“121
Zajímavé a poutavé vzpomínky a zkušenosti Very Laska byly podkladem
pro scénář k filmu s názvem Resistance. Vera Laska rovněž svoje osobní zážitky
zpracovala do výukového projektu, který studenty seznamuje s problematikou
holocaustu.122
Zkušenost s prožitkem z 2. světové války provází i další historičku Vilmu
Iggersovou. Vilma Iggersová se narodila v Československu. V roce 1938 musela utéct
před nacismem do USA, kde již po válce zůstala. Ač vystudovala germanistiku,
její životní zkušenosti ji vedly k tématům, ve kterých se snažila porovnávat rozdílné
skupiny, např. židovské obyvatelstvo, Čechy, Němce v českých zemích, a to nejen
z jazykového, ale i kulturního a historického hlediska. Společně se svým manželem,
významným historikem Georgem Iggersem, který je oceňován zejména pro svoje
historiografické práce, se rovněž zapojila do hnutí za lidská práva.123
Historičky v druhé generaci exulantů
Přítomnost žen v exilové historiografii je rovněž posílena díky druhé generace
tzv. „osmačtyřicátníků“. Děti exulantů získávaly vzdělání na zahraničních univerzitách
a pod vlivem rodinné historie nejednou jejich zájem směřoval právě ke studiu minulosti,
ať už přímo historie Československa nebo regionu východní a střední Evropy.
Jako příklad zde můžeme uvést Barbaru Reinfeldovou a Mary Hrabik-Šámalovou.
Barbara Reinfeldová, rozená Koháková, odešla z Československa s rodiči a bratrem
121

http://www.resistancethemovie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=68 ,
[13. 7. 2011].
122
Edukační projekt Very Laska Dostupný z: http://dornsife.usc.edu/vhi/cms/files/pdf/Laska%20lesson
%20packet.pdf, [13. 7. 2011].
123

Více viz IGGERSOVI, Vilma a Georg, Dva pohledy na dějiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2006).
64

Erazimem

ve

třinácti

letech

a

později

vystudovala

v USA obor

historie.

Jak B. Reinfeldová uvádí v jednom z rozhovorů: „Nejdříve jsem se soustředila
na americkou historii, ale pak jsem si řekla, že bych měla vědět víc o Československu,
tak jsem na Kolumbijské univerzitě studovala doktorát z dějin východní Evropy.“124
Z jejich prací můžeme zmínit například práci o Karlu Havlíčku Borovském125.
Historička Mary Hrabik-Šámalová opouštěla Československo jako malá dívka.
Jak uvádí: “I left Czechoslovakia with my parents in 1948 as an eighth child. My father
was warned that he would be arrested. He always said that having tasted Mr. Hitler’s
hospitality (he had spend five years in Nazi concentration camps) he was not interested
in finding out about Mr. Stalin’s. After living in Germany, Switzerland and France,
my family settled in the USA in 1951.”126
Její profesionální kariéra tedy začala až v USA. Jak uvádí, volba profese byla
ovlivněna právě prožitou zkušeností. Je to patrné i z povahy publikací, které vydala.
Často se vrací k československým dějinám a dějinám agrární strany, jejímž členem byl
v éře první republiky i její otec.127 Mary Hrabik-Šámalová byla a je rovněž aktivní
v odborných historických organizacích zaměřených na dějiny střední a východní Evropy
(např.

Czechoslovak

Studies Association,

Czechoslovak

History

Conference,

Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, American Association
for the Advancement of Slavic Studies)128 i v exilových organizacích (je editorkou
časopisu Kosmas Společnosti pro vědy a umění).
Poslední historičkou v tomto výčtu je Dagmar Horna-Perman. Z Československa
utíkala v roce 1948, těsně předtím, než byly hranice neprodyšně uzavřeny. Po příchodu
do USA získala stipendium od Federation of Women's Clubs of Kansas díky němuž
mohla studovat na univerzitě. Mezi lety 1953–1956 využila svých znalostí
středoevropského prostoru a účastnila se třídění a archivace německých válečných
dokumentů zabavených po 2. světové válce. Pracovala na Georgetown University129
Dagmar Horna se zaměřovala na české dějiny, například knihou pojednávající o vzniku
124

Rozhovor s Barbarou Reinfeldovou – dostupný na stránkách National Czech and Slovak Museum and
library, http://www.ncsml.org/Oral-History/All-Interviews/20121206/263/Reinfeld
Barbara.aspx [16.12.2012]
125
Karel Havlicek 1821–1856 (East European Monographs, 1982).
126
Dotazník vyplněný Mary Hrabik-Šámalovou.
127
Přehled prací Mary Hrabik-Šámalové je součástí bibliografického přehledu exilových historiků, který
je součástí příloh.
128
Dotazník vyplněný Mary Hrabik-Šámalovou, v osobním archivu autorky.
129
Nekrolog Dagmar Horna-Perman, The Washington Post, May 31, 1978.
65

Československa – The shaping of the Czechoslovak state: diplomatic history
of the boundaries of Czechoslovakia, 1914–1920.
Do této skupiny můžeme ještě zařadit Helen Epsteinovou, která s rodiči
odcházela z Československa v roce 1948. V USA se věnovala studiu žurnalistiky
a oceňovány jsou především její práce, zabývající se holocaustem z pohledu potomků
lidí, kteří přežili věznění v koncentračních táborech.
Historičky v exilové vlně po roce 1968
Také v exilové vlně po roce 1968 se setkáváme s ženami historičkami,
v přehledu uvádím šest historiček (Evu Hahnovou, Marii Neudorflovou, Marii
Neumannovou, Larisu Silnickou, Janu Stárkovou a Alici Teichovou). Badatelské
zaměření výše zmíněných historiček je velmi různorodé, většina z nich je stále aktivních
na poli historické disciplíny, hojně publikují nebo se věnují přednáškové činnosti.
Aktivně se také zapojují do diskuzí nad ožehavými otázkami.
To jistě platí o historičce Evě Hahnové, která odešla do Německa hned
v srpnových dnech roku 1968. V Německu a Anglii vystudovala sociologii, politologii
a moderní dějiny. Její badatelský zájem, který se týká česko-německých vztahů,
ji nasměroval do Collegia Carolina v Mnichově, kde pracovala až do roku 1993.
V tomto roce se stala nezávislou historičkou a společně se svým manželem, rovněž
historikem, se snaží poukazovat na problematické momenty vztahů Čechů a Němců.
Eva Hahnová se nebojí psát o dějinách kriticky, což v odborné veřejnosti vyvolává četné
diskuze (viz níže).
Podobně známé je dnes v českém prostředí jméno historičky a politoložky Jany
Starek, která po roce 1968 emigrovala do Rakouska. Její zájem v emigraci směřoval
ke studiu vídeňských Čechů a českého exilu v Rakousku. Od roku 1989 se rovněž
věnuje přednáškové činnosti na domácích univerzitách, např. Masarykově univerzitě
v Brně a do roku 2003 vedla také brněnskou pobočku Rakouského institutu
pro východní a jihovýchodní Evropu.
S rakouským prostorem je spojeno i jméno historičky a rusistky Jany
Neumannové, která odešla do exilu v roce 1980. V exilu se věnovala zejména
překladatelské činnosti a publikovala také v exilovém časopise Listy.130
V Evropě zůstaneme i s další historičkou, která za sebou měla poměrně bohatou
130

VANĚČKOVÁ, D., „Loučení s Janou Neumannovou,“ in Listy 33, 1 (2003), 93.
66

publikační činnost ještě před odchodem do exilu. Touto historičkou je Alice Teichová.
Alice Teichová je příkladem ženy historičky, která do exilu odcházela společně
se svým manželem, rovněž historikem. Oba se po usazení ve Velké Británii mohli dále
věnovat svého historickému záměření – Alice Teichová středoevropským hospodářským
dějinám a její manžel Mikuláš Teich dějinám přírodních věd. Mikuláš Teich byl rovněž
editorem publikací zaměřených na dějiny střední Evropy.
Podobně aktivní manželský pár představovala Larisa Silnická a František
Silnický, kteří strávili exil v Izraeli a USA. V zámoří – v Kanadě – působila také
poslední historička v tomto výčtu – Marie Neudorflová, která se zaměřuje zejména
na dějiny 19. a 20. století a osobu T. G. Masaryka.
Slovenští exiloví historici
V současné době již paralelně zkoumáme dějiny českého a slovenského exilu.
I v této studii je větší pozornost věnována českým exilovým historikům, nicméně
vzhledem k propojeným dějinám ve sledovaném období je nutné alespoň rámcově
nastínit situaci i na slovenské straně. O slovenských exilových historicích jsme
informováni například díky studiím historika slovenského původu působícího v Kanadě
Marka Stolárika131.
Situace mezi slovenskými exulanty je poněkud odlišná od situace mezi českými
exilovými historiky, a to i vzhledem k povaze slovenského exilu. Část slovenských
exilových historiků patřila k tzv. slovenským separatistům, kteří obhajovali slovenský
samostatný stát a ostře se vymezovali vůči čechoslovakismu a první republice. Tato
skupina odešla do exilu hned po roce 1945, v exilu působili samostatně, a tím pádem
jejich díla nebyla všeobecně přijímána a často byla vystavena otevřené kritice.
Co do počtu publikací byli tito autoři velmi plodní, jejich práce jsou ale nacionalisticky
zaměřené, setkáváme se s přímou obhajobou působení slovenského prezidenta Jozefa
Tisa. I dnes vyvolávají tito historici na Slovensku velké diskuse (např. František Vnuk
nebo i v poslední době Milan Stanislav Ďurica svou prací o Jozefu Tisovi).132 Další část
slovenských historiků v emigraci byla zaměřena na církevní dějiny (např. F. Hrušovský,
F. Litva). Část z nich působila pod Slovenským ústavem v Římě, založeným v roce
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1961. Později byl tento ústav přejmenován na Papežské slovenské kolégium sv. Cyrila a
Metoda v Ríme. Ústav vydával i své periodikum Slovenské štúdie. Působili zde
například Milan Stanislav Ďurica nebo Jozef Vavrovič. Druhá velká skupina
slovenských exulantů se nacházela v USA, i zde najedeme některé další církevní
historiky – např. J. Rekema, T. J. Zúbka.
Zastřešující organizací pro Slováky v USA byl Slovak Institute v Clevelandu,
založený v roce 1952, který se věnoval propagaci slovenské komunity v zahraničí.
Prvním ředitelem byl historik František Hrušovský.
Odpoutanost od nacionálního pohledu je možné sledovat u slovenských historiků
zejména v další exilové vlně po roce 1968. V tomto období jsou vydávány práce, které
nebyly ovlivněny politickými názory a postoji. Počet slovenských exilových historiků
je opět nižší než počet českých exilových historiků. Na prvním místě můžeme jmenovat
Jána Mlynárika, který se soustřeďoval zejména na novodobé dějiny a vztahy Čechů
a Slováků. Jako signatář Charty 77 byl na počátku 80. let přinucen k vystěhování
do SRN, kde působil jako nezávislý historik a spolupracoval rovněž s Rádiem Svobodná
Evropa. Jan Mlynárik zaujímá kritický postoj ke skupině slovenských historiků po roce
1945, nicméně vyslovuje názor, že není možné zamlčovat jejich působení. Jmenovat
všechny historiky, i ty představující nacionální křídlo, je podle Jána Mlynárika
nezbytné, protože „nemožno vylepšovať národnú minulosť tým, že budeme ignorovať
určitú časť národného pohybu a vyzdvihovať javy, ktoré sa z prézentistického hľadiska
zdajú pozitivně.“133
Jan Mlynárik nebyl jediným slovenským exilovým historikem po roce 1968,
do této skupiny může zařadit ještě například Juraje Kramera, Ladislava Lipschera
píšícího o židovském obyvatelstvu ve slovenském státě nebo Miroslava Lička.
Stejně jako u českých exilových historiků je ovšem nutné postihnout i skupinu
dalších osobností, které se historií zabývaly. Tato skupina je početnější než skupina
profesionálních historiků. Jak uvádí Mark Stolárik, do exilu odešlo mezi lety 1945–
1989 dvacet jedna slovenských intelektuálů, kteří se věnovali historii. Z toho jen šest
bylo profesionálních historiků, dále zde byli žurnalisti, bývalí politici, diplomaté,
jazykovědec, filozof nebo básník.134 Potvrzuje tak hypotézu, uvedenou na počátku této
studie, o širším hledisku, kterým je třeba posuzovat exilovou historiografii. Nicméně
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v přehledu historiků v této práci jsme dospěli k ještě vyššímu počtu slovenských
historiků než uvádí Mark Stolárik. V exilové vlně po roce 1948 je zde uvedeno
14 profesionálních slovenských historiků a 19 dalších osob, které se historií zabývaly.
Po roce 1968 je zde uvedeno 6 profesionálních historiků a další 3 osoby, které se historií
zabývaly.
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Historici a exil
Jsme součástí exilu
Ve sledovaném období můžeme popsat dva možné proudy směřování exilových
historiků. Jeden názorový proud se snažil udržovat kontakt s exilovou komunitou
prostřednictvím vytváření či participace v zájmových skupinách, přičemž jejich činnost
byla často propojena s politickou aktivizací. Druhý proud inklinoval spíše k realizaci
individuální, či postupnému sblížení s odbornými zahraničními institucemi či
organizacemi. Antonín Kostlán v této souvislosti hovoří o napětí mezi vědeckou
analýzou a politickou účelovostí.135 Při určitém zobecnění je možné konstatovat, že ve
sledovaném období se takto vymezují obě exilové vlny, po roce 1948 i po roce 1968.
V obou vlnách nacházíme osobnosti, které považovaly za nutné propojit svoje profesní
zájmy a politické postoje, na druhou stranu jiní představitelé politickou účelovost
odmítali.
Studii na téma úlohy dějin v exilu představil v exilovém časopise 15 000 slov
pod názvem Hodnoty a hodnocení v naší historiografii Milan Hauner. Ten si klade
základní otázku, co je cílem historie? Je to historie pro historii, historie pro svobodu či
historie pro život?136 Svou úvahou tak navazuje na hledání smyslu českých dějin, které
zahájil František Palacký a pokračovali v ní například Josef Pekař a T. G. Masaryk.
Milan Hauner je důkazem toho, že i v exilu byli historici schopni vytvářet teoretické
koncepty přesahující monotematicky zaměřené publikace a články a zároveň byli
schopni uvažovat o budoucím směřování historické disciplíny. Hauner volá po vzkříšení
„skutečné“ historie, která nebude nástrojem politické propagandy. To, jak Hauner
charakterizuje historii, se podle mého názoru poměrně názorně odráží v jednotlivých
exilových vlnách, které odcházely z Československa v průběhu 20. století.
Historie pro národ
V průběhu 2. světové války zaznamenáváme první masovou vlnu politické
emigrace z Československa. Čechoslováci, kteří byli vnímáni jako oběti nacistického
režimu, měli v zahraničí poměrně velkou podporu, a mohli tedy být ve své exilové
činnosti aktivní.
Působení některých exilových historiků koresponduje s veřejnými zájmy a
můžeme je charakterizovat slovy jednoho z exilových historiků Jana Opočenského jako
135
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„službu domovu“.137
Exiloví historici často působili jako specialisté, kteří shromažďovali materiály
pro práci exilové vlády, připravovali podklady pro prezentaci Československa
v zahraničí a publikovali práce, které zdůrazňovaly historickou roli českých zemí
v evropském kontextu. Jejich činnost měla nejen posilovat pozici Československa
v zahraničí, ale měla být i hlasem, který promlouvá k domovu a posiluje v boji proti
fašistické diktatuře. Mimo činnost politickou získávala a shromažďovala exilová vláda
v Londýně zprávy o činnosti Němců v samotném protektorátu. V rámci své činnosti
přijímala opatření, která měla zajistit plynulé převzetí správy země po ukončení války,
na čemž významně participovali exiloví historici. Například pokud se týkalo nakládání
s archivními prameny a historickými artefakty v Československu. Jan Opočenský může
být v tomto ohledu chápán jako typická postava exilové válečné historiografie a jeho
práce ukazuje na propojení odborné práce historika a veřejných zájmů. Jan Opočenský
je například autorem Memoranda o organizování archivních dokumentů po druhé
světové válce. Cílem bylo publikovat podklady pro poválečné řešení rekonstrukce
domácích archivů, které byly během války v německých rukou. Řada významných listin
spojených s českou historií byla v té době z republiky odvezena. (Např. z archivu
Ministerstva vnitra byla odvezena slezská část archivu České dvorské kanceláře, z
Českého zemského archivu byl odvezen originál zlaté buly Karla IV. z roku 1356 do
Norimberku, podle nepodložených informací byla odvezena i část Metternichovy
korespondence do Vídně.138)
Podobně se do exilového hnutí během druhé světové války zapojil i historik
Otakar Odložilík. Pravidelně přispíval svými články do exilových a krajanských
časopisů, nejčastěji do časopisu Husův lid a publikoval texty, které měly posilovat
národní sebevědomí. Charakteristický pro toto období je výběr z článků, který psal
s teologem Otakarem Hromádkou a jenž vyšel později souborně pod názvem S druhého
břehu.139 Autoři poukázali na významné mezníky české historie s cílem posílit národní
vědomí lidí za hranicemi i doma.
Významnou roli sehrálo i vysílání rozhlasové stanice BBC, které poskytovalo
českým exulantům možnost hovořit k domovu. Nejznámější a nejvíce oblíbené byly
především promluvy Jana Masaryka, které byly později i publikovány v knize Volá
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Londýn.140
Historie pro život
V exilové vlně po roce 1948 vyvolané komunistickým převratem v
Československu se však již setkáváme s odlišným pojetím historické disciplíny.
Stále je patrný záměr využít historii jako prostředek boje proti totalitnímu
režimu, jako prostředek identifikace a komunikace, nicméně tyto ambice se už mísí
s ambicemi prezentovat historii jako vědeckou disciplínu na odborné úrovni.
Dokumentuje to způsob, jakým byli historici v zahraničí přijímáni. Historici už nejsou
pouze „pracovníky pro národ“, kteří tvoří čistě v národním zájmu, nicméně uvědomují
si, že v době, kdy komunisté záměrně zkreslují některé dějinné události, je jejich
povinností hájit tyto zájmy. Jsou si vědomi toho, že profesí historika mohou tomuto
úkolu pomoci. Nejde tedy jen o čistě vědecký zájem o historii, ale hraje zde roli i
národní

identita,

pocit

sounáležitosti,

který

je

však

prezentován

výstupy

korespondujícími s odbornou historickou prací.
Exiloví historici se snaží hledat důsledky současného stavu v historii a na
základě získaných poznatků se pokouší stanovit program do budoucna – historie pro
život.141 Vzhledem k této propojenosti nepřekvapí fakt, že úkolu se ujímají nejen
profesionální historici, ale i další osobnosti (politici, novináři, diplomaté atd.)
uplatňující své životní poznatky.
Jak uvádí Joanna Czaplińska ve své studii nazvané Vyrovnání s totalitou ve
vzpomínkové tvorbě exilových autorů po roce 1968: „Vzpomínky exilových autorů […]
pomáhají doplnit obraz poválečné historie Československa. Exil dává prostor k otevřené
diskusi o tom, o čem bylo doma zakázáno hovořit, ale vytváří rovněž určitý pocit
odpovědnosti vůči vlastnímu národu.”142 I když zde autorka hovoří o situaci po roce
1968, domnívám se, že je typická zejména pro předchozí exilovou vlnu, tedy po roce
1948. Produkce exilových autorů v tomto období často osciluje na pomezí vědeckých
prací a memoárové literatury, nejednou jsou takové práce autorovou osobní výpovědí
a svědectvím nedávné historie.
U představitelů poúnorové emigrace je politická angažovanost často motivována
předchozí exilovou zkušeností během druhé světové války.
140
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Část exilových představitelů historii chápala zejména jako prostředek
identifikace a komunikace. Motivaci k zaznamenání dějinných událostí vyjadřuje
exulant – novinář Josef Josten ve své knize o únorových událostech roku 1948, která
vyšla již následujícího roku v Londýně: „[...] rozděleni oceánem, osobně si neznámí,
jsme v práci spojeni palčivým vědomím našeho národního neštěstí a naším jediným
ideálem je společný návrat do osvobozené vlasti. Zatím našim drahým doma posíláme
aspoň pozdrav v podobě tohoto skromného záznamu z tragických vzpomínek, jež snad
promluví i za ty, kteří jsou dočasně odsouzeni k mlčení.“143
Kniha Josefa Jostena ukazuje hned několik aspektů exilové komunikace.
Ukázala otevřenost komunikačního kanálu vůči demokratickému světu, který byl
ochoten naslouchat informacím o únorových událostech v Československu. Reflektuje
to i ohlas na tuto knihu ve Velké Británii. Český překlad této knihy, který bezprostředně
následoval, otevíral cestu, aby autorovy názory mohly být případně zprostředkovány i
lidem doma. Zároveň mohla tato kniha motivovat představitele exilu usídlené v dalších
zemích, aby rovněž prezentovali své komentáře a studie, což se v následujících letech
také dělo. Za všechny uveďme například vzpomínky Petra Zenkla, Huberta Ripky,144
Jana Stránského 145 nebo Ladislava Feierabenda a dalších.
I když zejména v prvních letech po únorových událostech měla tato svědectví
velkou schopnost přitáhnout pozornost demokratického světa k domácímu vývoji, nelze
je přeceňovat. Upozorňuje na to v jednom ze svých proslovů Ferdinand Peroutka:
„Spisovatel v exilu [...] přináší s sebou určitou zkušenost, která, jak cítí, je důležitá pro
lidi okolního světa: jak člověk žije pod komunismem. Co nejdříve o tom napíše knihu s
horlivostí toho, kdo přináší poselství. Avšak nejen on sám, sto jiných také píše. Jeho
zkušenost není jedinečná, napravo a nalevo jsou, kdo prošli tím, čím on […] a co dále?
[...] Nové prostředí, jež ho přijalo, vzalo na vědomí poselství jeho i jiných: že život pod
komunismem je neblahý […] ale zároveň toto prostředí bývá jaksi přesvědčeno, že ‚toto
se u nás nemůže stát‘.“146
Někteří další exiloví představitelé, kteří odcházeli po roce 1948, zejména
profesionální historici, se ovšem soustředili na vědecké pojetí historie. Do této skupiny
můžeme zahrnout již etablované historiky, jako byli například Otakar Odložilík nebo
František Dvorník. František Dvorník byl představitel válečné exilové vlny i exilu po
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roce 1948. Jeho působení v zahraničí bylo vždy vnímáno jako čistě profesionální a
vědecké. Byl uznávaný specialista na dějiny Slovanů, Byzance a církevní historie a byl
vnímán jako „mistr historické syntézy, znovuobjevitel, badatel, který nově interpretuje
dějiny, takže pod jeho vlivem musely být některé studie opraveny“.147
U dalšího ze jmenovaných historiků – Otakara Odložilíka můžeme pozorovat
částečný odklon od angažovanosti, která pro něj byla charakteristická během druhé
světové války. Svůj druhý exil zaměřil z velké části na odbornou práci.
Do skupiny poúnorových historiků – exulantů patřili i historici, kteří byli na
počátku své profesní dráhy, ale jejich práce byly přesto vysoce hodnoceny. Za všechny
jmenujme například Zbyňka Zemana, jehož kniha Německo a revoluce v Rusku 1915–
1918, která vznikla na základě podrobného studia pramenů v německých archivech,
odhaluje tajnou dohodu mezi Německem a ruskými povstalci a německou podporu
ruské revoluce. S velkou odezvou se setkala rovněž kniha historika Bořivoje
Čelovského: Mnichovská dohoda 1938,148 která odkrývá úlohu jednotlivých velmocí při
podepisování mnichovského diktátu.
Díky těmto historikům je historie v podání československých exulantů postupně
přesouvána na univerzitní půdu. Profesionální historici tak mají možnost seznamovat se
se způsobem práce zahraničních odborníků a stát se součástí zahraničního
akademického světa.
Historie pro historii
U exilové vlny, která opouštěla Československo po roce 1968, pozorujeme stále
větší směřování k profesionalizaci historické disciplíny. Zemi opouští jedinci, kterým je
často znemožňováno pracovat ve svém oboru a jsou přeřazováni na manuální práce, je
na ně vyvíjen soustavný nátlak, v některých případech jsou dokonce nuceni k odchodu z
vlasti. Soupis perzekvovaných historiků s názvem Acta percecutionis vytvořil Vilém
Prečan, který se tak snažil upozornit na jejich nelehkou situaci a pokusil se mobilizovat
zahraniční veřejnost.
Historici odcházející do exilu jsou si vědomi obtížnosti boje s totalitou doma a
nezříkají se odpovědnosti vůči vlastní zemi, nicméně prioritní je jejich historická
profese, která se řídí určitými pravidly stále více provozována na akademické půdě.
Historici jsou již plně zapojeni do systému zahraničních univerzit a dalších institucí či
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organizací a jsou pravidelnými přispěvateli zahraničních historických časopisů.
Mezi exilovými historiky poslední exilové vlny nacházíme několik výrazných
osobností. Některé odcházely na vrcholu své profesní kariéry – například František
Graus. Dlouhou dobu stál v čele redakční rady Československého časopisu historického
a byl uznávaným odborníkem na dějiny středověku. Po odchodu do emigrace působil na
univerzitě v Basileji a díky dřívějším kontaktům a respektu v odborných kruzích se
velmi rychle v novém prostředí adaptoval. Postupem času dokonce začal pomáhat i
kolegům doma – například zajišťoval publikování knih Josefa Macka.149
Mnoho historiků v této exilové vlně se soustředilo na studium moderních dějin
středoevropského a východoevropského prostoru. Například Igor Lukeš sice začal doma
studia anglistiky a filosofie na Karlově univerzitě, po emigraci se ovšem díky
udělenému stipendiu soustředil na historii. Jak uvádí: „Nijak jsem si ji [historii]
nevybíral […] hlavně jsem se chtěl vrátit do akademického prostředí.“150 Díky historii
se Igor Lukeš, jak uvádí, mohl setkat s mnoha významnými osobnostmi. Např. s
historikem a politologem Williamem E. Griffithem, historikem Richardem Pipesem
nebo polským exilovým historikem Piotrem Wandyczem.151 Dalším historikem, který se
v exilu soustředil na moderní dějiny, byl Vojtěch Mastný. V průběhu svého působení na
amerických univerzitách se stal uznávaným odborníkem na dějiny studené války, v této
specializaci pokračoval i v 90. letech, kdy se podílel na zpracovávání paralelních dějin
studené války. Podobně zaměřený je i další historik Milan Hauner, který působil na
univerzitách ve Velké Británii i v USA.
Spolupráce s uznávanými zahraničními historiky je dalším specifikem, které se
naplno rozvíjí právě v tomto období. Podrobně o tom hovoří i další z exilových
historiků tohoto období Vilém Prečan, který úzce spolupracoval s kanadským
historikem Skillingem. Zároveň v osobě historika Viléma Prečana můžeme sledovat
realizaci kontaktů s domovem. Vilém Prečan, který v Československu působil
v Historickém ústavu Akademie věd, se v roce 1968 podílel na vydání dokumentů
spojených s tzv. Pražským jarem, nazvaných Sedm pražských dnů, což pro něho
znamenalo zákaz další činnosti v Historickém ústavu. Jako mnoho dalších
perzekvovaných mohl vykonávat jen práce v dělnických profesích, mezi lety 1971–
1975 pracoval jako topič, vrátný a šatnář. Aby mohl pokračovat ve vědecké práci, musel
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v roce 1976 odejít do exilu do Spolkové republiky Německo.152 Podobný osud potkal
například i slovenského historika Jána Mlynárika. Ten se také musel vzdát profese
historika a pracoval pak jako kulisák a topič. Na počátku 80. let byl dokonce vězněn a
pak přinucen k vystěhováni do Spolkové republiky Německo. Až zde se opět mohl
svobodně věnovat historii. V exilu se Mlynárik věnoval i kontroverzním tématům, jako
byl například odsun Sudetských Němců z Československa.
Někteří z exilových historiků se stali členy odborných institucí a redakčních rad
historických časopisů (např. František Graus byl členem redakční rady Historische
Zeitschrift) a stále více se setkáváme s jejich účastí na mezinárodních konferencích atp.
I zde můžeme pozorovat zapojení historiků do exilové činnosti. Nejvýraznější je asi
příklad Viléma Prečana (více v části věnované světovým kongresům historiků a
Československému dokumentačnímu středisku) nebo činnost historika Mikuláše Teicha,
který sepsal protestní dopis, ve kterém kritizoval vývoj v Československu a nechal jej
podepsat britskými historiky a následně otiskl v britských Timesech.
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Formy organizovanosti exilové historie
Historii v exilu můžeme rovněž zkoumat prostřednictvím forem, ve kterých se
prezentovala. V obou sledovaných obdobích máme možnost pozorovat prezentování
historie nejen v rámci profesních i exilových organizací, ale rovněž prostřednictvím
jednotlivců, kteří se do žádných z těchto struktur zapojovat nechtěli. Každá z těchto
forem má svá specifika a zároveň je možné napříč těmito formami pozorovat, jak byly
ovlivňovány exilovou zkušeností. Komparativní přístup nám zároveň umožňuje
sledovat, že projevy organizovanosti či neorganizovanosti se opakují nejen v
jednotlivých exilových vlnách, ale jsou také podobné u jednotlivých národnostních
skupin, které se v exilu nacházely.

Exilové organizace
Zvláštní postavení představitelů exilových vln po roce 1948 a 1968 je nutilo
změnit způsob, jakým v exilu působili. Fakt, že politická reprezentace nebyla
v zahraničí oficiálně uznána jako exilová vláda, neumožňoval vytvářet zcela funkční
politické organizace, které by byly schopny plně realizovat své programy směřující
k návratu do vlasti (viz například problémy spojené s činností Rady svobodného
Československa).153
Proto jsou politické názory a postoje přenášeny na pole exilových organizací,
které byly v exilu vytvářeny. Tyto organizace, ač to nebylo jejich primární náplní, se
často zaměřovaly na posilování historické paměti. Jejich cílem bylo udržovat kontinuitu
dějin, která byla doma násilně přerušena. Stávaly se rovněž místem setkávání exulantů.
Často byly ovšem i místem vyhraněných polemik mezi jednotlivými názorovými
proudy. Postupné převažování politicky zaměřených debat pak nezřídka vedlo
k ukončení činnosti těchto institucí.
V souvislosti s politickou emigrací z Československa po roce 1948 jsou tato
centra geograficky rozmístěna jak v západní Evropě (zejména Velká Británie a
Německo), tak v USA. Zajímavou skutečností je fakt, že ač kvantitativní zastoupení
exulantů směřuje spíše do zámoří, profilové exilové organizace zabývající se historií
byly zakládány více v Evropě. Možným vysvětlením může být to, že právě zde mělo
exilové hnutí svoji tradici (srovnáme-li exil za 1. a 2. světové války) a často zde měli
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exulanti vytvořeny profesní vazby. V prvních exilových letech jsou téměř opomíjena
tradiční centra československé ekonomické emigrace v USA, jako např. Iowa,
Nebraska, Texas, Pittsburgh nebo Cleveland, která hrála významnou roli i při
ustavování samostatného Československa. Jen velmi výjimečně dochází ke kooperaci
zástupců ekonomické emigrace z 2. poloviny 19. století s politickými exulanty 2. pol.
20. století. O propojenost krajanského a exilového hnutí se pokusil například Vojta
Beneš, bratr prezidenta Edvarda Beneše, který prostředí krajanské komunity v USA
dobře znal z několika předchozích návštěv a později i z období exilu během 2. světové
války. Bohužel zemřel poměrně záhy, v roce 1950, takže tato linie se dále nerozvíjela.
Určité znovuobjevení tradičních center je možné sledovat od 60. a 70. let 20. století,
kdy dochází v USA, v rámci podpory multikulturalismu, k cílené podpoře výzkumu
národních identit. V USA mezi tato centra patří především místa spojená s emigrací
z českých zemí v 19. a na počátku 20. století. Například Nebraska, Iowa nebo Texas.
Iniciativu zde přebírají zejména výzkumná pracoviště na univerzitách, ale zapojují se
rovněž potomci původních českých emigrantů.
Záhy po roce 1948 vzniká několik exilových institucí či sdružení, která se snaží
historickou disciplínu buď cíleně, nebo jako prostředek hledání identity dále rozvíjet a
prezentovat otázky národní historie, často zasazené do širšího historického kontextu.
V prvních letech po únorovém převratu se na tomto poli prosadili zejména exiloví
představitelé ve Velké Británii. Zde je činnost exilových představitelů ovlivněna
skutečností, že zde stále ještě přetrvávaly vazby z exilu během druhé světové války.
Bylo zde rovněž možné využívat finančních zdrojů nezbytných pro fungování exilu,
které zde byly deponovány v minulosti pro potřeby válečné emigrace. Příkladem může
být Czechoslovak Trust Fund.
První odborné debaty v exilových kruzích se samozřejmě soustřeďují především
na únorové události roku 1948, ale i v těchto debatách hraje významnou roli pohled do
minulosti a snaha pojmenovat příčiny současného stavu. Jednou z prvních organizací,
která se historickým tématům soustavněji věnovala, byl Ústav Edvarda Beneše
v Londýně. Založil ho v roce 1950 se svými spolupracovníky bývalý přednosta
Kanceláře prezidenta republiky vyslanec dr. Jaromír Smutný. Ústav byl založen
symbolicky v době 100. výročí narození T. G. Masaryka. Právě osoby dvou bývalých
prezidentů měly být určitým pojícím prvkem, který by exulanty v zahraničí sdružoval.
Silná vazba na první republiku či případná konfrontace s jejím odkazem je pro exil,
zejména ten poúnorový, typická. Podobné postoje zaujímají třeba i představitelé
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polského exilu, zejména častým odkazováním na osobu Jozefa Pilsudskeho.
Ústav Edvarda Beneše byl založen s myšlenkou vytvořit centrum, kde by bylo
možné věnovat se soustavněji politickým a sociálním otázkám. Důležitou součástí byla
přednášková činnost, která měla zajistit zapojení širší veřejnosti. Konaly se zde
přednášky k problematice československých dějin 20. století a osobnostem E. Beneše a
T. G. Masaryka. Podobně se v USA obhajoby politiky Edvarda Beneše zhostil jeho
tajemník z doby druhého odboje Eduard Táborský.154 Jak uvádí Věra Olivová,
v intencích programu válečného exilu „[...] se Ústav snažil udržet demokratické tradice
československého státu jako základnu pro ideové zaměření třetího odboje. Důležitou
skutečností pro fungování Ústavu bylo to, že byl alespoň na počátku finančně zajištěn
díky pozůstalosti E. Beneše v Londýně.“155
Při hodnocení činnosti Ústavu je třeba ocenit práci, kterou vykonal pro
shromáždění a archivaci materiálů vztahujících se k politické činnosti Edvarda Beneše. I
když jeho soukromý archiv byl v rukou státní bezpečnosti (viz V. Olivová), Benešovi
spolupracovníci, kteří se ocitli v exilu, se snažili uchovat alespoň materiály, které byly v
jejich osobním držení. Z hlediska historiografie má velký význam ediční řada Doklady
a rozpravy. Zde vyšla například publikace J. Stránského Odsun sudetských Němců
z ČSR. Tato práce zaznamenala ohlas doma i v zahraničí. Díky Ústavu Edvarda Beneše
byly rovněž vydány Benešovy paměti Mnichovské dny (1955). Nicméně požadavky
odborné veřejnosti se časem měnily a Ústav již na tuto změnu nedokázal zareagovat.
Ukončení činnosti Ústavu počátkem 60. let je také spojeno s koncem působení Jaromíra
Smutného, který byl hybatelem dění této instituce.156 Důvodem zániku Ústavu mohl být
i fakt, že někteří historici kritizovali přílišnou glorifikaci první republiky a jejich
představitelů. Jak uvádí exilový historik Zbyněk Zeman působící ve Velké Británii:
„Čeští a slovenští vlastenci si přišli zavzpomínat, kdežto já jim vyprávěl o tom, co
zajímalo mě, třeba o tom, jak valná většina politických stran na počátku války, navzdory
tomu, co říkal Masaryk svým anglickým přátelům, nepochybovala o budoucí existenci
Rakouska-Uherska. […] potom už mě nikdy nepozvali […] to byla má první a poslední
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akce, kdy jsem se setkal s představiteli exilu.“157
Navázat na odkaz první republiky se snažil i další významný exilový
představitel, novinář Ferdinand Peroutka. Již v éře samostatného Československa na
sebe poukázal nejen jako novinář, ale také prostřednictvím svého několikasvazkového
díla nazvaného Budování státu, v němž analyzoval soudobé dějiny. Činnost Ferdinanda
Peroutky v exilu pokračovala v podobném rozsahu a směřovala k úkolům, které měly
československý exil posílit v boji proti komunismu. Jedním z jeho prvních, bohužel ne
úspěšných, exilových projektů bylo vytvoření Masarykova demokratického svazu, který
již svým názvem odkazoval na první republiku. Předpokládalo se, že svaz bude
navazovat na myšlenky a politický odkaz první republiky a bude se je snažit šířit
v zahraničí. Již první měsíce po založení však ukázaly, že nestabilní exilové prostředí
neumožňuje fungování takovéto organizace. Peroutka tedy následně využil nabídky
ujmout se postu ředitele Radia Svobodná Evropa v jeho centrále v New Yorku. Zde plně
uplatnil svoji novinářskou zkušenost a zároveň pracoval pro exilovou komunitu.
Právě rozhlasové vysílání se stalo významným prostředím pro šíření důležitých
informací směrem k domovu. V rádiu byla prezentována široká škála témat a dostalo se
i na historická témata. Již od dob druhé světové války využívali exiloví představitelé
rozhlasové vysílání (např. BBC, Voice of America) jako důležitý komunikační kanál ve
spojení s domovem. Za všechny můžeme zmínit třeba velmi populární rozhlasové
projevy Jana Masaryka z Londýna.158
Potenciálu rozhlasového vysílání si byly plně vědomy Spojené státy americké,
které jej zahrnuly do prostředků boje ve studené válce. Pod vládní organizací National
Committee for Free Europe tak byla založena rozhlasová stanice Radio Free Europe.
RFE začalo vysílat v roce 1951 z Mnichova. Vysílání zahrnovalo nejen zpravodajství a
publicistiku; byly zde rovněž pořady, které byly založeny na komunikaci s domovem
(např. Vzkazy domovu), dále hudební pořady, ale prostor byl i pro odborné příspěvky. V
jejich rámci se dostalo i na historická témata. S nimi se setkáváme zejména
prostřednictvím připomínání významných historických mezníků českých dějin, které
byly záměrně v Československu opomíjeny. Komplexnější pojetí dějin se realizuje
v rámci programu Historie učí nebo Kapitoly z naší nedávné historie, ale i v pořadu
Komunismus v historické perspektivě,159 dále pak v rámci rozhlasové univerzity, kterou
měl na starosti Jan Kratochvíl.
157
158
159

ZEMAN, Z. – HRUBÝ, P. – KOSATÍK, P. – POUSTA, Z., Rozchod 1948, 33.
MASARYK, J., Volá Londýn.Práce, 1946.
JUNEK, M. a kol., Svobodně! Radio Svobodná Evropa 1951–2011 (Praha, 2011), 80.
80

Od padesátých let zaznamenáváme snahu organizovat vědu v exilu na odborném
základě a oprostit ji od politických podtextů. Příkladem může být Společnost pro vědy a
umění (Society of Art and Sciences – SVU) založená v USA v roce 1956.
Českoslovenští exulanti si uvědomovali, že je důležité poukazovat na úspěchy a
významné osobnosti v zahraničí. Opět je možné sledovat paralelu s polským exilem,
který vědeckou organizaci pod názvem PIASA (Polish Institute of Art and Sciences in
America) založil již v roce 1942. Podobné organizace zřizovaly i další národnosti –
např. v roce 1945 byla zřízena Estonci Estonian Learned Society ve Stockholmu, její
pobočka v USA pak byla ustavena v roce 1950. Vzhledem k tomu, že SVU stále
funguje, lze ji považovat za nejdéle fungující vědeckou českou exilovou organizaci.
Prvním předsedou SVU byl matematik prof. Václav Hlavatý. V roce 1958 měla již
organizace 200 členů a její činnost byla soustředěna především v USA. Nicméně
v následujících letech vytvářela pobočky i v dalších zemích – např. ve Švýcarsku,
Jihoafrické republice nebo Rakousku.
Pro historii, stejně jako pro další vědní disciplíny, tak byla vytvořena pevná
platforma, která byla odpoutána od politické angažovanosti a pomáhala exilovým
vědcům prezentovat výsledky své vědecké práce. Tato organizace pořádala každoroční
kongresová setkání, vydávala svoje časopisy (od roku 1964 Proměny, časopis zaměřený
na literaturu, filozofii a umění, a později od roku 1981 časopis Kosmas) a věnovala se
rovněž publikační činnosti (např. vydání pamětí Prokopa Drtiny) a podpoře bádání o
české komunitě v USA (např. knihy Miroslava Rechcígla, který ač nevystudoval
historii, pojal bádání o české komunitě v USA jako svého celoživotního koníčka).160
Stále užší propojení s akademickým světem v zahraničí dokládá další, ryze
historické, sdružení – Czechoslovak History Conference (Sdružení za československý
dějepis), které vzniklo v roce 1974 rovněž v USA. Sdružení je součástí American
Historical Association a American Association for the Advancement of Slavic Studies
(AAASS). V čele tohoto sdružení se vystřídalo několik československých exilových
historiků (např. Victor S. Mamatey 1974–1976, Radomír Luža 1984–1986, Josef
Anderle 1986–1988 a Barbara Reinfeldová 1990–1992. Na postu ale působili i američtí
a kanadští historici se zájmem o československé dějiny (např. H. Gordon Skilling 1976–
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1978, Stanley B. Winters 1988–1990).161 Sdružení spojuje odborníky se zájmem o
československé dějiny a snaží se o podporu studia českých dějin. Od roku 1985 rovněž
vyhlašuje tzv. Stanley Pech Prize162 (na počest profesora dějepisu na University of
British Columbia ve Vancouveru), která je udělována každé dva roky členovi
Czechoslovak Historical Conference jako ocenění za mimořádný historický článek.
Činnost Sdružení přibližuje rovněž věstník Czech and Slovak History Newsletter, který
vychází dvakrát ročně.
Exiloví představitelé věnovali soustavnější pozornost také židovským dějinám.
Bádání v této oblasti bylo podpořeno institucí The Society for the History of
Czechoslovak Jews, která byla založena v New Yorku v roce 1961. Ve své činnosti
navazovala na Společnost pro dějiny židů, která fungovala v Praze mezi lety 1928–
1939. Prvním prezidentem společnosti byl Kurt Wehle, dalším Ľudovít Šturc a Lewis
Weiner. Byli to právě evropští židé, kteří v exilu otevřeli téma holocaustu a vytvořili z
něj jedno z klíčových témat historiografie 2. poloviny 20. století.
Na evropské půdě je třeba zmínit instituci, která ač nebyla založena
československými exilovými historiky, byla jimi často využívána. Jednalo se o
Collegium Carolinum v Mnichově. Collegium Carolinum bylo založeno v roce 1956 a
podporováno bylo německým Ministerstvem kultury. Stalo se významným centrem
bádání o dějinách a kultuře českých zemí. Jak uvedl profesor Šmahel u příležitosti
setkání českých historiků a historiků z Collegia Carolina v roce 1990: „Collegium
Carolinum našim národním dějinám věnovalo často mnohem více pozornosti než my
sami doma, a má tak značný podíl i na boji proti rostoucímu nebezpečí ztráty naší
národní identity.“163 Několik historiků, kteří odcházeli z Československa po roce 1968,
mělo možnost v Collegiu Carolinu buď pracovat, nebo využívat stipendií a grantů
poskytovaných touto institucí. Byli to například Karel Kaplan, Vilém Prečan nebo Eva
Hahnová. Pozitivní dopad na prohloubení česko-německých vztahů měl zejména
historik Ferdinand Seibt, který byl v čele Collegia od roku 1980. Jak uvádí F. Šmahel:
„Podílel se na poskytování materiální, ale i mravní pomoci československým
historikům, kteří byli nuceni opustit vlast.“164 Ferdinand Seibt se zároveň podílel na
vydávání samizdatových titulů. Jeho zájem o české dějiny vycházel z jeho životních
zkušeností – narodil se v Čechách, ale vzhledem k německé národnosti musel po druhé
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světové válce Československo opustit. Jeho zájem o české dějiny však přetrval a
Ferdinand Seibt se tak mohl stát spojovacím článkem a prostředníkem v diskusi mezi
Čechy a Němci. Po roce 1989 došlo k určitému zhodnocení významu Collegia Carolina
pro studium dějin českých zemí (viz výše citovaný článek v ČCH z roku 1990). Došlo
ovšem i ke kritické analýze činnosti německé bohemistiky, kterou představila Eva
Hahnová v článku Deutsche Bohemistik – Von außen gesehen.165 Její studie vyvolala
velkou polemiku s ředitelem Collegia Ferdinandem Seibtem, na jejímž konci stálo
okamžité propuštění Evy Hahnové z Collegia Carolina.166
Stav české historiografie po roce 1968 a v období normalizace lze označit, jak to
učinil historik Ján Mlynárik, jako diaspora historiků. „V tom čase sa historická obec
v Československu rozdvojila nielen tematicky, prístupom k metodológii, ale aj osobne;
preverení a ďalej pôsobiaci historici stratili s vylúčenými a prenasledovanými
historikmi kontakt. Bola to diaspora vnútorná a zodpovedajúca faktu vnútornej
emigrácie, ale aj vonkajšia, ktorá súvisela s odchodom části historikov do emigrácie.167
V exilové vlně po roce 1968 je již větší koncentrace exulantů v západní Evropě,
stále ovšem velká část směřuje i do zámoří. Centry exilového působení spojenými
s prezentací historických témat jsou zejména Německo a USA. Více než s exilovými
odbornými institucemi se setkáváme s činností historiků v zahraničních institucích
(univerzity, výzkumná centra, historické časopisy). To přispívá ke vzrůstající
profesionalizaci historiků, kteří se ocitli v exilu. Historie je stále více oprošťována od
politického kontextu.
Jak už bylo výše uvedeno, stejně jako v předchozí exilové vlně nacházíme mezi
historiky, kteří odešli z Československa po roce 1968 a následně v období normalizace,
oba proudy směřování historické disciplíny. To znamená proud, který spojoval svoji
odbornou činnost s exilovými aktivitami. Tito představitelé se realizovali třeba
prostřednictvím

memoárové

literatury,

případně

prostřednictvím

publicisticko-

esejistických prací (např. Zdeněk Mlynář a jeho paměti Mráz přichází z Kremlu
dokumentující období tzv. Pražského jara).
Zároveň zde ale narůstá skupina historiků, kteří historii prezentovali na čistě
vědeckém základě. Stále častěji se setkáváme se zapojováním exilových historiků do
zahraničních vědeckých organizací či projektů a odpoutávání se od dějin pojímaných
165
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výhradně na národní bázi. (Např. účast Františka Grause v redakční radě Historische
Zeitschrift nebo publikování článků českých a slovenských historiků v Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas.)
Dalším charakteristickým rysem je snaha o intenzivnější komunikaci s
domovem. Zejména 80. léta poskytla vhodné podmínky pro propojení podzemního
hnutí doma a hnutí exilového. Za nejvýznamnější je v tomto období možné považovat
zejména

činnost

Československého

dokumentačního

střediska

v Scheinfeldu

v Německu založeného v roce 1986 historikem Vilémem Prečanem. Předsedou vědecké
rady byl H. G. Skilling. Středisko bylo finacováno americkým Národním fondem pro
demokracii (National Endowment for Democracy – NED), dále Open Society Fund
George Sorose a vydávání literatury bylo podporováno Central and East European
Publishing Project.168 Dokumentační středisko mělo několik funkcí. Primární bylo
shromažďování samizdatových materiálů a tiskovin vydaných v exilu. Další funkcí bylo
poskytovat lidem v zahraničí i doma informace o skutečné situaci v Československu.
Středisko například zasílalo díky úzké spolupráci Viléma Prečana a kanadského
historika Gordona Skillinga kopie původních samizdatových publikací knihovně
Harvardovy univerzity v Torontu a dalším institucím. Středisko rovněž samo
publikovalo časopis Acta, dále mělo svoji vlastní edici Acta creationis. Rovněž
zprostředkovávalo granty pro české a slovenské badatele, které udělovala Vzdělávací
nadace Jana Husa.169 Dalším cílem Československého dokumentačního střediska bylo
zajišťovat komunikaci s opozičními představiteli doma a podporovat je v jejich činnosti
prostřednictvím publikování jejich prací. Pomocí propracované sítě kurýrů středisko
také zajišťovalo pašování nezávislé literatury do Československa, kde byla následně
distribuována.
Specifické prostředí, kde můžeme rovněž nacházet diskuzi nad historickými
tématy, představoval český křesťansky orientovaný exil. Tito lidé byli sdružováni
především v Křesťanské akademii v Římě a dále pak v organizaci Opus Bonum.
Křesťanská akademie fungovala již od roku 1950. Byla důležitým centrem
setkávání i odborné práce. Akademie měla bohatou publikační činnost, kterou
soustřeďovala do několika edic. Pro historiky byla asi nejdůležitější hagiografická edice
Sůl země, kde publikovali historici studie o českých světcích – například František
Dvorník: Sv. Václav, Sv. Vojtěch; Jaroslav Kadlec: Sv. Prokop; Zdeněk Kalista:
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Blahoslavená Zdislava z Lemberka; Bohumil Zlámal: Blahoslavený Jan Sarkander,
Cyril a Metoděj; Jaroslav V. Polc: Svatý Jan Nepomucký, Antonín Cyril Stojan.
Iniciátorem dalšího křesťanského sdružení s názvem Opus Bonum byl bývalý
opat břevnovského kláštera Anastáz Opasek, který patřil k nepřehlédnutelným postavám
v exilu. Při emigraci po roce 1968 se usadil v benediktinském klášteře v Rohru. Opus
Bonum organizovalo pravidelná setkání v německém Frankenu, kde probíhaly diskuse
nad různými tématy. Počátek této tradice je spojen s rokem 1978, kdy se uskutečnilo
setkání,

které

mělo

připomenout

třicet

let

od

převzetí

moci

komunisty

v Československu. Při této příležitosti vystoupili četní představitelé exilu, kteří se
snažili komentovat tyto dějinné události.
Nezbytným článkem prezentace historie v exilu byla rovněž exilová
nakladatelství, která se podílela na rozšiřování historických publikací exilových autorů.
V jejich publikačním plánu bylo rovněž počítáno s publikováním děl domácích autorů,
kteří neměli možnost svá díla vydávat doma. Činnost těchto nakladatelství je možné
sledovat zejména v souvislosti s exilovou vlnou po roce 1968 (výjimkou je
nakladatelství Křesťanská akademie v Římě, které fungovalo již od května roku 1950).
Zatímco nejznámější exilová nakladatelství, jako bylo například nakladatelství Josefa
Škvoreckého a Zdeny Salivarové Sixty-Eight Publishers v Torontu, se soustřeďovala
především na tvorbu beletristickou, která byla velmi vyhledávaná, tištění odborných
publikací představovalo většinou pouze malý podíl celkové produkce. Důvodem bylo
to, že historické publikace, na rozdíl od beletristických, byly vyhledávány menším
okruhem čtenářů, což pak zase často nepokrylo náklady na vydání takové publikace.
Exilová nakladatelství proto často ve svém edičním plánu volila literaturu memoárovou,
která mohla oslovit širší veřejnost. O problémech s financováním svých aktivit se
dozvídáme například z korespondence Adolfa Müllera z nakladatelství Index s Vilémem
Prečanem. Za hlavní problém považují to, že ubývalo odběratelů publikací v emigraci,
zatímco vzrůstal počet nákladu spojených s bezplatným dopravováním publikací
čtenářům v Československu.170
Chceme-li jmenovat některá nakladatelství, která se historické literatuře
věnovala více, pak za zmínku stojí například nakladatelství Index, které vzniklo v roce
1971 v Kolíně nad Rýnem. Publikována tady byla například Politická emigrace v
atomovém věku Pavla Tigrida (1974), Špion vypovídá Josefa Frolíka (1979) nebo Mráz
přichází z Kremlu Zdeňka Mlynáře (1978).
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Stejně jako jsme již dříve mluvili o provázanosti exilové činnosti a politiky, i při
sledování edičních plánů se setkáváme s vlivem politických postojů. Tak například před
vydáním publikace o Milanu Rastislavu Štefánikovi v nakladatelství Index byl její autor
Ján Mlynárik upozorňován, že má znovu důkladně projít rukopis, protože „někteří
zámořští slovenští autoři, kteří Mlynárika nemilují pro jeho neseparatistický postoj, po
něm ostře půjdou“171.
Dalším exilovým nakladatelstvím, které vzniklo ve švýcarském Curychu v roce
1973, je nakladatelství Konfrontace. Založil ho spisovatel Antonín Petr Pašek.Vydalo
například vzpomínky Eduarda Táborského Prezidentův sekretář vypovídá, práci o
Ferdinandu Peroutkovi, vyšly zde první dva díly encyklopedie exilu Jožky Pejskara s
názvem Poslední pocta. V Konfrontaci vyšel také první český překlad Solženicynova
Souostroví Gulag.
Dále můžeme zmínit i Masaryk Publication Trust, nakladatelství, které založily
dcery T. G. Masaryka Alice Masaryková a Olga Revilliodová v USA s cílem publikovat
spisy jejich otce v době, kdy byly jeho publikace cíleně v Československu ničeny.
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Exilová periodika
Položíme-li si otázku, jaká forma prezentace historie v exilu mohla oslovit
nejširší skupinu lidí, plnila tuto funkci zdárně exilová periodika. Bylo to proto, že
distribuce exilových periodik byla poměrně dobře rozvinutá, exilové časopisy či
sborníky dávaly prostor více autorům, byla zde rovněž zaručena určitá kontinuita.
Vydávání novin a časopisů v zahraničí mělo dlouhou tradici, sahalo až do 19. století,
kdy bylo spojeno s ekonomickou emigrací z českých zemí do USA .
V průběhu 20. století bylo v emigraci vydáváno několik desítek periodik
různými zájmovými skupinami a s různým zaměřením. Ve sledovaném období nebyl
vydáván žádný čistě historický exilový časopis. Důvody je možné hledat jednak v
roztříštěnosti československého exilu, nemožnosti navazovat na případné předchozí
aktivity na tomto poli a částečně ve větší individualizaci exilových historiků. Nabízí se
opět stručné srovnání s polským exilem, který na tom byl o poznání lépe. Práce s
historickými tématy zde byla přítomna již od dob tzv. velké emigrace v 19. století a ve
20. století byla již plně ukotvena. Polské exilové historické časopisy byly úzce
provázány s činností historických exilových organizací. Stejně jako česká komunita
měli i Poláci činnost rozdělenou mezi evropský kontinent (Velká Británie, Francie, Řím)
a USA (New York). Zásadní roli hrály zejména Polská historická společnost ve Velké
Británii, Polský historický institut v Římě a Polský vědecký institut a Výzkumné
centrum Józefa Pilsudskeho pro studium soudobé historie v New Yorku. Odborné
zakotvení polské historické disciplíny v exilu bylo postaveno tedy hned na několika
pilířích. Stejně jako v případě československého exilu odpovídalo geografické
rozmístění tradičním exilovým centrům. Pozici jednotlivých institucí zaštiťoval vždy
ještě vědecký časopis, který měl instituci prezentovat navenek a měl být rovněž
prostředkem integrace polské diaspory a prostředkem komunikace s domovem.172 Přes
nesporný význam exilových periodik, zpětné zhodnocení historických polských
exilových časopisů poukazuje na problém tématického eklektismu, který je možné
sledovat i v některých článcích českých exilových periodik. Ač programová prohlášení
výše zmíněných institucí deklarovala jako prioritu překonání národnostního sevření a
otevření komunikace se zahraničními odborníky, často zůstávala pod dominací Poláků,
kteří oblast svého zájmu vymezili na národní dějiny.173
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Pokud se týče československého exilu, je možné sledovat postupné zvyšování
úrovně exilových periodik v souvislosti s prodlužováním doby emigrace. Stejně jako
tomu bylo u exilových organizací, i u periodik, která dávala prostor pro historická
témata, sledujeme postupný přechod od polemisticko-historizujících článků k odborným
studiím. Zdá se tedy, že překonání lokálnosti není možné bez odpoutání se od tzv.
„údělu exilu“. Ve chvíli, kdy se historici plně soustřeďují na svůj obor, posunují tak
úroveň své činnosti a svých výstupů a oprošťují je od angažovanosti.
Zaměříme-li pozornost na konkrétní exilová periodika, můžeme nalézt několik
titulů podstatných pro exilovou historiografii. Jedním z prvních periodik, které
poskytovalo prostor pro historické studie, byl časopis Svědectví, jehož význam je rovněž
v tom, že ač byl publikován v exilu, byl zacílen i na domácí čtenáře. Časopis Svědectví
redigovaný Pavlem Tigridem vycházel od roku 1956. V každém čísle je možné najít
nejméně jeden článek věnující se některému z historických témat. Vzhledem k jejich
autorům, často politicky činným, jsou články téměř výlučně zaměřeny na témata
z moderní historie. Široká veřejnost tak měla jednu z prvních příležitostí seznámit se
s výsledky vyšetřování politických procesů, kterých se účastnil historik Karel Kaplan.
Dalším pravidelným přispěvatelem byl historik Ivan Pfaff, který odešel do emigrace
v roce 1968. A samozřejmě se zde setkáváme také se články Pavla Tigrida, který ač
nebyl vystudovaný historik, se historii rovněž soustavněji věnoval.
Zajímavým příkladem exilového periodika, které uveřejňovalo historická témata,
byl časopis Skutečnost vydávaný mezi lety 1948–1953. Jak uvádí Vilém Prečan, autor
publikace o časopisu Skutečnost a lidech kolem něj: „Revue Skutečnost byla jedním z
velkých počinů poúnorového exilu, možná vůbec největším dílem rané fáze
československé „emigrace atomového věku“. Byla líhní talentů, působila inspirativně a
významně přispěla k vyjasňování a formulování úkolů zahraniční větve antitotalitního
odporu, k pochopení světa studené války a úkolů demokratů na bojištích této války.“174
Časopis Skutečnost vydával okruh českých studentů – exulantů, kteří pobývali a
studovali v Ženevě. Patřili mezi ně Ladislav Čerych, Zdeněk Suda, Petr Hrubý, Zdeněk
Dittrich nebo Jan Hanuš Hájek. Autoři zde publikující se neobávali publikovat články o
ožehavých otázkách moderní historie jako byly kritické články o první republice,
Mnichovu,

únorovém

převratu

nebo

články

odsuzující

odsun

Němců

z Československa.175
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Zmínili jsme rovněž, že i exilové organizace svoji činnost spojovali často s
činností publikační. Příkladem mohou být periodika, která vydávala Společnost pro
vědy a umění. Nejdříve od roku 1964 to byl čtvrtletník Proměny176 (zaměřený na
literaturu, filozofii a umění) a od roku 1982 časopis Kosmas. Zejména ve druhém
jmenovaném časopisu dostávala historická témata poměrně velký prostor. Redakční
radě časopisu Kosmas se dařilo uveřejňovat nejen studie exilových autorů (např. J.
Kovtun), ale díky propojenosti komunikačních kanálů s domovem publikovali rovněž
články domácích autorů (např. J. Mezník, Jozef Jablonický), kterým bylo publikování
doma znemožňováno. Časopis Kosmas věnoval v době před rokem 1989 pozornost
široké škále historických témat. Zaměřoval se ve větší míře stejně jako předchozí
časopisy na témata z moderní historie. Věnoval také pozornost obecné diskusi o české
historiografii.
V časopise Kosmas se často objevují témata o dějinách první republiky, dějinách
druhé světové války, ale i memoárová literatura. Již v prvním čísle se redakční tým
rozhodl publikovat úryvky z pamětí prvorepublikového politika Ladislava Feierabenda,
který byl nucen uprchnout po roce 1948 z Československa. Tyto působivé vzpomínky
dokumentují zejména Feierabendovu pozici poté, co byl jmenován do vlády generála
Syrového, a činnost exilové vlády v Londýně.177 Dalším pravidelným příspěvkem
publikovaným od druhého čísla byly dopisy kanadského historika H. Gordona Skillinga,
který měl k Československu velmi silný vztah. Jeho Letters from Prague, které začínají
v roce 1937 a pokračují do roku 1939, jsou dobovým svědectvím nastupujícího fašismu
v Evropě. Slovák Viktor S. Mamatey zase představil přehodnocující studii o Pittsburské
dohodě uzavřené mezi Čechy a Slováky žijícími v Americe.178 Pohled na méně známe
skutečnosti polsko-československé federace, o které se uvažovalo v první polovině
druhé světové války, nabízí Kosmas prostřednictvím dvou srovnávacích studií z pohledu
českého historika Josefa Kalvody a polského historika M. K. Dziewanowskeho
z University of Wisconsin. J. W. Brügel se v dalším ročníku časopisu zase věnuje
ustavení exilové vlády v Londýně.179
Kosmas se rovněž vymezuje proti slovenskému separatismu – viz například
recenze Ivana Brychty na sborník k poctě slovenského diplomata Josefa M.
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Kirschbauma. Autor zde velmi kriticky hodnotí obsah sborníku, který je „oslavou
samostatného slovenského štátu ustaveného fašistickou mocí [a] Josef Kirschbaum,
který byl v té době vyslancem ve Švýcarsku, se stal součástí tohoto soukolí“180.
V ročnících 3 a 4 (zima 1984 a léto 1985) můžeme pozorovat tématické odlišení
od předchozích let. Část příspěvků je zaměřena na otázky historiografie a přijímání
historie ve společnosti. Jmenovat můžeme například příspěvky H. G. Skillinga a V.
Prečana: Real socialism in Czechoslovakia and the Search for Historical Truth, ale také
příspěvky domácích autorů P. Pitharta: Let us be gentle to our history a M. Šimečky:
Black Holes: Concerning the Metamorphoses of Historical Memory. Prostor v časopise
je věnován rovněž metodologickým otázkám – například v článku M. Kusého: On the
Purity of Historian’s Craft.
Mimo exilová periodika ovšem exiloví historici využívali také periodika
zahraniční. Jejich zájem byl soustředěn zejména na periodika se zaměřením na
slovanská studia, případně na východoevropská, či středoevropská studia. V první fázi
šlo především o periodika vycházející v USA. Zde byla již od 20. let tendence ustavit
studia zaměřená výhradně na Čechy a Slováky, ale jak uvádí Stanley B. Winters:
„Taková studia postrádala organizovanost a vedení potřebné k překonání periferního
statutu jak v rámci slovanských studii, tak v rámci historické disciplíny.“181 Nicméně,
jak dále poznamenává Stanley B. Winter, postupně se podařilo založit některá periodika,
která dávala příležitost autorům publikovat o dějinách východní a střední Evropy. Byly
to například Slavic Review nebo třeba Journal of Central European Affairs.
Journal of Central European Affairs byl založen v roce 1942 S. Harrisonem
Thomsonem z University v Coloradu, který časopis editoval, ale také financoval mezi
lety 1942–1964. Jediným expertem na české dějiny v redakční radě byl Thomsonův
přítel Otakar Odložilík. Jak uvádí Winters, „Odložilík byl nepřekonatelný, pokud se
týkalo odborných znalostí, ale neměl chuť organizovat nebo dokonce vést takovou
sekci.“182
Dalším příkladem, tentokráte periodika situovaného v Evropě, může být časopis
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Ten vydával Osteuropa-Institut v Řezně (dříve
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v Mnichově). Osteuropa-Institut se zabýval dějinami východní Evropy a v rámci jeho
ročenky publikovali například František Graus, Vilém Prečan, Václav Kural nebo
Bedřich Loewenstein.183
Jiným německým periodikem, které se stalo platformou pro odborné studie
českých exilových historiků, byl Historische Zeitschrift. V jeho redakční radě zasedal
František Graus.
Fungování exilových organizací a periodik je provázáno se samotným exilem.
Logicky tedy mnohé ztratily po roce 1989 svoji funkci. Přesto se některé staly základem
nově se tvořících organizací. Například Ústav dr. Edvarda Beneše se přetransformoval
ve Společnost Edvarda Beneše se sídlem v Praze nebo Dokumentační středisko
v Scheinfeldu bylo přeneseno do Prahy a působí jako významné historické pracoviště
shromažďující pramenný materiál k soudobým dějinám a publikující k otázkám exilu,
disentu apod. Některé organizace zůstaly funkční ve své dřívější podobě s tím, že v
současnosti mohly zintenzivnit spolupráci s domovem. To je příklad Společnosti pro
vědy a umění, která část svých aktivit přesunula na území České a Slovenské republiky.
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Atypická prostředí šíření historie v exilu
Uprchlické tábory
Proces usídlení československých uprchlíků byl často poměrně dlouhodobou
záležitostí. Zejména v první poúnorové exilové vlně byl tento proces často ještě
komplikován internací v uprchlických táborech, které se snažily koordinovat enormní
nárůst uprchlíků ze zemí stávajícími se sovětskými satelity. Již v roce 1947 existovalo
762 DP center nebo táborů převážně na území Německa, Rakouska a Itálie.184 Tábory
byly

místem,

kde

se

rozhodovalo

o

dalším

osudu

uprchlíků

–

repatriace/usídlení/přesídlení. Jak uvádí M. Wyman: „vysídlené osoby se v uprchlických
táborech obracely k různým způsobům, jak překonat bezcílnost a beznaděj. Ať už šlo o
útěk, utápění se v alkoholu, obrácení se k víře nebo ponoření se do práce, či využití
života v táboře ke vzdělávání.“185
Idea vzdělávání v zajateckých a uprchlických táborech nebyla nová. Zmínit
můžeme například belgického historika Henriho Pirenna186, který byl během první
světové války internován v Německu. Pirenne zde několik dní v týdnu s velkým
úspěchem přednášel o různých historických tématech pro více než dvě stovky
posluchačů.187
Během druhé světové války, i po jejím skončení, se začaly vytvářet táborové
univerzity, které se snažily poskytovat komplexnější vzdělávání zajatcům a uprchlíkům.
Cílem bylo nejen zachovat uprchlíkům kontinuitu vzdělávání, ale rovněž snaha zaplnit
dlouhé dny a měsíce čekání na víza. Již v roce 1946 nabízely univerzity v uprchlických
táborech v Německu vzdělání následujícímu počtu studentů: 4 tisíce v americké zóně,
600 v britské zóně (s dalšími 670 připravenými místy) a 600 ve francouzské zóně.188
Podle údajů Svazu studentstva v exilu bylo v táborech v roce 1949 asi 2 000
studentů, z toho kolem 600 jich pobývalo v táborech v Německu a Rakousku, 150 v
táborech v Itálii. Pouze asi 500 těchto studentů bylo v péči Mezinárodní uprchlické
organizace IRO.
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Počty přesídlených studentů189
Cílová země

Počet studentů

Velká Británie

128

Francie

253

Nizozemí

58

Belgie

7

Itálie

136

USA

76

Švýcarsko

53

Kanada

63

Jižní Amerika

22

Švédsko

22

Dánsko

4

Norsko

24

Austrálie

60

Nový Zéland

6

Lucembursko

10

Irsko

4

další země

9

Celkem
Pro studenty bylo přitom velmi důležité, aby jim hostitelská země poskytla
možnost stipendia, na kterém často záleželo jejich další možné studium. Jak je uvedeno
v materiálech RSČ, do Itálie se například podařilo umístit v Bagnoli 130 studentů, v
Pagani 24. S pomocí IRO a Assistenza Pontificia se podařilo prosadit na italském
Ministerstvu školství pokračování ve studiu pro všechny vysokoškoláky, kteří se hodlali
usídlit v Itálii. Přihlásilo se 120 studentů, kteří již v zimním semestru studovali na
univerzitách v Římě, Neapoli a Bologni.190
V dalších zemích pak šlo spíše o jednotlivá stipendia – např. Dánsko nabízelo
v první fázi stipendia pro 10–12 studentů, Holandsko pro 70 studentů. Švýcarsko
poskytovalo stipendia studentům a umožňovalo jim tak dostudovat jimi zvolený obor.
Po ukončení studia ale museli ze země odejít.
Na táborové univerzity potom navazovaly univerzity, které byly primárně
189
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Czechoslovakia, b.d.), 9.
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otevřeny pro uprchlíky. Již během druhé světové války si vysokou prestiž získala
například École Libre des Hautes Études v New Yorku pro francouzské uprchlíky, která
se po druhé světové válce stala součástí The New School for Social Research. Podobnou
funkci zastávala třeba Free Ukrainian University v Mnichově nebo Baltic University in
exile v Pinnenbergu blízko Hamburku, jež fungovala mezi lety 1946–1949 a v době
největšího rozmachu ji navštěvovalo 1200 studentů.191
Pokud se týče československých poúnorových uprchlíků, můžeme v této
souvislosti zmínit uprchlický tábor v Ludwigsburgu, kde byla ustavena Masarykova
kolej studentů v exilu založená Svazem československých studentů v Německu. Cílem
bylo postupně shromáždit všechny zájemce o studium na jednom místě a poskytnout
jim

ucelený

soubor

přednášek,

které

v období

čekání

na

azyl

v některé

z demokratických zemí zajišťovali sami uprchlíci. Cyklus přednášek zahrnoval velkou
šíři oborů a historické přednášky byly jejich nedílnou součástí.
Historici jako solitéři
V obou sledovaných vlnách nicméně působili i historici, kteří nevnímali své
působení v exilu jako nutné ztotožnění se s exilovou komunitou. Jejich cílem bylo
zaměřit své úsilí na čistě vědeckou práci, která přesahuje lokální charakter. Obecně je
možné říci, že běžnější byl tento přístup zejména v exilové vlně po roce 1968, nicméně i
po roce 1948 můžeme najít několik takových osobností. Již dříve byli zmiňováni
historici František Dvorník, Zbyněk Zeman a Johann Wolfgang Brügel, v exilové vlně
po roce 1968 byl takovým historikem například Karel Kaplan.
Jak uvádí V. Prečan, když charakterizuje J. W. Brügela: „Ve své historické práci
neměl žádného zaměstnavatele, byl soukromníkem v plném smyslu slova, a také
všechny archivní cesty, knihy, fotokopie financoval ze svého. Nemusel tedy nikomu nic
vykazovat. S vášnivým zaujetím studoval prameny a nové knihy a se zaujetím, až
vášnivým, psal. Nikoli proto, aby rozmnožoval seznam svých publikací, ze samolibosti
anebo z potřeby sebepotvrzování, nýbrž z naléhavého nutkání předávat dál poselství
minulosti a vyjádřit se k aktuálním sporům o její interpretaci. Historická práce nebyla
samoúčelem, byla v ní vždy vazba na současnost, na ideály či principy uspořádání
vztahů mezi lidmi a národy, ideály, které chtěl pomoci chránit před porážkou, aby se
staly skutečností.“192
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Exiloví historici a komunikační kanály
Hovoříme-li o exilu, vnímáme ho často jako stav částečného, někdy také
úplného, přerušení styků s domovem, pocit izolace v hostitelské zemi. Proto je rovněž
zajímavé sledovat, jak se exilovým historikům dařilo v těchto specifických podmínkách
navazovat komunikaci s domovem, ale i s odborným prostředím v hostitelské zemi.
Pozornost nejdříve zaměříme na komunikaci s domovem. Při studiu vzájemné
komunikace mezi exilem a domovem zjišťujeme, že komunikační kanály, i když to bylo
velmi obtížné a často riskantní, byly částečně zachovány nebo byly vybudovány na
nových základech.
Zejména v prvním období, po roce 1948, byly vzhledem k téměř dokonalé
železné oponě a komunistickým opatřením vůči exulantům osobní kontakty těžko
realizovatelné. Výjimečně docházelo ke krátkodobým návštěvám, setkáním během
odborných konferencí atp. Jak ale konstatuje historik Bohumil Jiroušek: „Kontakty
s exilovými historiky existovaly po celou dobu komunismu – od padesátých až do
osmdesátých let – je ovšem pravda, že šlo o kontakty osobní, které měli jen někteří
historikové. Spolupráci s historiky v exilu i zahraničními vědci pak nepochybně
usnadňovalo i vlivné postavení v domácí historiografii.“193
V mnohem větší formě se proto rozvíjela komunikace na dálku – tady bylo
možné navázat na některé modely, které se osvědčily již během druhé světové války.
Jedním z takových prostředků bylo rozhlasové vysílání (během 2. světové války to bylo
zejména vysílání BBC z Londýna, od 50. let RFE), které umožňovalo oslovit cílovou
skupinu posluchačů v okupovaných zemích. Pořady zahrnující politické komentáře,
rozhovory s uprchlíky a vzkazy domovu, vzdělávací pořady atd. měly velký efekt a
staly se doma vyhledávanými. Zpětnou vazbu zajišťovali exilu nově příchozí
českoslovenští emigranti, později pro Radio Free Europe i záznamník umístěný přímo
v centrále v Mnichově, na který mohli volat své vzkazy lidé z Československa.194
Komunikaci s domovem zajišťovala i exilová periodika. Již výše byla zmínka o
časopise Svědectví. Jak uvádí Pavel Tigrid v jednom z rozhovorů: „U zrodu Svědectví
stály dvě základní myšlenky. První, že nechceme dělat emigrantský časopis, ale dělat
časopis pro domov. […] Druhou myšlenkou bylo, abychom se pokusili o dialog
s reformními komunisty.“195
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Jak uvádí B. Jiroušek, domácím historikům bylo ojediněle umožněno vycestovat
do zahraničí a setkat se se svými exilovými kolegy. To se týká zejména období tání
kolem roku 1968 a období 70. a 80. let. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že odlišná
byla situace v jiných, zejména v některých přírodovědných či medicínských oborech.
Jak uvádí profesorka Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu AV ČR, pro některé
československé vědce bylo v průběhu 60. let samozřejmostí odjíždět na stáž do
západních zemí a strávit zde i několik let.196 Jiná byla ovšem situace v humanitních
oborech, které byly z politického hlediska více sledované a vyslání takových vědců do
zahraničí představovalo pro komunistický režim riziko narušení ideologické linie. Proto
musely být kontakty představitelů humanitních oborů se západem udržovány často v
neoficiální rovině. To platilo i o kontaktech a komunikaci domácích a exilových
historiků.
Komunikace domácích a exilových historiků se odehrávala prostřednictvím
osobních setkání, výměnou korespondence, publikování historických prací v exilu a v
menší míře i prostřednictvím setkávání na mezinárodních konferencích.
Někteří exiloví historici do Československa výjimečně přijížděli. Na setkání
Otakara Odložilíka v 60. letech se svým otcem Miloslavem Traplem například
vzpomíná prof. Miloš Trapl.197 To bylo samozřejmě umožněno pouze za podmínky, že
exiloví historici nebyli svým příjezdem do Československa vystaveni trestnímu stíhání
z důvodu předchozího nezákonného opuštění republiky. Často to znamenalo vzdát se
československého občanství, což bylo pro mnohé exulanty nepřijatelné. Proto se
kontakty exilových historiků s těmi domácími omezovaly na minimum a setkání
probíhala spíše v zahraničí. Jak uvádí ve svých vzpomínkách Zdeněk R. Dittrich: „Po
celou dobu normalizace jsem byl v kontaktu s děkanem Husitské teologické fakulty
Zdeňkem Kučerou. Když tu a tam přijel na Západ, zavolal a sešli jsme se někde
v Německu – někdy to byly Cáchy, někdy Bonn, někdy Münster.“198
Samozřejmě, že veškeré výjezdy byly bedlivě sledovány Státní bezpečností.
Lidé, kterým bylo umožněno vycestovat, byli vyzýváni, aby po návratu podávali hlášení
o průběhu svého zahraničního výjezdu. Viz například výjezd historiků J. Křena a V.
Kurala na zahraniční stáž. Na kontakty Křena s StB později poukazoval B. Čelovský a
vyvolal tak velmi živou diskusi na toto téma, která odbornou veřejnost rozdělila na dva
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protichůdné tábory – jeden obhajující J. Křena, druhý podporující teze B.
Rekovského.199
Jako velmi důležitá a přínosná se pro posílení vzájemné komunikace ukázala
pomoc zahraničních historiků. Zcela zásadní byla v tomto ohledu činnost kanadského
historika Harolda Gordona Skillinga, který byl od své první návštěvy Československa v
roce 1937 v pravidelném kontaktu jak s domácími představiteli opozičního hnutí, tak i s
exilovou komunitou. Byl také osobou, která prostřednictvím svých publikací
poukazovala na problematické momenty československých dějin. Svými aktivitami –
shromažďováním samizdatové literatury na univerzitě v Torontu, podporou exilových
organizací, např. Československého dokumentačního střediska v Scheinfeldu, výrazně
přispíval ke svobodnému šíření myšlenek.200
Ohlasy na práce exilových historiků nacházíme i v domácích odborných
časopisech, např. v Českém (Československém) časopise historickém. Pokud se recenze
exilových historických prací v průběhu 50.–80. let na stránkách časopisu objevovaly
(takových recenzí bylo poskrovnu), logicky byly kritické a napadaly i samotné autory.
Často připomínaná je v této souvislosti recenze na knihu Bořivoje Čelovského
Mnichovský komplex, kterou v ČsČH publikoval Antonín Šnejdárek.201 Rok 1989 se
stává zlomovým i pro exilovou produkci. Odborná veřejnost je seznamována s produkcí
exilových historiků, má možnost knihy prostudovat. Pozitivně je hodnocen přístup
k archivním materiálům ze zahraničních archivů i jedinečnost témat. Na druhou stranu
se zde objevuje i objektivní kritika.
Např. v roce 1990 je uvedena recenze edice dokumentů J. Kovtuna Masaryk and
America202 a je oceňováno, že český čtenář má možnost nahlédnout do archivních
materiálů amerických archivů. Podobně je v rámci stejného čísla oceňována práce
exilového historika Piotra Wandycze, kdy recenzent oceňuje „obrovský heuristický
záběr, pečlivé studium pramenů a obrovské kvantum literatury celého světa“203.
V dalších letech se již rovněž setkáváme s objektivní kritikou exilových prací. Např.
recenze na knihu Vladimíra Škutiny: Český šlechtic František Schwarzenberg. Autor
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recenze sice oceňuje snahu představit exilovou osobnost Františka Schwarzenberka, ale
zároveň musí komentovat „faktografické chyby“.204
Novou dimenzi dostávala komunikace s aktivizací domácího podzemního hnutí
na konci 70. let a v 80. letech. Historici, kteří nemohli doma publikovat své texty, je
poskytovali zahraničním či exilovým periodikům a komunikace probíhala i nad
konkrétními tématy. Jeden z dokumentů vydaný Chartou 77 je věnován úrovni a
směřování československé historiografie. Dokument nazvaný Právo na dějiny byl
vydán v roce 1984 a rozvinul poměrně polemickou diskusi nad obsahem samotného
prohlášení, ale i nad klíčovou otázkou směřování historie. Uvádí se zde: „Porovnáme-li
naši situaci se situací v okolních státech, jsme na tom patrně nejhůře. Není snad
jediného období našich dějin, jediného závažného fenoménu kulturního či
společenského, které by nebyly podávány zkresleně a falešně a ostouzeny či
glorifikovány podle momentálních potřeb moci. A stále více období je prostě
zahalováno mlčením. Nikoli strůjcem, zajisté však jedním z hlavních vykonavatelů je i
dnešní čsl. historiografie, a to jak její instituce, tak lidé, kteří v nich pracují.“205
Autoři dokumentu poukazují na to, že právě historici v exilu mohou zachovat
kontinuitu nezkreslených dějin: „Historikové v exilu zajisté konají nesmírně záslužnou
práci pro zachování a prohloubení historické paměti našeho národa.“206
Exiloví historici jsou totiž schopni zajistit většinu toho, co je považováno za
problematické u historiků doma. Zásadní problémy československé historiografie podle
autorů pramení z následujících bodů: nedostupnost archivních materiálů k novodobým
dějinám, ideologizace dějin, nepropojenost historie s dalšími vědními obory (absence
interdisciplinarity), izolace od západní Evropy, která je následně doplněna izolací od
našich nejbližších sousedů. Autoři poukazují na to, že domácí historiografie vůbec
nezná pojem střední Evropy a jejích společných dějin politických, sociálních a
kulturních. Tyto body, jak autoři uvádí, názorně ukazují hlavní úskalí domácí
historiografie a zároveň dávají možnost srovnání s historiografií exilovou.207 Výsledkem
srovnání budou pochopitelně výrazně lepší podmínky pro tvorbu historických prací v
exilu. Nejen že exiloví historici neřeší nátlak k ideologizaci dějin, jsou také mnohem
více nastaveni na propojenost dějin s dalšími vědními obory – často jsou historici
zároveň politology, komunikují se sociology, antropology atp. Ve světě rovněž probíhá
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otevřená diskuse nad vymezením evropských dějin (viz např. koncept polského
exilového historika M. Kukiela nebo např. Kłoczowskeho, Szűcse). To, co musí exiloví
historici řešit stejně jako domácí historici, je nepřístupnost archivních materiálů
z domácích archivů. Exiloví historici ovšem tento handicap dokáží řešit bádáním v
zahraničních archivech, například Otakar Odložilík, který nemohl čerpat z českých
archivů, se při psaní knihy o Jiřím z Poděbrad opíral zejména o vatikánský archiv.
Slovenský historik Ján Mlynárik, v té době již pobývající v exilu, okomentoval
dokument „[...] ako signatár Charty 77 a tiež ako historik“.208 V první řadě oceňuje fakt,
že se o stavu české historiografie vůbec začalo doma hovořit. Připomíná přitom
záslužnou činnost Viléma Prečana, který intenzivně upozorňoval na perzekuci
československých historiků v rámci mezinárodních historických kongresů. Rovněž se
ohrazuje proti argumentům, které skupina eurokomunistických historiků (myslí tím
zejména Miloše Hájka a Milana Otáhala) používá, a považuje je často za vytržené
z kontextu, a tedy irelevantní. Domnívá se, že otevření tématu problematického vývoje
historiografie je důležitější než hledání chyb v tomto dokumentu. Na závěr uvádí: „Mrzí
ma, že dali – najmä Miloš Hájek a Milan Otáhal – prednosť urazenej hrdosti pred
vecnou argumentáciou. V niektorých detailoch polemiky majú pravdu. Vcelku však
nie.“209 Nicméně ona polemika je pro něj signálem, že by měl být vypracován souhrnný
dokument o stavu české historiografie mezi lety 1969–1984.

Účast na mezinárodních konferencích
Další možností, jak mohli domácí a exiloví historici komunikovat, bylo
setkávání na mezinárodních konferencích. Samozřejmě, že výjezdy československých
historiků byly omezené, s určitým uvolňováním se setkáváme kolem roku 1968,
nicméně doba normalizace opět možnost vzájemných kontaktů přibrzdila.
V komunistických zemích byl obecně budován negativní postoj k emigraci, což
se projevovalo i ve vztahu k exilovým historikům. Například v roce 1955 byla v rámci
zprávy o X. mezinárodním kongresu historiků v Římě v ČsČH uvedena zmínka o účasti
polských exilových historiků. Je zde patrné ovlivnění komunistickou propagandou a
nutnost negativního postoje: „[…] polští exiloví historici se pokoušeli zneužít kongresu
k politickým provokacím a snažili se znevažovat výsledky dosažené polskými historiky
od osvobození. Jejich záměr byl překažen jak věcnou argumentací referenta, tak i
zákrokem předsedy mezinárodního historického sdružení Fawtiera, který se veřejně
208
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ostře postavil proti zneužívání historického kongresu k reakčním provokacím.“210
Podobná situace se opakovala při XI. Mezinárodním kongresu historiků ve
Stockholmu v roce 1960, kdy marxistická historiografie hodnotila účast exilových
historiků následujícími slovy: „velmi aktivně (v reakčním slova smyslu) se projevují
představitelé tzv. Ostforschung, soustřeďující nejrůznější emigrantské skupiny. S nimi si
nijak nezadají, jak již bylo uvedeno, i historikové Vatikánu. Přes všechnu halasnost
jejich projevů i písemných pamfletů hrají tyto skupiny zcela periferní roli, neboť se
vyznačují naprostou filosofickou a vědeckou nemohoucností.“211
Významným počinem v rámci mezinárodních konferencí bylo zveřejnění
dokumentu Acta Persecutionis historika Viléma Prečana na konferenci historiků v San
Francisku. Šlo o soupis 145 pronásledovaných domácích historiků, někteří z nich byli
již v době zveřejnění v exilu (např. František Graus, Ivan Pfaff, Alice a Mikuláš
Teichovi), jiní odchod teprve zvažovali a později ho uskutečnili (např. Karel Durman,
Karel Kaplan, Bedřich Loewenstein, Ján Mlynárik, Jana Neumannová, Vilém Prečan,
Jan Tesař).
Konference SVU
Setkávání československých historiků v zahraničí bylo umožněno rovněž díky
konferencím Společnosti pro vědy a umění. Konference byly od 60. let pořádány každé
dva roky pod názvem Kongres SVU. Každý kongres věnoval jednu i více sekcí historii
a prezentaci výsledků historického bádání. Témata byla většinou zaměřena na národní
historii s důrazem na významné mezníky českých dějin. Zejména na počátku fungování
Společnosti pro vědy a umění je patrný akcent na období první republiky a osobu T. G.
Masaryka. (Např. 2. světový kongres SVU 1964 ve Washingtonu – Zhodnocení
významu první republiky, 4. světový kongres SVU ve Washingtonu 1968 – Fifty Years
of Czechoslovakia.)
Na tomto poli nebylo aktivní pouze ústředí SVU, ale je rovněž oceňována
činnost švýcarské pobočky SVU, která od roku 1970 organizovala evropské konference
SVU.212 S ohledem na historická témata je třeba vyzdvihnout rok 1976, kdy byla ve
Švýcarsku pořádána konference s názvem Conference on the Meaning of Czech and
Slovak History. Této konference se zúčastnili např. Milan Ďurica (Padova), Milan
210
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Hauner (Londýn), Karel Hrubý (Basilej) nebo J. M. Lochman (Basilej). Při příležitosti
výročí založení republiky byl na univerzitě v Ženevě rovněž zorganizován kulatý stůl.
Pozváno bylo i mnoho zahraničních odborníků: prof. Roland Ruffieux (z univerzity ve
Freiburku a Lausanne), prof. André Reszler (z univerzity v Ženevě). Opomíjena nebyla
ani témata, která poukazovala na další evropské národnosti. Například vzájemným
vztahům Čechů, Poláků, Maďarů a Rusínů se věnoval Světový kongres na Columbia
University v New Yorkuv roce 1966. Kongres byl pořádán ve spolupráci s polskou
Společností pro vědy a umění (PIASA). Světový kongres v roce 1974, který se konal na
New York University, měl zase stanovená následující téma: Nationality problems in
Slovakia and Ruthenia, Jews in Czechoslovak history and culture, CzechoslovakUkrainian relation. Kongresy také neopomíjely významné osobnosti naší historie. Pátý
Světový kongres v roce 1970 na New York University byl například věnován 300.
výročí úmrtí J. A. Komenského.213
Mimo tyto velké akce pořádala SVU také celou řadu regionálních konferencí a
workshopů, které se opět věnovaly historickým tématům.214
I když účastníky světových konferencí SVU byli zejména vědci žijící
v zahraničí, snahou bylo oslovit i domácí vědce a navázat s nimi spolupráci. Na 4.
světový kongres na Georgetown University ve Washingtonu v roce 1968 byli poprvé
pozváni vědci z Československa, nicméně vzhledem k domácímu vývoji se jich nakonec
zúčastnilo jen několik.
Přehled světových kongresů SVU, kde byla prezentována historická témata.215
Kongres
2. Světový kongres
University in New York
3. Světový kongres
University in New York

1964,
1966,

Téma
Columbia Zhodnocení významu První republiky
Columbia Czechs and Reformation,
Czechoslovakia and Poland (s polským
SVU), Czechoslovakia 1945–1948

4. Světový kongres, 30. srpna–1. září 1968, Výstava dokumentů spojených s českou
Georgetown University, Washington
historií – např. korespondence TGM a
W. Wilsona
5. Světový kongres 15. 11. 1970, New York Věnováno 300. výročí úmrtí J. A. K.
University
6. Světový kongres, 10.–12. 11. 1972, Přednášky zaměřené na středověkou
George
Washington
University
in Moravu a vytváření moderního
213
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Washington D.C.
Československa po 2. světové válce
7. Světový kongres, 15.–17. 11. 1974, New Husité, kontroverzní rukopisy
York University
Královedvorský a Zelenohorský, čeští
politici mezi lety 1848 a 1918, politika a
politici 20. let 20. století, národnostní
problémy na Slovensku, Židé
v československé historii a kultuře,
československo-ukrajinské vztahy
The first European Conference
Význam české a slovenské historie
17.–19. 9. 1976, Switzerland
9. Světový kongres, 26.–29. 10. 1978, Věnováno 20. výročí SVU
Cleveland, Ohio, Cleveland State University
10. Světový kongres, 17.–19. 10. 1980, Česko-rusínské vztahy
Georgetown University, Washington D.C.
The Third European Conference, 26.–28. 8. The Threatened Heritage of Central
1983 – Bern, Švýcarsko
Europe
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Rámec historické práce
Doposud byla věnována pozornost především těm, kteří v rámci svého působení
v exilu vytvářeli obraz historie. Nelze ovšem opomenout i samotné výstupy exilových
historiků. Jak ukazuje bibliografický přehled historických prací publikovaných v exilu,
který je uveden v příloze, byla v období od roku 1948 do roku 1989 publikována velká
řada historických prací na různá témata. Analýzou historických prací je možné vytvořit
jistou charakteristiku, která historické práce kategorizuje a zároveň zasazuje historickou
práci do širšího kontextu. Nejinak je tomu i při zkoumání prací exilových historiků.
Porovnávání jednotlivých prací často odhaluje některé společné rysy, které je možné
považovat za signifikantní pro exilovou historiografii.
Italský historik E. Tortarolo se při zkoumání exilové historiografie pokusil
charakterizovat rámec historické práce následujícím způsobem. Snaží se analyzovat
témata, zdroje (prameny), metodologické přístupy a perspektivu exilových historických
prací.216 Podobně se nyní pokusíme analyzovat exilové historické práce i zde, přičemž je
nutné si uvědomit, že rámec historické práce je rovněž ovlivňován vnějšími faktory
objektivního a subjektivního rázu. Objektivními faktory může být nedostatečná znalost
jazyka hostitelské země, nedostatek kontaktů s profesním prostředím, a co je
nejsignifikantnější, často nedostatečný přístup k pramenné základně. Významnou roli
hrají rovněž subjektivní faktory, které jsou dány především samotným prožitkem exilu,
který ovlivňuje historikovu práci.
Témata
Volba témat historické práce je prioritně ovlivněna původním zaměřením
historiků, kteří se shodou okolností ocitli v exilu. Část exilových historiků se snaží i po
odchodu z domova navázat na započatý směr své badatelské práce. Je jim to umožněno
zejména díky dřívějším profesním vazbám a zahraniční praxi. Historici, kteří opouštěli
svou zemi jako uznávaní odborníci, se ve svých oborech adaptovali na nové prostředí
rychleji a bez větších obtíží. To se týkalo často historiků se zaměřením na starší dějiny.
Zdá se, jako by středověká témata promlouvala univerzálnějším jazykem, a v době,
která byla silně zpolitizovaná, umožňovala odborníkům odpoutat se od politických
vlivů.
Jedním z příkladů může být František Dvorník, který se stal světově uznávaným
odborníkem na Byzanc a dějiny Slovanů. Jeho časté pobyty v zahraničí mu umožnily po
216
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roce 1948 plynule navázat na započaté dílo, které dovršil při svém působení v USA.
Podobně postupoval i další významný český historik Otakar Odložilík, který stejně jako
František Dvorník svou první exilovou zkušenost zažil již během druhé světové války,
kdy už měl za sebou zahraniční stáže. Po roce 1948 odchází Odložilík do USA, tedy do
prostředí, které již zná, nicméně na rozdíl od svého prvního pobytu se jeho
angažovanost vůči domovině poměrně redukuje a Odložilík se soustředí na odbornou
práci.
Přesuneme-li naši pozornost k exilové vlně po roce 1968, i zde můžeme najít
podobný příklad, který představuje uznávaný historik František Graus. Již doma si díky
své práci o vesnickém lidu a zpracovávání období doby předhusitské získal uznání,
které překročilo hranice Československa, což se po jeho emigraci ukázalo jako zásadní
v jeho dalším směřování a pomohlo mu plynule navázat na dosavadní práci.217
V celkovém počtu exilových historiků ovšem tyto případy představují poměrně
malé procento. Větší skupinu tvoří historici, kteří svou profesní kariéru formovali až po
odchodu do exilu. To, jak se ukázalo, hrálo rovněž významnou roli v jejich následné
specializaci. Ukazuje se, že silný vliv na výběr témat má především ona životní
zkušenost, kterou si historici díky nucenému odchodu z vlasti museli, buď sami, nebo
prostřednictvím svých rodičů, prožít. Ta historiky směřuje především k tématům z
oblasti moderní historie s geografickým zaměřením na dějiny střední a východní
Evropy. Tuto tendenci je možné sledovat i u jiných národností v exilu – např. u Poláků
nebo třeba u historiků z pobaltských zemí, jak to dokládá Toivo U. Raun z Indian
University.218
Možnost svobodného šíření informací umožňuje exilovým historikům otevírat
doposud tabuizovaná nebo záměrně zkreslovaná témata, jako například problematiku
mnichovské dohody, sudetských Němců, nástup komunismu v roce 1948 atd. Historici
také začínají klást provokativní otázky, například když Milan Hauner nazval svou práci
Září 1938: Kapitulovat nebo bojovat?219
Zejména po roce 1948 je možné sledovat, že výběr témat je ovlivněn snahou
mobilizovat národní vědomí. Exiloví autoři svými články a publikacemi vyjadřují
osobní postoj k domácímu vývoji. Tyto postoje do jisté míry korespondují s postupy
217
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představitelů exilu během druhé světové války. Tehdy často práce v rámci původní
profese ustupuje ve prospěch politické práce, která si klade za cíl přispět ke
svobodnému vývoji doma a k poražení totality. Nicméně je nutné si uvědomit, že
situace po roce 1948 byla z mnoha důvodů odlišná vzhledem k povaze samotného exilu
a k jeho postavení na mezinárodní scéně. To má za následek, že konkrétní profesní
skupiny v exilu se stále více soustřeďují na své původní povolání či zaměření. Tento
postupný trend se nicméně naplno projevil až v exilové vlně po roce 1968. Paradoxně
postupná redukce politické angažovanosti nahrává kvalitě historických prací, protože je
pozvolna zbavuje nálepky propagandistických děl a uvádí je do roviny prací odborných.
Dalším významným aspektem, který ovlivňuje výběr témat, je veřejná poptávka
hostitelské země. Samozřejmě, že v tomto ohledu sehrála svou roli probíhající studená
válka. Bohužel to ne vždy prospívalo kvalitě historických prací. Svou roli zde hrál i
fakt, že z domova se ozývaly hlasy, které volaly po svobodných dějinách oproštěných
od marxistické ideologie. Patrné je to z průzkumů, které provádělo Rádio Svobodná
Evropa. Jak se v archivních materiálech uvádí: „Subsourse suggests that RFE might
introduce a special programme for the youth, which he (the subcource) would call
„Historical Diary“…….which would inform of the history of their nation. (This
programme) would serve as an antidote to the twisted history children are taught at
school.“220
Jak již bylo výše uvedeno, výběr témat je u exilových historiků často ovlivněn
jejich osobní zkušeností. Je to pak sama tato osobní zkušenost, kterou historici
zpracovávají, prezentují v širším kontextu a analyzují. V exilu se ocitá poměrně početná
skupina osob, které zpracovávají válečné zkušenosti a téma holocaustu. Jako příklad
můžeme uvést historičku Veru Laska, která se díky osobní zkušenosti vězně
koncentračního tábora rozhodla shromáždit příběhy dalších žen s podobným osudem,
jež publikovala v knize Women in the Resistance and in the Holocaust, The Voices of
Eyewitnesses221. Tématu židovských dějin se již od konce 60. let soustavněji věnovala
Society for the History of Czechoslovak Jews, která postupně vydala třísvazkovou práci
The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys222. Židovským dějinám a
tématu holocaustu se také věnoval historik Erich Kulka, který odešel do emigrace v roce
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1968 a působil v centru Jad Vašem v Jeruzalémě. Mezi jeho publikace patří například
Židé v československé Svobodově armádě nebo Sbírka svědectví a dokumentů o účasti
československých Židů v odporu proti nacistickému Německu.
Dalším okruhem historických témat, kterému je v exilu věnována pozornost,
jsou dějiny české emigrace. Systematicky je toto téma zpracováváno zejména ve
Spojených státech, kde má emigrace z českých zemí dlouhou a bohatou tradici. Na
prvním místě je zde možné zmínit Miroslava Rechcígla, který ač profesí není historik,
se tématu českých krajanů v Americe věnuje dlouhodobě a vydal na toto téma několik
publikací.223 Většinou za podpory Společnosti pro vědy a umění, jejímž je členem, a
v letech 1974–1978 a pak mezi lety 1994–2002 a 2004–2006 dokonce i jejím
předsedou. Další autorkou píšící o Češích v USA je již výše zmiňovaná Vera Laska se
svou prací The Czechs in America 1633–1977224, Joseph Chada: The Czechs in the
United States225 nebo Clinton Machann a James W. Mendl: Krásná Amerika. The Study
of the Texas Czechs 1851–1939226.
Klíčovým historickým tématem, které bylo v exilu otevřeno a položilo základ
oboustranné argumentaci, byl odsun sudetských Němců. Prezentováním tohoto tématu
se exilová historiografie zcela odlišuje od domácí historiografie, která toto téma úplně
ignorovala. Postoj k odsunu sudetských Němců rozdělil exil na dva tábory, které odsun
buď obhajovaly, nebo se proti němu vymezovaly. Významnou roli zde hrálo i politické
stanovisko a postoj exulantů, který byl ovlivňován i hostitelskou zemí. Samozřejmě, že
odsun byl v prvé řadě odmítán samotnými sudetskými Němci. I Spojené státy se, poté
co se sudetští Němci začali stávat poměrně vlivnou skupinou, snažily československé
exilové představitele přesvědčit k odmítavému stanovisku vůči odsunu. Zmínit můžeme
například postoj Ferdinanda Peroutky, k němuž se připojil i Pavel Tigrid, oba
zaměstnanci Radio Free Europe, tedy organizace finančně podporované USA. Odmítavé
stanovisko rovněž souvisí s utlumováním kultu Edvarda Beneše. K tomuto tématu
publikovalo například Tigridovo Svědectví, které narušovalo idylické zobrazování
odsunu jako státnického a blahodárného řešení. Svědectví prezentovalo vyhnání jako
barbarský čin a apelovalo na distancování se od tohoto nemorálního činu. Autorem
článků byl například Ján Mlynárik v Tezích o vysídlení československých Němců
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publikovaných v roce 1978 pod pseudonymem Danubius. Proti Danubiovi a Tigridovi
vystoupila Rada svobodného Československa (Horák, Jonáš, Luža, Povolný). Zejména
nezávislí historikové a vědci doma i v zahraničí se kriticky vyrovnávali s fenoménem
vyhnání. Olej do ohně přilila skupina nezávislých historiků (T. Brod, J. Doležal, M.
Otáhal, P. Pithart, M. Pojar a P. Příhoda), kteří v Löwyho Právu lidu v Curychu
publikovali Slovo k odsunu, ve kterém se ztotožnili s Danubiem a prohloubili jeho
argumentaci.227
Odmítavé stanovisko k odsunu bylo prezentováno i souborem článků v časopise
Skutečnost, nejvíce se zde tomuto tématu věnoval Petr Demetz.228
Vzhledem k roztříštěnosti československého exilu bylo těžké realizovat
projekty, které vyžadovaly spolupráci většího počtu osob. Proto, jak již bylo výše
uvedeno, mělo mnoho projektů i organizací krátkodobé trvání. Jedním z kolektivních
projektů československého exilu byl záměr publikovat souhrnné dějiny Československa.
Počáteční impulz vzešel od představitelů RSČ, jak to bylo oficiálně prezentováno
Petrem Zenklem na druhém shromáždění organizace ACEN v roce 1956: „každý národ
by měl publikovat „zlatou knihu“, ve které by svoji shrnul historii a úspěchy. Byla by to
taková učebnice, která by byla publikována v mateřském jazyce.“229
Publikaci se podařilo vydat v roce 1973 Victorovi S. Mamateyovi a Radomíru
Lužovi pod názvem A History of the Czechoslovak Republic: 1918–1948. Jednotlivých
kapitol se ujali domácí i zahraniční odborníci – např. Edvard Táborský, Theodor
Procházka, Piotr S. Wandycz nebo Gotthold Rhode.
Prameny
Prameny představují pro historika jeden z nejdůležitějších komponentů, se
kterými pracuje. Jejich absence výrazně ztěžuje historikovi jeho práci. Bohužel odchod
do exilu znamenal pro mnoho historiků zabývajících se národními dějinami naprosté
odříznutí od domácích archivů. V dané situaci měli několik možností, jak se s tímto
faktem vypořádat. Mohli změnit své zaměření na základě možností, které jim
poskytovala hostitelská země. Pokud ovšem chtěli i v nových podmínkách pokračovat
ve svých dosavadních zaměřeních, bylo nutné hledat určité alternativy. Často díky určité
improvizaci docházeli historici k překvapivým výstupům. Pátrání po historických
227
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pramenech vztahujících se k národním dějinám v zahraničních archivech otevíralo
historikům nové pohledy na problematiku a umožňovalo jim rovněž zahrnout ji do
širšího kontextu. Studium exilových historiků v kongresové knihovně, Archivu Čechů a
Slováků v Chicagu atd. přinášelo nové objevy spojené se starými tématy.230
Nedostatek pramenné základny v exilu byl však řešen i dalšími způsoby. Sami
exiloví představitelé se snažili vytvářet výzkumná centra či odborné instituce, které
měly do jisté míry nahrazovat archivy a knihovny doma. Tuto funkci plnilo například
Dokumentační středisko v Scheinfeldu, samizdatové materiály shromažďoval i H. G.
Skilling na univerzitě v Torontu. Badatelské zázemí poskytovalo třeba i Collegium
Carolinum v Mnichově.
Poměrně ojedinělý případ vyrovnání se s pramennou základnou v exilu
představuje historik Karel Kaplan, který odešel do exilu v 70. letech. Před svým
odchodem působil ve vyšetřovací komisi, která měla revidovat politické procesy 50. let.
Karel Kaplan dokázal tyto materiály vyvézt z Československa a následně díky nim
vydal cenné publikace o činnosti komunistické strany v Československu. Právě tato
jedinečnost pramenů s vysokou výpovědní hodnotou stála za velkým úspěchem
Kaplanových knih, které byly publikovány v mnoha zemích.
Metody
Zdá se, že po konfrontaci s marxistickým přístupem k historii bylo prvotní
snahou exilových historiků zcela se oprostit od toho pohledu na dějiny. Některými
historiky byla právě tato skutečnost chápána jako zásadní při charakterizování exilové
historiografie, jak uvádí Mary Hrabik-Šámalová: „generally, the works published in
exile were not presented in a Marxist-Leninist perspective.“231
I to může být jeden z důvodů, proč byli někteří exiloví historici ve výběru metod
historické práce spíše konzervativní. Často autoři publikují edice dokumentů, které
shromáždili a opatřují je odborným komentářem. Případně volí pozitivistický přístup ke
zpracování daného tématu. Tento přístup však je nutné hodnotit spíše kladně, vzhledem
k možnému propagandistickému využití tématu nebo obvinění ze subjektivního
pohledu, protože byl právě těchto aspektů oproštěn. Exiloví historici mohou tak být
vnímáni jako určití zprostředkovatelé, kteří chtějí promlouvat přímo a zdůrazněním
samotné informace dávají čtenáři prostor utvářet svůj vlastní postoj.
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Ovšem i z tohoto hlavního proudu se někteří exiloví historici vymykají a volí
inovativnější metodologické přístupy. Jak již bylo několikrát řečeno, exil představuje
pro jeho představitele zcela novou a mimořádnou situaci, která ovlivňuje jejich osobní
život i jejich profesi. Pobyt v cizí zemi, hledání nových témat a pramenů historiky
celkem pochopitelně směřuje k používání komparativních přístupů v jejich práci.
Historici tak vystupují z pomyslné izolované bubliny a začínají se rozhlížet kolem sebe.
Díky tomu jsou schopni oslovit širší publikum a zároveň přitáhnout pozornost
k problémům vlastní země. Jsou i tací historici, kteří dokázali ve svém metodologickém
přístupu pokračovat i v exilu. Například František Graus, který úspěšně vstoupil do vln
mikrohistorie, tak pouze navazuje na své započaté dílo a úspěšně ho v emigraci rozvíjí.
Někteří historici využívají nových metod v historickém bádání – např. metodu
orální historie, která postupně získávala své pevné místo v metodologických přístupech.
Za všechny autory můžeme zmínit například Helen Epstein a její knihu Děti holocaustu,
která vychází z rozhovorů s potomky lidí, kteří se vrátili z koncentračních táborů.
Perspektiva
Perspektiva, tedy způsob, jakým je na historická témata pohlíženo, se jeví jako
zásadní prvek exilové historiografie. Úzce souvisí s předchozími částmi rámce exilové
historické práce. Exilová perspektiva je ovlivněna v prvé řadě nutností vymezit se vůči
marxistické historiografii doma, která soustavně zkreslovala historická témata.
Zatímco v první exilové vlně se setkáváme s perspektivou, která je vymezena ve
velké míře národnostním hlediskem, autoři si postupně uvědomují, že pokud chtějí
oslovit širší publikum, je třeba tuto perspektivu rozšířit a včlenit témata národních dějin
do kontextu dějin evropských, ať už středoevropských nebo východoevropských. Tento
trend se projevuje ve vzrůstajícím počtu příspěvků československých exilových
historiků na zahraničních konferencích či příspěvky v odborných periodikách
zacílených právě na dějiny střední či východní Evropy. Zdá se, že právě změna
perspektivy, která je dána do jisté míry i nutností nahradit nedostatek pramenné
základny k národním dějinám, se stává přínosem pro československou exilovou
historiografii. Přináší totiž nejen možnost komparativních přístupů, ale rovněž možnost
vytváření obecnějších analýz.
Na druhou stranu i perspektiva středoevropských dějin přináší problémy k
řešení, jak o tom hovořil Ferdinad Seibt při setkání českých a německých historiků
v roce 1990. Protože neexistuje úplná shoda na tom, jak střední Evropu vlastně vymezit,
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protože „se zatím ukázaly jako zcela bezvýsledné snahy shodnout se na pojmu střední
Evropy jako historického regionu.“232
Exilové diskuse o nezávislém dějepisectví
Hovoříme-li o rámci historické práce, o způsobu jakým je historie vnímána a o
nových konceptech spojených s historií v exilu, je nezbytné položit si otázku, jakou roli
historie v exilu hrála.
Diskuse na téma smysl dějin se v naší historii objevují opakovaně a vždy
vyvolávají poměrně silné emoce. Nejinak tomu bylo i v období komunismu
v Československu. Je pochopitelné, že tyto otázky si kladli především představitelé
opozičních hnutí, tedy představitelé disentu a exilu.
V úvodu byla popsána možná úskalí historické práce spojená s činností exilu. Při
soustavnějším studiu objevujeme i další možné problémy. Exilová činnost a svědectví se
často pohybují na úzkém rozhraní mezi objektivním zhodnocením skutečnosti,
výpovědí motivovanou rolí odpůrce komunistického režimu a samotným prožitkem
exilu. Stejné je to i s vnímáním minulosti u exilových představitelů. Na základě
komparace s některými dalšími národnostmi v exilu zjišťujeme, že jde o poměrně běžný
jev. Např. italský historik Edoardo Tortarolo ve své práci o německém exilu ve 30. a 40.
letech 20. století hledá odpověď na otázku, zda práce německých exilových historiků
jsou výsledkem objektivního zpracování nebo jestli jsou poznamenány exilovou
zkušeností. Polská historička Maria Zadencka při studiu východoevropského exilu
hovoří o lehce narušitelné rovnováze mezi objektivním (vědeckým) a ideologickým
přístupem k národním dějinám v exilu.
Subjektivní hledisko exilových výstupů je ovlivněno poměrně krátkým časovým
odstupem od událostí, které emigranti sami prožili, nemožností přístupu k autentickým
materiálům a pramenům, faktem, že mnozí si do exilu odnášejí idealizované vzpomínky
na tzv. „zlatý věk“ a samozřejmě samotným údělem emigranta či exulanta. To si
uvědomují i sami představitelé exilu a zahrnují to do svého konceptu výpovědi či
komunikace. Například Pavel Tigrid ve své knize Marx na Hradčanech říká: „Všechno,
co následuje, je jen pokus o osobní svědectví, se všemi nedostatky takového svědectví;
jeho subjektivitou pohledu, zkušeností, znalostí i neznalostí, zúženou volbou tezí, práva
se mýlit a práva ostatních všechny chybné závěry kritizovat nebo odmítnout.“233
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Současně se objevují i hlasy mezi samotnými představiteli exilu, které volají po
sebekritickém vzkazu k domovu. Například v časopise Skutečnost v článku H. J. Hájka
se uvádí: „Účinně vedená psychologická válka demokratů proti komunismu znamená
prostě – říkat pravdu. Říkat ji jasně, přímo, bez ohledu na staré předsudky, city,
komplexy a demagogické zvyklosti. A tato pravda ve zkratce zní: Padli jsme svou
vlastní vinou, přímou vinou dvou pětin národa, které volily komunisty, a nepřímou
vinou velké většiny ostatních. […] Z područí tyranie se tentokrát nedostaneme pasivním
vyčkáváním a dodatečným tvořením legend; dostaneme se z něho jen poctivým a
otevřeným přiznáním minulých chyb a provinění, jen vlastním nekompromisním
postojem a úsilím. Je na čase, aby si exil tyto prosté skutečnosti plně uvědomil a aby ti,
kteří jsou pověřeni vedením psychologické války, je nezastřeně, odvážně a systematicky
sdělovali domovu.“234
Je pochopitelné, že z vědeckého hlediska budou primárně hodnoceny takové
exilové výstupy, které mobilizují historické vědomí a zároveň obsahují všechny
náležitosti vědeckých studií. To znamená, že vycházejí z archivních materiálů a jejich
objektivnost je dána vědeckým přístupem a metodami. Je možné sledovat postupný
ústup od politikou ovlivněných prací a přechod k čistě odborným studiím. Období
spojené s poslední velkou emigrační vlnou z Československa po roce 1968 je rovněž
spojeno s diskusí o nezávislém dějepisectví. Historici se stále více zamýšlejí nad rolí
historie a nad jejím konceptem. Je to právě exilová historiografie, která má možnost tyto
aspekty zkoumat, srovnávat a komentovat. Jedním z prvních významných počinů bylo
vydání Prečanova sborníku Acta Creationis, který dokumentuje vývoj svobodné
historiografie. Vilém Prečan tak navázal na Acta Persecutionis, kde popsal situaci
perzekuovaných historiků. Jeho příspěvek je o to cennější, že byl prezentován v roce
1980 na Mezinárodní konferenci historiků v Bukurešti, což umožnilo jeho rozšíření
mezi širokou odbornou veřejnost. Díky Prečanově práci se tak dozvídáme, že čeští a
slovenští historici v Československu nebyli úplně umlčeni, a i když byli nuceni
vykonávat dělnické profese, historie se nevzdali a publikovali v samizdatu. Na práci
Viléma Prečana, také díky úzké spolupráci s ním, navazuje kanadský historik H. G.
Skilling, který publikuje svůj článek Independent Historiography in Czechoslovakia235.
Právě výše zmiňovaní historici se snažili mít podrobný přehled o domácím
vývoji, informovat o něm a umožňovat publikovaní samizdatových historiků
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v zahraničí. Například v časopise Kosmas z roku 1986 uveřejnil H. G. Skilling v článku
Czech and Slovak Independent Writing přehled významných prácí samizdatových
historiků mezi lety 1982–1984.236
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Exiloví historici po roce 1989
Za pozornost také stojí sledovat osudy exilových historiků po roce 1989. V tomto
období nezaznamenáváme masovou reemigraci těch, kteří odešli po roce 1948 a 1968.
Důvody k setrvání v hostitelské zemi i důvody pro návrat byly různé. Sociolog Zdeněk
Nešpor v této souvislosti hovoří o dvou základních aspektech, které ovlivňovaly
rozhodnutí exulantů k reemigraci. Hovoří o silných sociálních vazbách, které mají
klíčový vliv na rozhodnutí, zda bude daná osoba reemigrovat či nikoliv, a pak slabých
sociálních vazbách.237 Často z úst samotných exulantů slýcháme, že i když nabízeli své
služby nově vznikajícímu státu, nebyli přijati. Je rovněž třeba si uvědomit, že zejména
pokud se týče první exilové vlny, mnoho z exulantů se bohužel změn nedočkalo, další
nedobrovolně strávili v cizině několik desítek let a nakonec hostitelskou zemi přijali za
svůj druhý domov, který již ve vyšším věku nechtěli opouštět.
Vazby s domovem však postupně obnovovali i ti, kteří se rozhodli se zde pevně
neusadit. Často prostřednictvím pravidelných návštěv u příbuzných, krátkodobých i
dlouhodobějších pracovních závazků. Hovoříme-li tedy o situaci, ve které se exulanti
z obou velkých emigračních vln 2. poloviny 20. století ocitli, je možné je zahrnout do
konceptu transnacionalismu (nebo jak uvádí Z. Nešpor transnacionálních sociálních
prostorů), přičemž „metafora transnacionálních sociálních prostorů […] zahrnuje nejen
pohyb osob, ale také [mezinárodní] cirkulaci idejí, symbolů i materiálních statků“238. Jak
dále uvádí Nešpor, „transnacionální model předpokládá vznik synkretických
mezinárodních sociokulturních útvarů, transnacionálních sociálních prostorů, spojených
často se vznikem smíšených identit, s dvojím občanstvím a v neposlední řadě
s rozvojem mezinárodních kulturních, sociálních a ekonomických vazeb“239.
To se netýká pouze jednotlivců, ale stejnou tendenci můžeme sledovat i u
exilových organizací. Charakteristickým příkladem může být třeba přesunutí kongresů
SVU na území České republiky. To, že kongresy jsou pořádány každé dva roky v
některém českém či slovenském městě ve spolupráci s univerzitami i dalšími
institucemi240, ukazuje snahu propojit tato dvě po dlouhou dobu násilně izolovaná
237

NEŠPOR, Z., „Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace západních emigrantů do české
společnosti”, Lidé a město 7, 1 (2005), 15.
238
Tamtéž; srov. též FAIST, T., The Volume and Dynamics of International Migration. Oxford: Clarendon
Press 2000.
239
NEŠPOR, Z., „Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace západních emigrantů do české
společnosti”, Lidé a města 7, 1 (2005), 1–32.
240
Světové kongresy SVU se konaly v roce 1992, 1994 v Praze, 1996 v Brně, 1998 v Bratislavě, 2002 v
Plzni, 2004 v Olomouci, 2006 v Českých Budějovicích, 2008 v Ružomberoku, 2010 v Táboře, 2012 v
Žilině.
113

prostředí. Podobný cíl si klade i pravidelné setkávání představitelů emigrace a exilu pod
názvem Týden zahraničních Čechů, později organizované jako Konference zahraničních
Čechů pořádané Mezinárodním výborem zahraničních Čechů, pod záštitou Ministerstva
zahraničních věcí a Senátu ČR.241
Přesto je možné konstatovat, že v úzce vymezené skupině exilových historiků se
setkáváme s určitou odlišností od celé exilové skupiny. Mnoha exilovým historikům se
podařilo obnovit vazby s domovem a pevněji zde zakotvit. Podobná situace nastala
například i u polských exilových historiků – např. Piotr Wandycz se rovněž zapojil do
domácího dění. Kde je možné hledat důvody? Snad je to právě fakt, že cílem historie je
pokud možno objektivní interpretace naší minulosti. Během čtyřiceti let komunistické
diktatury v zemi toho však bylo více zahalováno či dezinterpretováno než odhalováno.
Před historiky byl tedy důležitý úkol a exiloví historici byli připraveni veškerou svou
nabytou zkušenost v tomto ohledu zúročit.
Často šlo o reakci na okamžitou výzvu přicházející již v přelomových dnech na
sklonku roku 1989, která přišla z domova a exilové historiky tak vtahovala do domácího
dění. Vilém Prečan na okolnosti, které vedly k jeho práci při založení Ústavu soudobých
dějin, reaguje: „Myšlenka zřídit pracoviště pro základní výzkum v oboru soudobých
dějin vznikla v historické komisi Občanského fóra v prosinci 1989. Na Štěpána, 26.
prosince 1989 (krátce poté, co jsem telefonicky ujistil Václava Havla, že na žádné
působení v Praze nepomýšlím, protože v exilovém středisku je ještě mnoho co dělat),
mě v Scheinfeldu zastihl telefonát z Prahy s dotazem kolegů a přátel z historické komise
OF, zda bych byl ochoten převzít úkol vybudovat takový ústav. A tak jsem na Nový rok
1990 posílal faxem do Prahy první koncepci ústavu. Myšlenka se prosadila na jednání
zástupců komise s prezidiem Akademie 7. ledna. V neděli 14. ledna 1990 jsem poprvé
po třinácti a půl letech přijel do Prahy, o den později jsem převzal písemné pověření
zahájit práce na vytváření nového pracoviště a 17. ledna jsem přebíral klíče od místností
v horním patře dnešní budovy.“242
Význam takových počinů je nutné ocenit právě i v souvislosti s provázaností
domácích a exilových vědců. Vilém Prečan to výstižně shrnul v děkovné řeči u
příležitosti převzetí ceny Hannah Arendtové v roce 1999 jako ocenění činnosti Ústavu:
„Je takřka symbolické, že velký okamžik pražského Ústavu pro soudobé dějiny se kryje
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s desátým výročím demokratického převratu a revoluce. Zázrak svobody nám všem
otevřel nové perspektivy a my jsme příležitost a šanci využili. Při zakládání ústavu jsme
měli k dobru zkušenosti z disidentských a exilových časů. Tehdy jsme se naučili
neočekávat nic shůry, jednat samostatně a brát svůj osud do vlastních rukou. Od samého
začátku nás pohánělo vědomí, že musíme dohnat ztracený čas. A měli jsme štěstí, že k
původnímu jádru starých veteránů se přidružili mladší historici, kteří nyní mohou
převzít kormidlo.“243
V jiných případech byly důvodem pro reemigraci čistě osobní pohnutky.
Historik Zbyněk Zeman ke své osobní motivaci uvádí: „V roce 1996 mě oxfordská
univerzita poslala v sedmašedesáti letech do penze. Rozhodl jsem se přestěhovat se do
Prahy a převézt sem svou knihovnu. Kde mám své knihy a zájmy, tam jsem doma. V
Oxfordu bych před sebou neměl žádnou zajímavou perspektivu. Trochu bych učil,
trochu psal a všechno by víceméně fungovalo, celý můj život by byl předvídatelný.
V magické Praze proti tomu nelze dopředu předvídat vůbec nic.“244
V řadách exilových historiků můžeme najít také nemálo příkladů, kdy se tyto
osoby rozhodly nebýt jen tichými přihlížejícími dění doma, ale svým aktivním
přístupem se stávaly a stávají nepřehlédnutelnými nejen v odborných, ale i
společenských kruzích. Ne vždy s nimi všichni souhlasí, někdy vyvolávají i ostrou
polemiku, ale snad právě exilová zkušenost je připravila na to vyjadřovat a hájit si
otevřeně svoje názory. Tento přístup byl typický například pro Bořivoje Čelovského,
který se na sklonku svého života snažil poukazovat na různé problematické aspekty
české společnosti – například přebírání českého tisku německými společnostmi.245
Čelovský se zaměřil i na komunitu českých historiků, když komentoval možnou
spolupráci některých z nich se Státní bezpečností.246
Podíváme-li se na recenze historických publikací posledních let, nacházíme stále
díla exilových autorů, která jsou hodnocena velmi vysoko. Zmiňme například práce
Igora Lukeše, Vojtěcha Mastného, Karla Kaplana nebo Karla Durmana.247
Posledním aspektem spojeným s návraty po roce 1989 je fenomén, který
bychom mohli označit jako reemigrace děl, respektive spíše můžeme hovořit o
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transnacionálnosti prací, které volně přestupují z jednoho prostoru do druhého a
zanechávají tak v domácím prostředí stopu autora, který setrvává v zemi exilu. Můžeme
pro tuto situaci využít termín „migration of materials“, který použila ve své přednášce
ruská historička Olga Elina, když hovořila o práci ruských genetiků v době
komunistické éry.248 Jak O. Elina uvádí: „Vzhledem k povaze vědeckého výzkumu si
tito vědci neuměli představit odchod bez výsledků své práce, což by v podstatě přerušilo
jejich výzkumy.“249 Při úvaze o pojmu migrace materiálů je pak možné uvažovat i o
návratu výsledků práce jednotlivých exulantů, které nemusejí být vázány na jejich
osobní přítomnost doma.
Význam exilových historiků po roce 1989 a přínos jejich návratu zpět do vlasti
spočívá v tom, že byli schopni zaplnit badatelské a informační vakuum, které zde bylo
po určitou dobu, než byly nastartovány nové mechanismy a směry badatelské práce.
Dokázali svým prostřednictvím ovlivnit novou generaci historiků, která z nich čerpá a
odkazuje na ně. Exiloví historici byli také nápomocni při vytváření vazeb na zahraniční
vědecké instituce, napomáhali a napomáhají při zprostředkovávání grantů, stipendií atp.
Je potěšitelné, že v posledních několika letech se těmto exilových vědcům
dostává náležitého ocenění prostřednictvím různých cen či vyznamenání. K tomu, jak
uvádí Antonín Kostlán, byla celá řada exilových vědců oceněna i čestnými doktoráty na
zdejších vysokých školách či ve vědeckých společnostech. Často jim bylo obnoveno
členství v odborných institucích jako třeba v AV.
Přehled významných ocenění, která získali exiloví historici:
Jméno
David, Zdeněk V.
Dittrich, Zdeněk Radslav
Durman, Karel
Dvorník, František
Feierabend, Ladislav
Fic, Victor

Ocenění
Palackého medaile za zásluhy
v oblasti historických věd udělená
Akademií věd ČR
cena Gratias Agit
Historická kniha 2004, Dějiny a
současnost (2. místo)
Řád T. G. Masaryka 3. třídy, in
memoriam
Řád T. G. Masaryka 1. třídy, in
memoriam
Řád T. G. Masaryka za práci
v oblasti akademické práce a
v oblasti lidských práv
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Hahnová, Eva
Iggersová, Vilma
Kaplan, Karel
Kovtun, Jiří
Luža, Radomír

Mastný, Vojtěch
Prečan, Vilém
Ripka, Hubert
Vašíček, Zdeněk

Významná česká žena ve světě
Cena Gratis Agit
Medaile Za zásluhy o stát v oblasti
vědy prezidenta republiky
Cena Ferdinanda Peroutky
Řád T. G. Masaryka
Medaile Františka Palackého
Čestný kříž za zásluhy o vědu a
umění I. třídy udělený rakouským
prezidentem
Cena Karla Kramáře
Cena Karla Kramáře
Řád T. G. Masaryka 2. třídy, in
memoriam
Cena F. X. Šaldy

117

2009
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2007
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2009
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Rozhovory s exilovými historiky – dotazník
Součástí výše popsané analýzy exilové historiografie byly rovněž rozhovory s
vybranými exilovými historiky. Formu rozhovorů s exilovými historiky již použil Pavel
Paleček pro svou knihu Exil a politika. Historici o nenovějších dějinách a o sobě.
Pro účely této práce byly sestaveny otázky, které reflektují některé cíle této
práce. Osloveni byli Mary Hrabik-Šámalová, Karel Kaplan, Zdeněk David, Vilém
Prečan a Petr Hrubý. Mary Hrabik-Šámalová, Zdeněk David a Petr Hrubý odpovídali na
dotazník písemně (jejich odpovědi jsou publikovány na závěr této kapitoly). Vilém
Prečan a Karel Kaplan odpovídali na otázky ústně. Se všemi respondenty se autorka
setkala.
Do výběru tak byli zahrnuti jak historici z exilové vlny po roce 1948 (Zdeněk
David, Mary Hrabik-Šámalová, Petr Hrubý), tak z exilové vlny po roce 1968 (Karel
Kaplan, Vilém Prečan).
První otázka se týkala cílové destinace. Odpovědi respondentů korespondují s
tím, co bylo uvedeno výše. Že zatímco v první exilové vlně odcházeli českoslovenští
uprchlíci velmi často do zámoří (M. Hrabik-Šámalová, Zdeněk David – USA), ve druhé
exilové vlně po roce 1968 volili častěji destinace v Evropě (K. Kaplan, V. Prečan –
SRN). Zvláštní případ představuje Petr Hrubý, který během svého pobytu v exilu
vystřídal několik zemí.
Druhá otázka se týkala motivačních faktorů, které tyto osobnosti směřovaly k
historii. Zatímco logicky ty osobnosti, které odcházely do exilu ve středním věku, měly
často historii již vybránu jako svoji profesi (např. Karel Kaplan, Vilém Prečan), odchod
dalších osobností v průběhu studijních let byl pro mnohé inspiračním momentem, proč
se historií zabývat. Např. Zdeněk David se k historii dostal až po emigraci. K tomuto
uvádí: „Ve Spojených státech jsem dokončil střední školu (v červnu 1948), prošel
bakalářským studiem v oborech politologie a filosofie (1948–1952) a doktorským
studiem v oboru historie (ruské a středoevropské, 1952–1960 [Ph.D. Harvard
University, 1960]).“250
Další otázka se věnovala srovnání exilové a domácí historie. (V čem vidíte
hlavní rozdíl mezi studiem/prací v oboru historie doma a v emigraci?). Jak uvedla Mary
Hrabik-Šámalová: „Zabývat se v zahraničí pouze českými dějinami není možné. Činilo
by to výzkum, ale i profesní uznání, případně možnost najít si zaměstnání mnohem
složitější. Historici jsou také v zahraničí více ovlivňování trendy hostitelské země,
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například v USA je více pozornosti věnováno sociálním dějinám, genderovým studiím
atp., než politickým dějinám.“
Petr Hrubý zase vnímá přátelštější prostředí na zahraničních univerzitách,
poukazuje na jinou kulturu i metodu učení, která ovlivňuje historickou disciplínu v
zahraničí.
Cílem práce bylo rovněž sledovat, do jaké míry byli exiloví historici zapojeni
jednak do exilových, tak i do profesních organizací. Proto byly položeny následující dvě
otázky: Organizoval/a jste, případně byl/a jste členem exilových organizací nebo
institucí, které se věnovaly historickým tématům a studiu minulosti? Byl/a jste členem
zahraničních organizací a institucí zabývajících se historií?
Exiloví historici s úzkou vazbou na USA ukazují důležitou pozici SVU –
Společnosti pro vědy a umění. Jak Zdeněk David, tak Mary Hrabik-Šámalová i Petr
Hrubý byli nebo jsou jejími členy a aktivně se podílejí na jejím chodu. Zdeněk David je
členem výkonného výboru (executive board), mezi lety 2006–2012 vykonává funkci
generálního sekretáře Společnosti pro vědy a umění. Mary Hrabik-Šámalová je
dlouholetou členkou SVU a podílela se na ediční činnosti SVU.
Publikovaný dotazník potvrzuje výše zmíněnou hypotézu o zapojování
exilových představitelů do zahraničních profesních organizací. Historici v USA
zúročovali své znalosti o českých dějinách a zapojovali se i do dalších historických
organizací – např. Czechoslovak Studies Association the Czechoslovak History
Conference (Hrabik-Šámalová, David, Hrubý), Association for Slavic, East European
and Eurasian Studies, the American Association for the Advancement of Slavic Studies
(Hrabik-Šámalová). Zapojení do těchto organizací je ovšem více méně geograficky
vymezené působením v USA. Ti historici, kteří byli v exilu v Evropě, byli většinou
napojeni na organizace fungující zde. Vilém Prečan i Karel Kaplan spolupracovali
s mnichovskou institucí Collegium Carolinum. Sledujeme zde i zaměření na
individuální historickou práci (K. Kaplan) nebo angažovanost v organizacích, které
zajišťovaly styk s domovem (V. Prečan – Československé dokumentační středisko). To
odpovídá i poznatkům, které bylo možné načerpat při komparativních setkáních s
dalšími historiky zabývajícími se exilovou historiografií dalších evropských národů.
Druhá polovina 20. století vedla exilové historiky k postupné profesionalizaci a
částečnému odpoutávání se z exilových struktur.
V rámci dotazníku bylo rovněž zajímavé sledovat názor samotných představitelů
na specifičnost historie v exilu (Domníváte se, že prezentace minulosti v exilu byla
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nějakým způsobem specifická?). Historici jednoznačně pozitivně hodnotí fakt, že
exilová historiografie, na rozdíl od té domácí, není ovlivněna marxistickou ideologií.
Jak říká Petr Hrubý, „historie v exilu je mnohem pravdivější“. Mary Hrabik-Šámalová
zároveň vnímá jako přínosné, že často o dějinách před komunistickým pučem píší
autoři, kteří tuto dobu sami zažili. Z. David také vidí jako přínos zasazení národních
dějin do širšího evropského kontextu. Karel Kaplan správně poukazuje na to, že exilový
historik se musí potýkat s faktem, že při zpracovávání témat z oblasti národních dějin
nemá k dispozici dostatek archivních materiálů, což doplňuje svým osobním příběhem o
propašování archivních materiálů do zahraničí přes německé velvyslanectví. Karel
Kaplan rovněž upozorňuje na jazykovou bariéru, která některým exilovým historikům
ztěžovala práci, jako další problém uvádí financování historických prací. Jak Karel
Kaplan, tak Vilém Prečan byli zpočátku závislí na různých podporách a stipendiích.
Na závěr mě zajímalo, zda se oslovení historici domnívají, že v exilu byla
československými historiky vytvořena nějaká práce, která může být považována za jisté
„opus magnum“ československé exilové historiografie. Mary Hrabik-Šámalová se
domnívá, že není možné jmenovat jedno konkrétní dílo. Spíše vyzdvihuje význam
exilových periodik, jako bylo Svědectví, Proměny nebo Listy, kde byly publikovány
důležité historické studie. Zdeněk David, stejně jako Petr Hrubý, připomínají soubornou
publikaci, kterou editorsky připravili Victor S. Mamatey a Radomír Luža, A History of
the Czechoslovak Republic, 1918–1948. O této publikaci již byla výše zmínka v
souvislosti s aktivitami RSČ. Vilém Prečan zase vyzdvihuje činnost některých
exilových organizací, které přispěly k historickým debatám – zmiňuje například přínos
Opus Bonum a jeho Frankenská setkání. Karel Kaplan zase zmiňuje práci Bořivoje
Čelovského: Mnichovský syndrom, paměti Zdeňka Mlynáře Mráz přichází z Kremlu
nebo práce J. W. Brügela. Petr Hrubý zmiňuje ještě další exilové historiky – Vojtěcha
Mastného: The Czechs under Nazi Rule; Josefa Korbela: Twentieth Century
Czechoslovakia; Eduarda Táborského: Communism in Czechoslovakia, 1948–1960;
Pavla Tigrida: Le Printemps in Prague Why Dubcek Fell nebo Zbyňka Zemana: Prague
Spring. Petr Hrubý tak opět potvrzuje fakt, že do exilové historiografie je nutné
zahrnovat nejen profesionální historiky, ale i další exilové osobnosti historii se věnující.
Celkově je tedy možné konstatovat, že odpovědi vybraných respondentů
korespondují s tím, co bylo uvedeno výše. Exilová skupina historiků a dalších osob
zabývajících se historií byla poměrně různorodá a každá osobnost volila individuální
přístup při své realizaci. Obecně je možné říci, že exiloví historici byli ovlivněni svou
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životní zkušeností v takovém směru, že při své badatelské činnosti často vyhledávali
témata spojená s evropským, resp. středoevropským prostorem. Často byli také činní v
organizacích, které se této oblasti a těmto tématům věnovaly.
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Výběrová bibliografie historických prací publikovaných v exilu mezi
lety 1948–1989
Ohlížíme-li se tedy dnes zpět za tvorbou exilových historiků, je na místě učinit
určité zhodnocení. Některé z exilových prací zcela zapadly, jiné zanechaly v české
historiografii viditelnou stopu. Názory na přínos jednotlivých autorů a jejich děl se
mohou lišit. I sami historici vnímají hodnotu historických prací napsaných v exilu velmi
odlišně. Americký historik Stanley B. Winters, který společně s J. Kovtunem sestavil
výběrovou bibliografii publikací k českým dějinám v Library of Congress ve
Washingtonu, popisuje způsob výběru historických publikací a poukazuje přitom na
skutečnost, která byla již několikrát v souvislosti s klasifikací exilové historiografie
zmiňována: „The criterion for the selection was usefulness for the study of Czech and
Slovak history and for the general reader's interest in historical developments relating to
the Czech Lands and Slovakia. Although scholarly quality and factographic reliability
received the first consideration, in some instances items that were obviously
propagandistic and biased were not omitted if they could be regarded as documentary
testimony of certain attitudes or prejudices.“251
Historici často shodně oceňují práce zaměřené na národní dějiny. Odbornou
veřejností jsou zase vysoce hodnoceny komparativní práce a práce, které pojednávají o
českých dějinách v širším kontextu (např. práce Vojtěcha Mastného, Igora Lukeše,
Karla Durmana). Některé z prací exilových historiků se staly trvalou součástí světové
historiografie – například práce Františka Dvorníka nebo Františka Grause.
Proto je poslední částí této práce výběrová bibliografie historických prací
publikovaných v exilu mezi lety 1948–1989. V současné době se badatelé mohou opírat
o několik bibliografických přehledů děl exilových autorů. Jednou z posledních je
obsažná bibliografie Ludmily Šeflové252, která je doplněnou verzí její předešlé
publikace. Pokud se týče bibliografie historických prací vydaných v exilu, nemáme
zatím k dispozici žádný ucelený soupis. Můžeme se pouze opírat o některé dílčí soupisy
– například Czech and Slovak History: An American Bibliography sestavené J.
Kovtunem253, která ovšem vychází pouze z publikací, které jsou umístěny v Library of
Congress v USA a kromě prací exilových historiků obsahuje rovněž práce domácích
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historiků. Podobně Pavel Paleček sestavil výběrovou bibliografii historiků, se kterými
vedl rozhovory publikované v knize Exil a politika254.
Níže uvedený soupis využívá všechny zmiňované zdroje a zároveň se opírá o
další knihovní katalogy, medailony historiků a další dostupné prameny. V soupise jsou
uvedeny nejdříve knižní publikace jednotlivých exilových autorů, v některých případech
jsou rovněž doplněny o články v časopisech a sbornících.
Ze soupisu historické literatury, která je zde uvedena, je možné vyvodit několik
závěrů. Historické práce publikované v exilu měly různou úroveň. Bylo to dáno i tím, že
ne vždy byly sepisovány profesionálními historiky. Nezřídka byla patrná jejich
propagandistická funkce, která byla ovlivněna pobytem v exilu. Na druhou stranu se zde
objevují i práce, které měly vysokou odbornou úroveň a setkaly se s dalším vydáním po
roce 1989. Historické práce byly publikovány jak v mateřském jazyce, jednalo se
zejména o témata, která byla zaměřena na čtenáře stejné národnosti, tzn. Čechy nebo
Slováky, tak v jazyce hostitelské země – to v případě obecnějších témat nebo témat
včleněných do mezinárodního kontextu. Na publikování historických prací se podílely
exilová nakladatelství (např. Index, 68 Publishers) nebo byly práce publikovány na
zahraničních univerzitách. Nejvíce prací bylo publikováno v USA.
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Závěr
Cílem předkládané práce bylo představit téma historie v exilu ve 2. polovině 20.
století. Vzhledem k šíři tématu i ke skutečnosti, že toto téma nebylo doposud
komplexně pojato, se práce snažila ukázat možné pohledy na tuto problematiku,
vyzdvihnout její specifika a vytvořit prostor k další možné diskusi. Práce je kombinací
kvantitativního a kvalitativního výzkumu s využitím prosopografické metody sběru dat.
Výsledkem sběru dat je pak nejen chronologicky rozdělený přehled exilových historiků
a dalších osob zabývajících se historií s uvedením místa, kde tyto osoby v exilu
působily, ale také výběrový bibliografický přehled publikací, které tyto osoby v exilu
vydaly. Ke sběru dat byly využívány nejen archivní prameny, ale rovněž sekundární
literatura a exilová periodika.
Kriterium výběru osob pro účely této práce je podloženo výzkumy zahraničních
historiků zabývajících se exilovou historiografií, kteří říkají, že je nutné zahrnout do
celkového výběru nejen profesionální historiky, ale i další osoby zabývající se historií a
publikující o historických tématech. Ukazuje se totiž, že historie v exilu nebyla
zpracovávána pouze profesionály, ale stala se rovněž prostředkem komunikace,
prezentace či upevňování národní identity v exilu, a byla proto realizována i dalšími
osobami, které se historii nevěnovaly na profesionální úrovni. Díky tomuto výběru
vznikl poměrně obsáhlý seznam osob, které se v exilu historii věnovaly. Na základě
přehledů bylo také možné sledovat, které cílové země tyto osoby volily. Zatímco po
roce 1948 velká část osob směřovala do USA, kde mnoho z nich působilo na
univerzitách, po roce 1968 je celkový počet osob poměrně rovnoměrně rozdělen mezi
zámoří i Evropu. Je to dáno zejména skutečností, že v této době i evropské země
nabízely exulantům vhodné podmínky pro jejich další realizaci.
Uvedené přehledy byly dále využívány ke kvalitativnímu výzkumu. Na jejich
základě bylo hodnoceno, jaké osoby se věnovaly historii v exilu, v rámci celé skupiny
byly vyčleněny dvě specifické skupiny exilových historiků – ženy historičky a slovenští
historici.
Z celkového přehledu historiků je možné vybrat osoby, jejichž jména jsou
výrazně vnímána domácí i zahraniční historiografií. V exilové vlně po roce 1948
můžeme zmínit například Františka Dvorníka nebo Otakara Odložilíka. V exilové vlně
po roce 1968 například Františka Grause, Vojtěcha Mastného nebo Igora Lukeše.
Po roce 1948 můžeme pozorovat výraznou provázanost odborné práce
s exilovou identitou – jsou zakládány exilové instituce, které chtějí, ne vždy úspěšně,
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využívat historie jako stmelujícího prvku (např. Ústav dr. Edvarda Beneše v Londýně).
Po roce 1968 pozorujeme profesionalizaci historie a intenzivnější zapojování historiků
do práce na zahraničních univerzitách či jejich působení v odborných kruzích
(odborných časopisech, archivech atp.). Zajímavým aspektem je rovněž komunikace
s domovem, která byla realizována několika způsoby; například prostřednictvím
osobních setkávání – což bylo poměrně obtížné – na mezinárodních kongresech
a konferencích, prostřednictvím samizdatového a exilového publikování (exilová
nakladatelství,

Československé

dokumentační

středisko)

nebo
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rozhlasového vysílání.
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publikovaných v exilu. I zde je možné popsat určitá specifika charakteristická pro
exilovou historiografii. Na základě výzkumu je možné konstatovat, že velká část
exilové produkce je zaměřena na témata z oblasti moderních dějin s vymezením na
národní dějiny nebo dějiny střední a východní Evropy, což je možné přisuzovat právě
exilové zkušenosti. Exiloví historici mohli rovněž svobodně publikovat o tabuizovaných
tématech, jako byla první republika, odsun sudetských Němců, komunistický převrat v
Československu v roce 1948 nebo o politických procesech. Protože základem práce
historiků je práce s prameny, v exilu byli historici často nuceni při volbě témat z oblasti
národních dějin využívat zahraničních archivů, které ovšem mohly přinášet zajímavé a
neotřelé pohledy.
Pokud se týče používaných metod, historici se vymezují vůči marxistické
historiografii, někdy jsou pak vystaveni jistému balancování mezi objektivitou a
opozicí. Díky působení v mezinárodním prostředí mohou historici také pracovat na
obecnějších tématech, která jim umožňují využívat komparativní přístup. V oblasti
straších dějin využívají také mikrohistorické přístupy.
Zajímavé je rovněž sledovat vliv exilových historiků po roce 1989. Pomáhali
stavět historickou disciplínu na nových základech. Nejednou stáli při zrodu nových
institucí – např. Vilém Prečan a Karel Kaplan zakládali Ústav soudobých dějin, jejich
publikace často zaplňovaly mezeru v tématech, o kterých nebylo povoleno publikovat.
Pokusíme-li se tedy shrnout význam československé exilové historiografie ve 2.
polovině 20. století, je možné konstatovat, že v exilu působily některé osobnosti, které
se staly součástí světové historiografie, a jejich profesionální kariéra se díky odchodu do
exilu mohla dále rozvíjet. Znovu můžeme jmenovat v exilové vlně po roce 1948
například Františka Dvorníka nebo v exilové vlně po roce 1968 Františka Grause.
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V exilu byly vytvořeny některé zájmové skupiny, které spojovalo historické
bádání či prezentace historie. Ovšem ve srovnání s dalšími národy – např. Poláky, Rusy,
Němci, Čechy a Slováky, nevytvořili čeští exulanti dlouhodobě fungující odbornou
(míněno výhradně historickou) instituci nebo časopis, které by je v exilu reprezentovaly.
Československá exilová historiografie představuje, jak bylo výše v přehledu exilových
historiků a dalších osob zabývajících se historií představeno, poměrně obsáhlý přehled
individualit, které se věnovaly různým historickým obdobím a tématům, často v rámci
působení na zahraničních pracovištích – univerzitách, knihovnách, archivech. Pokud se
českoslovenští exulanti nechali ovlivnit exilovou zkušeností, pak historii využívali jako
způsob komunikace s domovem i hostitelskými zeměmi, ale také jako způsob, jak se
vymezovat proti komunistickému režimu a jak polemizovat s režimem, který záměrně
některé historické skutečnosti zkresloval.
Rovněž je nutné ocenit, že v exilu byla otevírána nová témata, diskuse nad
klíčovými a problematickými mezníky naší historie a také, že exilová produkce byla do
jisté míry základním kamenem, na kterém bylo možné budovat svobodnou rozpravu o
dějinách po roce 1989. Exiloví historici byli schopni udržet kontinuitu soudobých dějin.
V době, kdy v domácím prostředí byla tato témata tabuizovaná, případně podléhala
marxistické ideologii, vytvářeli exiloví historici důležitou základnu pro svobodné
bádání v oblasti moderních dějin, na které pak bylo možné po roce 1989 navázat.
Je tedy zřejmé, že exilová historická tvorba má v české historiografii 20. století
zásadní místo, a že bádání v této oblasti může vytvořit ještě pestřejší obraz naší
historiografie a evropské intelektuální tradice 20. století. Exilová historiografie tvořila
důležitou paralelu samizdatové historiografie doma. Vzhledem k tomu, že se historií v
exilu zabývali i neprofesionální historici, je jasné, že status historie byl pro exulanty z
prostředí ovládaného komunistickým režimem stavějícím svou legitimitu na
ideologickém výkladu minulosti zásadní. Československá historiografie byla tak
obohacena o mnohá díla a přístupy, na něž mohla v minulých dvaceti letech plodně
navazovat.
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Summary
The aim of this doctoral thesis is to describe the ways history was presented in exile in
the second half of the twentieth century. It is going to examine the approach of Czech
and Slovak professional historians and also other persons involved in history under new
circumstances brought by their exile experience. The thesis is not only describing the
persons but also organisations, periodicals and other channels which were used for
spreading historical topics.
The research was divided into two parts – the first part was focused on
quantitative research (data collection and creation of a list of exile historians and
bibliography of historical works written in exile). The second part of the research was
focused on qualitative approach towards the topic.
The thesis examines the central components of historical work – the frame
(topics, sources, methodological approaches, perspectives). Based on the above
mentioned parts, the thesis asks to what extent did the exile itself, consequently the loss
of some important components of historical work (e.g. some parts of the frame) have an
impact on the practice of the emigré historians. In other words: Was the exile a
“blessing” for the emigré historians or not?
The thesis also pays some attention to the development after 1989 and tries to
evaluate participation of exile historians in the establishment of independent history
discipline in their home country.
To sum up, it has been made clear that the exile historiography of the twentieth
century was a substantial part of the development of modern intellectual tradition in
Europe. The example of Czechoslovakia shows the special significance of the
intellectual exile and the status of history and its presentation for a nation that was
governed by a Communist regime that was based on specific, ideologically biased
interpretation of the past. The free exile historical writing may have had personal or
political motivations, but surely it made the Czechoslovak historiographical tradition
much more stimulating and richer. In many ways, historiography of the last twenty
years could build on the achievements of the exile historians.
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Příloha č. 1
Dotazník č. 1
Jméno:

Mary Hrabik Samal

Bydliště:

Troy, Michigan

1.Kdy a z jakých důvodů jste odešel/la do emigrace? Ve které zemi jste se
usídlil/la?
I left Czechoslovakia with my parents in 1948 as an eight child. My father was warned
that he would be arrested. He always said that having tasted Mr. Hitler’s hospitality (he
had spend five years in Nazi concentration camps) he was not interested in finding out
about Mr. Stalin’s.
After living in Germany, Switzerland and France, my family settled in the USA in 1951.
All my university studies were in the United States.
2.Dostal/la jste se k historii ještě před odchodem do emigrace nebo až v emigraci?
Obviously after emigration
3.V čem vidíte hlavní rozdíl mezi studiem/prací v oboru historie doma a
v emigraci?
The study of history of the Czech lands is the focus of a Czech historian’s interest. This
is not true abroad. This makes research, professional recognition and finding
employment more difficult. Also historians working abroad are often influenced by the
trends in vogue in their country of emigration. For example, in the United States
presently social history and women’s studies are much more popular than political
history. Moreover, it is very difficult to explain to American collegues and students the
problems of Czech historiography, e.g. the unavailability of historical sources and their
occasional distortions.
4. Organizoval/la jste, případně byl/a jste členem exilových organizací nebo
institucí, které se věnovaly historickým tématům a studiu minulosti?
I have been a member of SVU for many years.
5.Byl/la jste členem zahraničních organizací a institucí zabývajících se historií?
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I am a member of the Czechoslovak Studies Association and was a member of its
forerunner, the Czechoslovak History Conference.
I am also a member of Association for Slavic, East European and Eurasian Studies and
had been a member of its forerunner, the American Association for the Advancement of
Slavic Studies.
6. Domníváte se, že prezentace minulosti v exilu byla nějakým způsobem
specifická?
Generally, the works published in exile were not presented in a Marx-Leninist
perspective. Moreover, some of the works, especially those dealing with contemporary
history, were written by people who had had an active part in pre-Communist
Czechoslovakia or were close to people who had had this experience.
7.Co považujete za zásadní dílo z oblasti historie publikované v exilu?
I think that there is no one seminal work. For those interested in the dissident movement
and Communist Czechoslovakia, the many documents provided by the Documentation
Center in Scheinfeld, Germany and the articles in the journal Listy, Svědectví and
Proměny were very useful.
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Dotazník č.2
Jméno:

Zdeněk V. David

Bydliště:

517 13th St., NE, Washington, D.C. 20002, USA

1.Kdy a z jakých důvodů jste odešel/la do emigrace? Ve které zemi jste se
usídlil/la?
V září 1947 jsem odejel studovat jeden rok na stipendium od American Field Service na
Putney School, Putney, Vermont, USA. Po komunistickém převratu v Českoslovansku
v únoru 1948 jsem zůstal ve Spojených státech.
2.Dostal/la jste se k historii ještě před odchodem do emigrace nebo až v emigraci?
Až po emigraci. Ve Spojených státech jsem dokončil střední školu (v červnu 1948);
prošel bakalářským studiem v oborech politologie a filosofie (1948–52), a doktorským
studiem v oboru historie (ruské a středoevropské, 1952–1960 [Ph.D. Harvard
University, 1960]).
3.V čem vidíte hlavní rozdíl mezi studiem/prací v oboru historie doma a
v emigraci?
Moje studium a práce v oboru historie byla jen v emigraci.
4.Organizoval/la jste, případně byl/a jste členem exilových organizací nebo
institucí, které se věnovaly historickým tématům a studiu minulosti?
Členem výkonného výboru (executive board), pak (2006–2012) generálním sekretářem
Společnosti pro vědy a umění (Czechoslovak Society for Arts and Sciences).
Členem Czechoslovak History Conference (od roku 2006 nazvané Czechoslovak
Studies Association).
5.Byl/la jste členem zahraničních organizací a institucí zabývajících se historií?
Totéž jako 4.
6. Domníváte se, že prezentace minulosti v exilu byla nějakým způsobem
specifická?
Prosta marxisticko-leninské ideologie, 1948–1989.
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Všeobecně zasazena to širších evropských parametrů.
7.Co považujete za zásadní dílo z oblasti historie publikované v exilu?
1Mamatey, Victor S., and Radomír Luža, eds., A History of the Czechoslovak Republic,
1918–1948. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973.
Jiné možnosti:
2Pech, Stanley Z., The Czech Revolution of 1848. Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 1969.
3Korbel, Josef, Twentieth-Century Czechoslovakia: The Meaning of Its History. New
York: Columbia University Press, 1977.
4Mastný, Vojtěch, The Czechs under Nazi Rule, 1939–1942: The Failure of National
Resistance. New York: Columbia University Press, 1971.
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Dotazník č.3
Jméno:

Petr Hrubý

Bydliště:

od roku 2000 Praha

1.Kdy a z jakých důvodů jste odešel do emigrace? Ve které zemi jste se usídlil?
Odešel jsem v srpnu 1948 z politických důvodů do Ženevy, po dvou letech do Pařiže,od
jara 1951 do Mnichova k RFE. Emigroval do USA 1957, stal se občanem, pracoval
v RFE do r.1964, pak se živil různě. Tři roky na University of Maryland Overseas
Divisions v Thule, Greenland; Izmir, Turkey; Heidelberg, Berlin, Ramstein, Germany;
Peshavar, Pakistan. V Ženevě 1968–1970, Marburg an der Lahn, Germany; 1971–2000
Perth, WA, Australia. 2000–2007 Praha, Charles University; 2007– Annapolis, MD,
USA.
2.Dostal jste se k historii ještě před odchodem do emigrace nebo až v emigraci?
Studoval jsem dějiny, vedle literatury, řeči, psychologie a filosofie na UK 1945–48, pak
na Universite de Geneve do 1950, M.A., semestr v Pařiži na La Sorbonne. Po večerech
Columbia University v NYC 1957–60, M.A., dokončil PhD na Universite de Geneve
1978.
3.V čem vidíte hlavní rozdíl mezi studiem/prací v oboru historie doma a
v emigraci?
Jiná řeč, kultura, metody učení. Venku větší a přatelštější styk s profesory. V Praze teď
bývá snadnější přístup k dříve utajeným pramenům než v cizině, ale to může být jen má
osobní zkušenost cizince venku.
4.Organizoval jste, případně byl jste členem exilových organizací nebo institucí,
které se věnovaly historickým tématům a studiu minulosti?
Byl a jsem členem SVU a Czechoslovak Studies Association.
5.Byl jste členem zahraničních organizací a institucí zabývajících se historií?
Ano, jak v Australii tak v USA. Jezdil jsem s referáty na jejich roční sjezdy, na
celosvětových konferencích jsem prednášel jak v USA, Austrálii, ale též v Mexiku,
Brazílii,Novém Zelandu, Torontu a New Delhi.
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6. Domníváte se, že prezentace minulosti v exilu byla nějakým způsobem
specifická?
Byla mnohem pravdivější než v té době v Československu. Pokračovala v ní tradice
Masarykova Československa.
7.Co považujete za zásadní dílo z oblasti historie publikované v exilu?
Mamatey, Victor S. and Radomir Luza. A History of the Czechoslovak Republic, 1918–
1948 .Princeton University Press, 1973.
Mastny, Vojtech. The Czechs under Nazi Rule. Columbia University Press, 1971.
Korbel, Josef. Twentieth Century Czechoslovakia.Columbia University Press, 1977.
Taborsky, Edward. Communism in Czechoslovakia, 1948–1960.Princeton University
Press, 1961.
Tigrid, Pavel. Le Printemps in Prague.Paris: Seuil, 1968.
Tigrid, Pavel. Why Dubcek Fell.London: Macdonald, 1971.
Zeman, Zbynek. Prague Spring.Penguin Books, 1969.
I pozdější knihy těchto autorů.

133

Příloha č. 2
Výběrová bibliografie exilových historiků
ANDERLE, Josef
„Major Contributions of Czechs and Slovaks to Austrian and Hungarian History 1918–
1945.“ Austrian History Yearbook, 6/7 (1970/1971): 169–220.
AUSKÝ Stanislav
Vojska generála Vlasova v Čechách: kniha o nepochopení a zradě. Toronto: Sixty-eight
publishers, 1980.
BARTOŠEK, Karel
De l´exil á la résistance: réfugiés et immigrés d´Europe centrale en France 1933–1945:
collogue international, Centre de recherche de l´Université de Paris VIII, Institut d
´hisotrie du temps présent/ sou la dir. De Karel Bartosek, René Gallisot [et] Denis
Peschanski. [Saint Denis etc.]: Presses universitaires de Vincennes, 1989.
„Czechoslovakia: The State of Historiography." Journal of Contemporary History 2, 1
(January 1967), 143–55.
BELCREDI, Richard – OPASEK, Anastáz
Opus bonum 1980. Mnichov: Opus bonum, 1980.
BUC, Bonaventura
Slovak Nationalism. Middletown, Pa, 1960.
ČAPEK, Milíč – HRUBÝ, Karel (ed.)
T.G.Masaryk in perspective: comments and criticism. SVU press, 1981.
ČELOVSKÝ, Boris.
Das Müncher Abkommen, 1938. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1958.
Stephanie von Hohenlohe: sie leibte die Mächtigen der Welt. München: Herbig, 1988.
CHUDOBA, Bohdan
Don Almendro en Salamanca: Don Almendro regresa al portal de Belén. Madrid:
Espasa-Calpe, 1979.
Don Almendro y la buena bruja Amadea. Madrid: Esapasa-Calpe, 1979.
Early History and Christ: A prophetic history of ancient times. Staten Islands, N.Y.:
Alba house, 1969.

134

Jindy a nyní: dějiny českého národa. Frankfurt /M. Opus bonum, 1975.
The meaning of civilization. New York, 1951.
Russia y el oriente de Europa. Madrid: Rialp, 1980.
Señor don Almendro saltamontes navideño. Don Almendro se va a la luna. Madrid:
Espasa-Calpe, 1979.
Spain and the Empire, 1519–1643. Chicago: University press, 1952. [španěl.1963]
Los tiempos antiguos y la venida de Cristo. Madrid: Rialp, 1965.
CINCÍK, Josef G.
Ancient Slovak fibulas and pseudo-fibulas: a study of Slovak metal(l)ic art in the
ethnogenetical age. Whiting, Ind.: Lach 1957.
Anglo-Saxon and Slovak-Avar patterns of the Cuthbert Gospel: a study in Slovak Art of
the early Carolingian era. Cleveland (etc.): Slovak institute, 1958
Kostol sv. Cyrila a Metoda Lakewood, Ohio. Lakewood, Ohio 1949.
One hundred famous Slovak men. Cambridge, Ont.: Friends of good books, 1984.
Slovak ruler’s sword: a study from ancient Slovak art. 1947–1956. Scranton, Pa.Cincik:
1956.
Češi a Sudetští Němci. (München): Svobodná společnost na podporu přátelství s národy
Československa, 1979.
Československo: pamětní výtisk. – Washington, D.C.: Rada svobodného
Československa, 1962.
Československo 1968 – Polsko 1981 a krize sovětských systémů: sborník
z mezinárodního semináře v Paříži v říjnu 1981. Köln: Index, 1983.
Český a slovenský exilový skauting. –[Utrecht?]: Středisko Svojsík, 1979.
ČULEN, Konštantín
Andrej Pavčo, kňaz a spisovatel. Cleveland: Prvá katolícká slovenská jednota, 1971.
Brodské: slovenská dedina na Záhorí. Toronto: Kanadská slovenská liga, 1955.
J. Slovenský: životopis zakladatel prvých slovenských novín v Amerike. Winnipeg, Man.:
Kanadský Slovák, 1954.
Po Svätoplukovi druhá naša hlava: život dr. Josefa Tisu. Cleveland: Prvá katolická
slovenská jednota, 1947–48.
Slovaks in Slovakia and Canada. (Toronto). Canadian Slovak League, 1955.

135

Slovenské časopisy v Amerike. Cleveland: Prvá katolická slovenská jednota 1970.
Vznik a zánik Demokratickej strany na Slovensku. Middletown, Pa: Slovenská liga
v Amerike, 1950.
Zločin vo fundamente: svědectvo o Štefánikovej smrti. Winnipeg, Man.: Kanadský
Slovák, 1955.
Czechoslovak military justice abroad during the Second World War/ John H. Fisher (et.
Al.); ed. By Keith Eving and John H. Fisher. – New York, N.Y.: CSAS, 1975.
Czechoslovakia: the heritage of ages past: essays in memory of Josef Korbel/ed. Hans
Brisch and Ivan Volgyes. – Boulder: East European quarterly, 1979.
DAVID, Zdeněk Václav – KANN, Robert A.
The peoples of the Eastern Habsburg lands 1526–1918. Seattle: University of
Washington press, 1984.
with Robert Strassfeld, Bibliography of Works in the Philosophy of History, 1978-1982.
1975-1977: Addenda. Middletown, Conn.:Wesleyan University, 1984.
Bibliography of Works in the Philosophy of History, 1983-1987. 1978-1982: Addenda.
Middletown, Conn.:Wesleyan University, 1989.
DITTRICH, Zdeněk Radslav
Christianity in Great Moravia. Groningen: Wolters, 1962.
Hitlers weg naar de macht: de regering- Von Papen. Utrecht: Oosthoek, 1951.
Midden-Europa?: een anti-nostalgie – [S.1.]: [s.n.], 1987.
De opkomst van het moderne Duitsland. Groningen: Wolters 1956 (Historische studies,
VIII, IX).
Het verleden van Oostueropa: maatschappelijke n culturele dynamiek tot het einde der
middeleuewen. Zeist: De Haan, 1963.
Wittfogel en Rusland: over de oorsprong van de Russische autocratie. Zeist: De Haan,
1964.
Balkan trptiek. Utrecht: Inst. Voor geschiedenis/ Rijksuniv. Dittrich, Zdeněk Radslav,
M. Dašić and J.H.F.M.Hoens. 1982. (Utrechtse historisme cahiers; jrg.3)
Onafhankelijkheid als wensdroom: de buitenlandse politiek van Roemenië. Dittrich,
Zdeněk Radslav and Albert Peter van Goudoever. Ned. Inst. Voor vredesvraagstukken,
1980.
Sovjet Rusland, 1917–1953. Met medew. Dittrich, Zdeněk Radslav, Albert Peter van
Goudoever and Van J.G.M. Ruigrok. Utrecht: HES, 1985.
De Sovjet-Unie na 1953. Dittrich, Zdeněk Radslav, Albert Peter van, Goudoever,.
136

Utrecht HES, 1986.
DRTINA, Prokop
Československo můj osud: kniha života českého demokrata 20. století. Toronto: Sixtyeight publishers, 1982.
ĎURICA, Milan Stanislav
Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda v dejinách slovenského národa. Padova: CESEO, 1984.
The foreign policy of the Slovak Republik. Padua-Treste: Ed. Lint, 1984.
Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu. Padova: CESEO, 1987.
Die historische und sprachwissenschftliche Entwicklung der slowakischen Sprache.
München: Slowakisches Matúš Čermák Institute, 1981.
La morte di Milan Rastislav Štefánik alla luce dei documenti militari italiani inediti.
Padova: CESEO, 1973.
Slovensko za druhej svetovek vojny: Slovenská republika. Padova: CESEO-Liviana,
1977.
Die Slowakei in der Märzkrise, 1939. Padova, 1966.
DURMAN, Karel
Lost illusions: Russian policies towards Bulgaria in 1877–1887. Uppsala (etc.), 1988.
(Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe; 1).
The time of the Thunderer: Mikhail Katkov, Russian nationalist extremism and the silure
of the Bismarckian system, 1871–1887. Boulder: East European monogram, 1988.
DVORNÍK, František
Les Bénédictins et la christianisation de la Russie: extrait de L'ségliseet les églises.
Chevetogne, 1954.
Bizancio y el primado romano. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1968.
Bizancjum a prymat Rzymu. Warszawa: Pax, 1985.
Byzantine missions among the Slavs: SS Constantine-Cyril and Methodius. New
Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 1970.
Czech contributions to the growth of the United States of America. Chicago:
Benedictine Abbey Press, 1962.
Early Christian and Byzantine political philosophy: origins and background.
Washington: Dumbarton Oaks center for Byzantine studies, trustees for Harvard
university, 1966.

137

The ecumenical councils. New York: Hawthorn books, 1961.
The general councils of the Church. London: Burns and Oats, 1961.
The idea of apostolicity in Byzantium and the legend of the apostle Andrew. Cambridge,
Mass: Harvard University Press, 1958.
The making of Central and Eastern Europe. London: Polish research centre, 1949.
Origins of intelligence services: the ancient Near East, Persia, Greece, Rome,
Byzantium, the Arab Muslim empires, the Mongol empire, China, Muscovy. New
Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1974.
The Patriarch Photius in the light of recent research. München, 1958.
Photian and Byzantine ecclesiastical studies. Variorum reprints, 1974.
The Photian Schism: history and legend. Cambridge: Cambridge University Press,
1948.
Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siécle. Hattiesburg, Miss:Academic international,
1970.
Les Slaves: histoire et civilisation de de l´Antiquité aux débuts de l´epoque
contemporaine; trad. de l´anglais par Danielle Pavleski avec collab. De Maroussia
Chpolyansky. Paris: Seuil, 1970.
The Slavs, their early history and civilisation. Boston, Mass.: American academy of arts
and sciences, 1956.
The Slavs between East and West. Milwaukee, Wis.: Marquette University Slavic
Institute, 1964.
The Slavs in European history and civilization. New Brunswick, N.J.: Rutgers
University Press, 1975.
Svatý Václav, dědic české země. Řím: Křesťanská akademie, 1968.
Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup. Řím: Křesťanská akademie, 1967.
EPSTEIN, Helen Leos
Children of the Holocaust: conversations with sons and daughters of survivors. New
York: Putnam, 1979.
A Study in American pluralism through oral history of Holocaust survivors: a final
report/prep. and submitted by the William E. Wiener oral history library of the
American Jewish committee; principal investigator: Louis G. Cowan; project
coordinator: Milton E. Krents. (New York): The Library, ca 1977.
FEIERABEND, Ivo K
Angre, violence, and politics: theories and research, ed. Ivo Feierabend, Rosalind L.
138

Feierabend and Ted Robert Gurr. N.J.: Prentice-Hall, 1972.
FEIERABEND, Ladislav Karel
Beneš mezi Washingtonem a Moskvou: vzpomínky z londýnské vlády: od jara 1943 do
jara 1944. Washington, D.C.: K.L. Feierabend, 1966.
Soumrak československé demokracie. Purley: Rozmluvy, 1986–1988.
Ve vládách Druhé republiky. New York: Universum Press, 1961.
Ve vládě v Protektorátu. New York: Universum Press, 1962.
Ve vládě v exilu. Washington D.C., 1966.
Na londýnské frontě: od ustavení vlády v exilu až po napadení Sovětského svazu
Hitlerem. – 1965.
Východní vítr nad Londýnem: od zatažení Sovětského svazu do války do jara 1943. –
1966.
Z vlády doma do vlády v exilu. New York: Universum Press, 1964.
Czechoslovakia and Central Europe. Journal of Central European Affairs 2, 4 (Jan.
1943): 357–68
FIC, Viktor Miroslav
Revolutionary War for Independence and the Russian Question. Czechoslovak Army in
Russia 1914–1918. Abhinav Publications, 1977.
The Bolsheviks and the Czechoslovak Legion. The Origin of Their Armed Conflict.
March – May 1918 1978.
The Collapse of American Policy in Russia and Siberia, 1918. Wilson's Decision not to
Intervene. (March – October, 1918). 1985.
Persecution of the Movement for Civil and Political Rights in Czechoslovakia: 1977–
1980. Toronto: The Czechoslovak National Association of Canada, 1980.
Political Prisoners in Czechoslovakia. Violation of the Helsinky Agreement: Documents.
St. Catharines:Brock University, 1982.
FILÍPEK, Jan
Odlesky a perspektivy: čtyřicet let československých exilů. Palm Springs publ. 1989.
Ve stínu šibenice. Palm Springs publishing co., 1982
139

GRAUS, František
Eastern and western Europe in the Middle Ages, ed. London: Thames and Hudson,
1970.
Gewalt und Recht im Verständnis des Mittelalters. Tugend und Menschenrechte: zur
Topologie politischer Begriffssysteme/ [von] Herbert Lüthy; Vorw. Von H.R.
Guggisberg. Basel [etc.]: Helbing und Lichtenhahn, 1974.
Lebendige Vergangenheit: Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom
Mittelalter. Köln [etc.]: Böhlau, 1975.
Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter. Sigmaringen, 1980.
Pest - Geißler - Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit. Göttingen, 1987.
Struktur und Geschichte: drei Volksaufstände im mittelalterlichen Prag. Sigmaringen:
Thorbecke, 1971.
Zur Gegenwartslage der Geschichtswissenschaft: Vortrag. Giessen: Schmitz, 1969.
HÁJEK, Jan Hanuš
Problém revoluce a kolaborace. Mnichov. Sdružení čsl. Politických uprchlíků
v Německu. 1957.
T.G. Masaryk revisited: a critical assessment. Boulder: East European Monographs,
1983
HAUNER, Milan
Afghanistan and the Soviet Union: collision and transformation/ ed. By Milan
Hauner(and) Robert L. Canfield. – Boulder, Colo [etc.]: Westview press, 1989.
Hitler: a chronology of his life and time. London: Macmillan, 1983.
India in axis strategy: Germany, Japan, and Indian nationalists in Second World War.
Stuttgart: Klett-Cotta, 1981.
Osm měsíců jednoho jara. Curych: Zpravodaj, 1978.
HEIDRICH, Arnošt
International political cause of the Czechoslovak tragedy of 1938 and 1948.
Washington: Czechoslovak Society of Art and Sciences in America, 1962. (Series of
documents, 1)
HEJL, Vilém
Rozvrat: Mnichov a náš osud. Toronto: Sixty-eight Publishers, 1989.
Zpráva o organizovaném násilí. Hejl, Vilém and K. Kaplan. Toronto: Sixty-eight
publishers, 1986.
140

HERBEN, Ivan
Co dala Amerika T.G. Masarykovi a jeho prostřednictvím Československu. Chicago
1955.
Jan Herben. Český novinář a spisovatel, 1857–1936./doslov Ivan Herben. New York:
Moravian Library, 1957.
Zdeněk Němeček, spisovatel, básník, dramatik, legionář a diplomat. New York:
Moravian Library, 1958.
Padesát let: sborník úvah a vzpomínek na Masarykovu republiku. Eds. Herben, Ivan and
F. Třešňák. Toronto. Naše hlasy, 1968.
HERMANN, Adolf H
A history of the Czechs. London: Lane, 1975
HODIC, Josef
Hodžova politická koncepce za druhé světové války. Chicago: Kruh přátel Hodžova
politického odkazu, 1954.
Military political views prevalent in the Czechoslovak army, 1948–1968. Dialog, 1979.
HRABIK-SAMAL, Mary
"The Czechoslovak Republican Party of the Smallholders and Peasants and the German
Minority, 1918–1919 [i.e. 1939]." In The Peasantry of Eastern Europe, vol. 1 [Chapter
4]: 157–79.
"Party Organization As a Crucial Variable in the Growth or Loss of Supporters: The
Case of the Republican Party in Inter-War Czechoslovakia. In Die Erste
Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat: Vortrage der
Tagungen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 24.–27. November 1977 und
vom 20.–23. April 1978, edited by Karl Bosl, 377–400. Munchen, Wien: Oldenbourg,
1979.
HRUBAN, Zdeněk
Dvacet let odsmrti generála Lva Prchaly. Chicago: Z. Hruban, 1984.
HRUBÝ, Peter Rudolf
Czechoslovakia between East and West: the changing role of communist intellectuals,
1948 and 1968. Western Australian inst. Of technology, 1979.
CHUDOBA Bohdan
The meaning of civilisation, New York 1951.
Spain and the Empire, 1519–1643, Chicago 1952, New York 1969.

141

Los tiempos antiguos y la venida de Christo, Madrid 1965, angl. Early history and
Christ. A propethic history of ancient times, New York 1965.
Of time light and hell. Essays in interpretation of the Christian message, The Hague
1974.
Smrt velkého boha Pana. Legenda, Řím 1979.
IGGERS, Wilma Abeles
Die Juden in Böhmen und Mähren: ein historisches Lesebuch. München: Beck, 1986.
Independent historiografy in Czechoslovakia: (presented to the 16th International
congress of historical science, Stuttgart 25th August – 1th September 1985. Berlin:
Zentrale Univ.-Druckerei.
JELÍNEK, Yeshayahu Andrew
Jewish resistence in Slovakia during World War 2. Jerusalem: Hebrew University, 1965.
The lust for power: nationalism, Slovakia, and the communists, 1918–1948. Boulder,
Co.: East European monographs, 1983.
The Parish Republic: Hlinka´s Slovak People´s Party, 1939–1945. Boulder: East
European quarterly, 1976.
Slovakia and her minorities, 1939–1945: people with and without national protection:
meeting of the International commission on Slavic studies (Cracow, 29–31 August 1973)
Kraków: Unesco, 1973.
JEŠINA, Čestmír
The birth of Czechoslovakia/ed. With an introduction by Čestmír Ješina. Washington,
D.C.: Czechoslovak National Council of America, 1968.
The Jews of Czechoslovakia: historical studies and surveys. Philadelphia: Jewish
publication Society of America, 1968–1984.
JOSTEN, Josef
Československo žaluje. Chicago: Informační služba Svobodného Československa, 1950.
Czechoslovakia: from 1968 to Charter 1977: a record of passive resistence. London:
Institute for the study of conflicts, 1977.
Czechoslovakia ten years after „temporary“occupation. London: Inst. For the study of
conflicts, 1978.
T.G.M., president liberator, 1850–1950. Ed. London: Information service of Free
Czechoslovakia, 1950.
K slovenské otázce v Československu: diskuze. Londýn: Ústav E. Beneše. 1953.

142

KALVODA, Josef
Czechoslovakia's Role in Soviet Strategy. Washington: University Press of America,
c1978.
Czechoslovakia's role in Soviet strategy. Washington D.C. University Press of America,
1981.
The Genesis of Czechoslovakia. Boulder: East European Monographs, 1986.
Titoism and masters of imposture. New York: Vantage, 1958.
KAPLAN, Karel
Mocní a bezmocní. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989.
Nekrvavá revoluce. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1985.
Zpráva o organizovaném násilí. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1986.
KIRSCHBAUM, Jozef Marián
An Outline of Slovakia´s struggle for independence. Toronto: Canadian Slovak League,
1959.
Anton Bernolák, the first codifier of the Slovak language, 1762–1813: an address to the
annual meeting of the Canadian Association of Slavists on June 15th, 1962, at
McMaster University.
Ľudovít Štúr and his place in the Slavic World. Winnipeg, Man: Slovak institute, 1958.
Náš boj o samostatnosť Slovenska. Cleveland: Slovenský ústav, 1958.
Slováci a komunizmus. Middletown, PA: Jednota, 1957.
Slovakia: nation at the crossroads of Central Europe. R. Speller, 1960.
Slovakia in the 19th and 20th centuries: proceedings of the Conference on Slovakia
held during the General meeting of the Slovak World Congress on June 17–18 1971, ed.
Toronto: Ontario: Canada, 1973.
Slovaks in Canada. Toronto: Canadian ethnic press association of Ontario 1967.
KOLÁČEK, Josef
Der Heilige der Neuen Welt: Johannes Nepomuk Neumann. Stein an Rhein: ChristianaVerl., 1979.
Martin Středa. Řím: Křesťanská akademie, 1987.
KONA, Viliam, KONA Marta Mistina
Arcibiskup dr. Karol Kmetko. Cambridge: Dobra kniha. 1989.
143

KOPECKÝ, Rudolf
Československý odboj v Polsku v r. 1939. Rotterdam: J. Beran, 1958.
Guide to Czech and Slovak emigration. London: Czechoslovak legion in exile, 1952.
KORBEL, Josef
The Communist Subversion of Czechoslovakia, 1938–1948: The Failure of Coexistence.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1959.
Twentieth-Century Czechoslovakia: The Meanings of Its History. New York: Columbia
University Press, 1977.
KOVTUN, Jiří
The Czechoslovak Declaration of Independence: a history of the document. Washington
D.C.: Library of Congress, 1988.
Masarykův triumf: příběh konce války. Toronto: Sixty-eight publishers, 1987.
Slovo má poslanec Masaryk, 1850–1937: a selective list of reading materials in
English. Washington D.C.: Library of Congress, 1981.
KRAUS, Ota Benjamin – KULKA Erich
The death factory: document on Auschwitz. Oxford: Pergamon Press, 1966.
KRCHŇÁK, Alois
Čechové na basilejském sněmu. Řím: Křesťanská akademie, 1967.
KULKA, Erich
Sbírka svědectví a dokumentů o účasti československých Židů v odporu proti
nacistickému Německu, Jeruzalém, 1976.
The Holocaust is being denied! : The answer of Auschwitz survivors, Tel Aviv, 1977;
německy: Jeruzalém, 1975, Tel Aviv, 1977.
Židé v československé Svobodově armádě. Toronto: Sixty-eight Publishers, 1979.
Jews in Svoboda’s army in the Soviet Union. Jerusalem and Lanham, London, New
York 1987.
KYBAL, Vlastimil
Francis of Assissi. Notre Dame, Ind.: Ave Maria 1954.
LACKO, Michal
Atlas hierarchicus ecclesiarum catholicarum orientalium. Roma: Pont. Institutum
orientalium studiorum, 1972.
144

Sv. Cyril a Metod. Slovenské vydavaťelstvo Sv. Cyrila a Metoda, 1969.
LASKA, Vera
„Remember the ladies“: outstanding women of the American revolution. Boston:
Commonwealth of Massachusetts Bicentennial Commission, 1976.
Women in resistance and in the Holocaust: the voices of eyewitnesses. Ed. By Vera
Laska. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983.
Nazism, resistance & holocaust in World War II: a bibliography. Metuchen, N.J.:
Scarecrow Press, 1985.
The Czechs in America: 1633–1977: a chronology and fact book. Comp. and ed. by
Vera Laska. Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana Publications, 1978.
Benjamin Franklin, the diplomat. Privately printed, 1982.
Franklin and women.New York: [Eilert Print. Co.]: 1979.
LETTRICH, Jozef
History of Modern Slovakia. New York: F.A.Praeger, 1955.
LIPSCHER, Ladislav
Die Juden im Slowakischen Staat, 1939–1945. München: Oldenbourg, 1980.
Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei, 1918–1939. München:
Oldenbourg Verlag 1979.
LIPSCHER, Vladimír
Zwischen Kaiser, Fiskus, Adel, Zünften: die Juden im Habsburgrreich des 17.und
18.Jahrhunderts am Beispiel Böhmens und Mährens. Zürich: Zentralstelle der
Studentenschaft, 1983.
LISICKÝ, Karel
Československá cesta do Mnichova. Londýn: Ústav dr. Edvarda Beneše, 1954–1958. (4
díly).
LOEWENSTEIN, Bedřich
Der Entwurf der Moderne: vom Geist der bürgerlichen Gesellschaft und Zivilisation.
Hobbing, 1987.
LOBKOWICZ, Nikolaus
Schicksalsjahre der Tschechoslowakei, 1945–1948/hrsg. Von Nikolaus Lobkowicz und
Friedrich Prinz. München: Oldenbourg, 1981.
Die Tschechoslowakei, 1945–1970/ hrsg. von Nikolaus Lobkowicz und Friedrich Prinz.
145

München: Oldenbourg, 1978.
LUKEŠ, Igor
„The Ally Who Refused to be Happy: Czechoslovakia in the Context of Gorbachev' s
Reformism.“ In: Shock Waves: Consequences of Glasnost and Perestroika. Boston:
Boston University, 1989.
„Radio Moscow' s North American Service: A Study in Radio Propaganda.“ In: The
New Image Makers: Soviet Propaganda and Disinformation under Gorbachev. New
York: Pergamon Press, 1988.
„Shifts in Political-Military Doctrine as Projected by the Wasaw Pact During the
1960s.“ In U.S.-Soviet Doctrine and Technologies: Global and Regional Implications,
Lexington: Lexington Books, 1987.
Soviet diplomatic maneuvers during the Czechoslovak crisis of September, 1938. (Thesis
Tufts, Fletcher school of law and diplomacy)1985.
„Stalin's Diplomatic Manuvers During the 1938 Czechoslovak Crisis.“ In: The Munich
Diktat: Fifty Years After. Boston: The Institute for the Study of Conflict, Ideology &
Policy, 1989.
LUŽA, Radomír Václav
Austro-German relations in the Anschluss Era. Princeton, N.J.: Princeton university
press, 1975.
A History of the Czechoslovak Republic 1918–1948. Ed. Victor S. Mamatey and
Radomír Luža, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975; něm.: 1980
History of the International Socialist Youth Movement. Leyden: Sijthoff, 1970.
Odsun: příspěvek k historii česko-německých vztahů v letech 1918–1952. Vídeň: Naše
cesta 1953.
Österreich und die Grosdeutsche Idee in der NS – Zeit. Wien: Böhlau,1977. (přeloženo z
angl.)
The resistance in Austria, 1938–1945. Minneapolis: University of Minnesota press,
1984.
The Transfer of Sudeten Germans: a study of Czech-German relations, 1933–1962.
London:Routledge and Kegan Paul, 1964.
MAMATEY, Victor S.
A History of the Czechoslovak Republic 1918–1948. Ed. Victor S. Mamatey and
Radomír Luža, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975; něm.: 1980.
Rise of the Habsburg Empire, 1526–1815. New York: Holt, Rinehart and Winston,
[1971].

146

MARGOLIUSOVÁ, KOVÁLYOVÁ, Heda
I do not want to remember: Auschwwitz, 1941 – Prague, 1968. London: Weinfeld and
Nicolson, 1973.
Under a cruel star: a life in Prague 1941–1968. London: Penguin books, 1989.
MASARYKOVÁ, Alice
Alice Garrigue Masaryk, 1879–1966: her life as recorded in her own words and by her
friends. Comp. By Ruth Crawford Mitchell: with special ed. By Linda Vlasák. Pittsburg
1980.
Hudba ve Spillville. New York: SVU, 1963.
Music in Spillville. Minnesota historical society, 1969.
MASTNÝ, Vojtěch
Czechoslovakia: crisis in world communism. Ed. New York: Facts on file, 1974.
The Czechs under Nazi rule: a study in the failure of national resistance, 1939–42. New
York: Columbia university press, 1971.
Disarmament and nuclear tests, 1964–1969. Ed. New York: Facts on file, 1970.
Eastern Europe and the future of the Soviet empire. Washington: The Wilson Center,
1984.
East European dissent. Ed. and introd. New York: Facts on file, 1972.
Helsinki, human rights, and European security: analysis and documentation. Durham:
Duke university press, 1986.
Moskaus Weg zum Kalten Krieg: von der Kriegsallianz zur sowjetischen
Vormachtstellung in Osteuropa. München: Oldenbourg, 1980.
Power and policy in transition: essays presented on the tenth anniversary of the
National committee on American foreign policy in honour of its founder, Hans J.
Morgenthau. Westport, Connecticut: Greenwood press, 1984.
Russia' s road to the cold war: diplomacy, warfare, and the politics of communism,
1941–1945. New York: Columbia university press, 1979.
Soviet/East European survey, 1983/1984–1987/1988: selected research and analysis
from Radio Free Europe/Radio Liberty. Durham, N.C.: Duke iniversity press, 1985–
1989. – 5 vol: 1983–1984. (1985); 1984–1985. (1986); 1985–1986. (1987); 1986–1987.
(1988); 1987–1988. (1989).
Soviet military withdrawal from Eastern Europe: its political dimensions. London:
Council for arms control, 1989.
Soviet troop withdrawals from Eastern Europe as a political problem: past present and
147

future. Köln: tudien, 1989.
MĚŠŤAN, Antonín
Češi, Slováci a Poláci po roce 1945. Frankfurt a.M.: Opus bonum, 1975.
Československo-polské styky včera, dnes a zítra. Mnichov: Opus bonum, 1986
MIKUŠ, Joseph Augustin
Pamäti slovenského diplomata. Cleveland, Ohio: Prvá katolická slovenská jednota,
1978.
Slovakia, a political history: 1918–1950. Marquette University Press, 1963.
Slovakia: a misunderstood history. Battlefield press, 1979.
MLYNÁRIK, Ján
Česká inteligencia na Slovensku: kapitoly z dejín českej inteligencie na Slovensku za
prvej ČSR. Kolín n/R: Index, 1987.
Cesta ke hvězdám a svobodě: Milan Rastislav Štefánik, 1907–1919. Mnichov: Národní
politika, 1989.
Der erste Angriff des Komunismus gegen die Tschechoslowakei vor 65 Jahren: Die
Slowakische Räterepublik von 1919. Freie Gesellschaft zur Förderung der Freundschaft
mit den Völkern der Tschechoslowakei, 1984.
Thesen zur Aussiedlung der tschechoslowakischen Deutschen. Stuttgart: Witikobund,
1984.
MOKRÝ Adolf
Karel Havlíček Borovský po sto letech. Stockholm: Česká kulturní rada v zahraničí,
1956.
Osmdesát let Československé sociální demokracie, 1878–1958. Londýn: Ústřední
výkonný výbor Čsl. sociální demokracie v exilu, 1958.
První kroky: k historii roku 1848. Lund: Česká kulturní rada v zahraničí, 1957.
MORAVA, Georg J, vl. Jm. Jiří Vlk
C.k. disident Karel Havlíček: první velký životopis po sto letech. Toronto: Sixty-eight
publishers, 1986 .
NĚMEC, Jaroslav
Rozvoj duchovních řádů v českých zemích. Řím: Křesťanská akademie, 1988.
Zdislava z Lemberka: úcta a svatořečení, s dodatkem Jak probíhá jednání o svatořečení
dnes. Řím: Postulazione generale O.P., 1988
148

Úcta a proces svatořečení Anežky České. Řím: OFM, 1987.
NĚMEC, Jaroslav (1910)
Ořechov u Uherského Hradiště: dějiny obce a statku, Ořechov, Vážany, Těmice 1971–
1984.Washington, D.C.: Němec, 1971–1984.
Physicians who have served in the American Congress 1774–1956. Washington:
American medical association, 1957.
Witchcraft and medicine, 1484–1793. Bethesda, Md: National inst. of health, 1974.
NĚMEC Ludvík
Church and state in Czechoslovakia: historically, juridically, and theologically
documented. New York: Vantage press, 1955.
The Czechoslovak heresy and schism: the emergence of a national Czechoslovak
church. Philadelphia: American philosophical society, 1975.
Episcopal and Vatican reaction to the persecution of the Catholic church in
Czechoslovakia. Washington, D.C.: Catholic university of America, 1953.
Golden jubilee of the Church of Annunciation of the Blessed Virgin in its glorious
history through the years 1905–1955. Pittsburg, Pa.:St. Joseph's protectory print, 1955.
The Infant of Prague: the story of the holy image and the history of the devotion. New
York: Bezinger, 1958.
Kult sv. Judy Tadeáše v Československé republice: kritická studie – The cult of St. Jude
Thaddeus in Czechoslovakia: a critical study. Chicago: Bohemian Benedictine press,
1955.
Czech Catholics at the 41st International Eucharistic Congress, held August 1–8, 1976
in Philadelphia, USA. Ed.Philadelphia: L. Němec, 1977.
The great and little One of Prague/ by Emeritus a Sancto Stephano, Father. Ed. and
transl. Ludvík Němec. Philadelphia: Reilly, 1959.
NEUDORFLOVÁ, Marie Lachmanová
Masaryk’s understanding of democracy before 1914. Pittsburg: University of Pittsburgh
center for Russian and East European studies, 1989.
ODLOŽILÍK Otakar
The Czechs on the eve of the March 1848 revolution. Washington: Library of Congress,
1955.
Masaryk´s Idea of Democracy. Toronto,1941.
Dni malých začátků. Chicago, 1954.

149

The Hussite king: Bohemia in European affairs, 1440–1471. New Brunswick: Rutgers
university press, 1965.
Jan Hus.Národní jednota čs. Protestantů v Americe a Kanadě, 1953.
Jednota bratrská a reformování francouzského jazyka. Vlastním nákladem,Philadelphia
1964.
Listy a dějiny rodného kraje. Vlastním nákladem. New York, 1954.
Masaryk' s idea of democracy. New York: Masaryk institute, 1952.
Miláček lidu svého. Chicago, 1955.
„Nedejme se!“New York: O. Odložilík, 1953.
Obrázky z dvou světů. Lund: Česká kulturní rada v zahraničí, 1958. New York, 1964.
Před třemi sty lety. Chicago, 1958.
T.G.Masaryk: nástin života a díla: k stému výročí narozenin. Chicago: Národní jednota
čsl. protestantů v Americe a Kanadě, 1950.
PAUČO, Josef
Christian Slovakia under communism. Valparaiso, Ind.:Slovak catholic federation of
America, 1959.
Matúš Jankola, kňaz a národovec. Danville, Pa.: Rád sestier sv. Cyrila a Metóda, 1959.
75 rokov Prvej Katolíckej slovenskej jednoty, 1890–1965. Cleveland, Ohio: Prvá
Katolícká slovenská jednota, 1965.
Slovakia viewed by American historians. Middletown, Pa. 1954.
Slovenská rehoľa sestier sv. Cyrila a Metóda. Wyoming Valey, Pa.: Slovenský ženský
spolok sv. Anny, 1957.
Slovenskí priekopníci v Amerike – Slovak pioneers in America. Cleveland: Prvá
Katolická slovenská jednota, 1972.
Štefan Furdek a slovenské prisťahovalctvo. Middletown, Pa.: Jednota, 1955.
Tak sme sa poznali: (predstavitelia Slovenskej republiky v spomienkach). Middletown,
Pa.: Jednota, 1967.
Tisov odkaz. Middletown, Pa.: Slovenská liga, 1953.
Dr. Jozef Tiso o sebe: obhajobná reč před tzv. Národným súdom v Bratislave, dňa 17. a
18. marca 1947/ do tlače pripr. Jozef Paučo. Passaic, N.J.: Slovenský katolícky Sokol,
1952. něm. München,1948.
Karol Sidor, politik, novinár, spisovateľ: zborník. Middletown, Pa.: Slovák v Amerike,
150

1962.
Laický apoštol Martin Kopúnek. Bethlehem, Pa.: Sdruženie slovenských katolíkov v
Amerike, 1961.
Pätdesiatnik dr. Jozef Kirschbaum. Middletown, Pa.: Literárny almanach Slováka v
Amerike, 1963.
Pamiatke Jozefa Cígra Hronského. Middletown, Pa.: F.A.Hrobák, 1960.
Sixty years of the Slovak league of America. Ed. Middletown, Pa.: Slovak league of
America, 1967.
Slovakia. Ed. Middletown, Pa.: Slovak league of America, 1965.
PECH, Stanley
„Ferment in Czechoslovak Marxist Historiography.“ Canadian Slavonic Papers 10, no.
4 (Winter 1968): 502–22.
„New Avenues in Eastern European History.“ Canadian Slavonic Papers 10, no. 1
(Spring 1968): 3–18.
„Czech Socialism in a Historical and Comparative Perspective.“ Canadian Slavonic
Papers 24, no. 2 (June 1982): 138–151.
„Political Parties in Eastern Europe 1848–1939: Comparisons and Continuities.“ East
Central Europe 5, no. 1 (1978): 1–38.
The Czech Revolution of 1848. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969.
PEJSKAR, Jožka
Poslední pocta sv. 1. Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948–1989.
Curych: Konfrontation AG/SA, 1982.
Poslední pocta sv. 2. Curych: Konfrontation AG/SA, 1985.
Poslední pocta sv. 3. S.l.: Josef Pejskar, 1989.
Poslední pocta sv. 4. Fallbrook: Jožka Pejskar, 1994.
Pronásledovaní vlastenci: perzekuce čs. Národních socialistů, 1897–1980. München:
Ústředí čs. Strany národně sociální v exilu 1987.
Útěky železnou oponou. Zürich: Reportér, 1989.
PELIKÁN, Jiří
The Czechoslovak political trials, 1950–1954: the suppressed report of the Dubček
government´s commisssion of inquiry, 1968. London: Macdonald, 1971.
PERMAN, Dagamr Horna
151

Bibliography and the historian: the conference at Belmont of the Joint committee on
bibliographical services to history, May 1967, ed. Santa Barbara, 1968.
The shaping of the Czechoslovak state: diplomatic history of the boundaries of
Czechoslovakia, 1914–1920. Leiden: Brill, 1962.
PEROUTKA, Ferdinand
Byl Eduard Beneš vinen?: 1948–1973: k 25. Výročí komunistického převratu v ČSSR.
Perth Amboy, N.J.: Universum Sokol, 1973.
TGM představuje plukovníka Cunninghama. Curych: Konforntace, 1977.
Začátky česko-slovenského soužití. Paris: Ed. Sokolova, 1953.
PFAFF, Ivan
Historické kořeny reformního hnutí v české společnosti. Köln: Index, 1988.
POLAKOVIČ Štefan – VNUK, František
Zahraničné akcie na záchranu a obnovenie slovenskej samostatnosti (1943–1948).
Lakewood: Slovak research inst. Of America, 1988.
POLAKOVIČ Štefan
La clavae para la obra de Ernesto Sabato. Buenos Aires : Ediciones de la Univesidad del
Salvador, 1981.
Čo je národné bytie? Hamilton : Slovenské vydavateľstvo Františka J. Fugu, 1982.
Vidiny o slovenskom národe. Buenos Aires : Zahraničná Matica slovenská, 1983.
POLC, Jaroslav
Agnes von Böhmen, 1211–1282, Königstochter, Äbtissin, Heilige, mit Beitr. Von
Barbara Sasse und Aleš Zelenka; und einer Einl. Von Angelus Waldstein-Wartenberg.
München:Oldenbourg, 1989.
De origine festi Visitationis B.M.V. Roma: Libreria editrices della Pontificia universita
Lateranense, 1967.
Svatý Jan Nepomucký/ Jaroslav Polc a Václav Ryneš. Řím: Křesťanská akademie, 1972.
PREČAN, Vilém
Acta creationis: unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei, 1969–
1980: vorgelegt dem XV. Internationalen Kongress für Geschichtswissenschaft
Independent historiography in Czechoslovakia, 1969–1980: presented to the XVth
International congress of historical sciences, (Bukarest- Bucharest, August 1980). Ed.
V. Prečan. Hannover ,1980.
Charta 77 tio aar/urval och red.: Vilém Prečan; övers.: Jan Gajdoš. Stockholm: Charta
152

77 – stift., 1987.
Human rights in Czechoslovakia: a documentation, September 1981 – December 1982:
based on reports by human rights groups (Charta 77, VONS), court records, official
statements of the Czechoslovak government and other documents/. Comp. by Vilém
Prečan. Paris: International Committee for the support of Charter 77 in Czechoslovakia,
1983.
Křesťané a Charta 77: výběr dokumentů a textů/ šest. Ed.Vilém Prečan. Köln: Index,
1980.
Parallel politics: essays on politics from Czech and Slovak samizdat. Ed. Gordon
Skilling and Vilém Prečan. Armonk, N.Y.: Sharpe, 1981.
Die sieben Jahre von Prag, 1969–1976. Briefe und Dokumente aus der Zeit der
„Normalisierung“; übers. Von Ilse Löffler. Frankfurt am Main: Fischer TaschnbuchVerl., 1978.
T.G.Masaryk and our times: published on occasion of the International conference
Thomas Garrigue Masaryk, 1850–1937, organized by the School of Slavonic and East
European studies, University of London, 11th–16th December 1986. Ed. Hannover:
CSDS, 1986.
Ten years of Charter 77: (abridged version). Hannover: CSDS, 1986.
Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei, 1969–1980: vorlegt dem
XV. Internationalen Kongress für Geschitswissenschaften (Bukarest, August 1980).
Independent historiography in Czechoslovakia, 1969–1980. Scheinfeld:
Documentationszentrum, 1988.
PROCHÁZKA, Theodore
La presse tchécoslovaque en 1938. Paris, 1954.
The Second Republic: the disintegration of post-Munich Czechoslovakia (October
1938–March 1939). Boulder: East European Monographs, 1981.
RECHCÍGL, Jr., Miloslav
The Czechoslovak contribution to world culture. Ed. The Hague: Mouton, 1964.
Czechoslovakia, past and present. Ed. The Hague: Mouton, 1968.
Educators with Czechoslovak roots: U.S. And Canadian faculty roster. Comp.
Washington D.C.: SVU press, 1980.
Studies in Czechoslovak history. Ed. Meerut (Indie): Sadhna Prakashan, 1976.
Ten years of the Czechoslovak society of arts and sciences in America, inc., 1956–1966.
Toronto: Naše hlasy, 1966.
U.S. Legislators with Czechoslovak roots from colonial times to present: with
genealogical lineages. Washington, D.C.: SVU press 1987.
153

REIMAN, Michal
The birth of Stalinism: the USSR on the eve of the „second revolution“. Transl. George
Saunders. London: Tauris, 1987., něm. 1979, španěl. 1982, ital. 1980.
Lenin, Stalin, Gorbačev: Kontinuität und Brüche in der sowjetischen Geschichte.
Hamburg: Junius, 1987.
Der unvolkommene Block: die Sowjetunion und Ost-Mitteleuropa zwischen Loyalität
und Widerspruch/ Hannelore Horn, Wladimir Knobesdorf und Michal Reiman (Hrsg.).
Frankfurt am Main (etc.): Lang, 1988.
REINFELD, Barbara Kimmel
Karel Havlíček, (1821–1856): a national liberation leader of the Czech renascence.
Boulder: East European Monographs, 1982.
RIPKA, Hubert
Le coup de Prague, une révolution préfabriquée: souvenirs. Paris: Plon, 1949.
Czechoslovakia enslaved: the story of the communist coup d´etat. London: Gollancz,
1950.
Czechoslovakia in the European problematics. Washington: Library of Congress, 1955.
Eastern Europe in the post-war world. With an introd. By Hugh Seton-Watson. New
York: Praeger, 1961.
Une fédération des pays d' Europe centrale et orientale: étude. Trad. et prés. par le
Comité francais pour l' Europe libre. Paris, 1954.
History of Czechoslovak foreign policy. Washington: Library of Congress, 1955.
(Microfilm copy of tapescript).
Munich: before and after: a fully documented Czechoslovak account of the crises of
September 1938 and March 1939, with a detailed analysis of the repercussions of the
Munich agreement on the situation of Europe as a whole and of Central Europe in
particular, together with an essay on the reconstruction of a free Europe; transl. from
the manuscript by Ida Šindelková and Edgar P. Young. New York: Fertig, 1969.
RYDLO, Jozef M.
Slováci v európskom zahraničí včera a dnes: profil na skúšku. Lausanne: Liber, 1976.
Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1663–1988. Rím,
SÚSCM, 1989.
ŘEZNÍČEK, Ladislav
Garborg a Masaryk. Oslo: Aftenposten, 1969.
Smetana ve Skandinávii. Oslo: Biblioscandia, 1970.
154

Olav Engelbrektson. Norsk historik tidsskrift,1978
Ole Bull. Bergen: Grieg forlag, 1980.
Jan Masaryk. Roma: II.Bagato, 1986.
SCHWARZENBERG, Karl Fürst zu
Adler und Drache: der Weltherrschaftsgedanke. Wien: Herold, 1958.
Feldmarschall Fürst Schwarzenberg: der Sieger von Leipzig. Wien: Herold, 1964.
Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzenberg. Neustadt an der Aisch:
Degener, 1963.
Gotik in Böhmen: Geschichte, Gesellschaftsgeschichte, Architektur, Plastik und
Malerei; hrsg. Von Karl M. Swoboda. München: Presterl-Verl., 1969.
Katalog der kroatischen, polnischen und tschechischen Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek. Wien: Hollinek, 1972.
Písně českého státu. Řím: Křesťanská akademie, 1976.
Romantik in Böhmen: Geschichte, Architektur, Malerei, Plastik und Kunstgewerbe/hrsg.
Von E. Bachmann (und) K. Schwarzenberg. München: Prestel-Verl., 1977.
Die Sankt Wenzels-Krone und die böhmischen Insignien. Wien: Herold, 1982.
Vstup Čech do západoevropské kultury a pražské tisíciletí. Frankfurt/M: Opus bonum,
1973.
Das Wappen der Fürsten zu Schwarzenberg: geschichtliche Erklärung. Murau:
Schwarzenbergische Archiven, 1956.
SIDOR, Karol
Jako došlo k vyhláseniu Slovenskej republiky: Slovenská republika, 1939–1949.
Scranton, Pa: Obrana press, 1949
Moje poznámky k historickým dom. Middletown, Pa: Literárny almanach Slováka
v Amerike, 1971.
Slovenská politika v pražskom sneme, 1918–38. Rodina a priateľa K. Sidora 1975.
SILNICKÝ, František
Communism and Eastern Europe: a collection of essays. Ed. Fr. Silnitský, Larisa
Silnitsky and Karl Reyman. Brighton: Harvester Press, 1979.
Nacional´naja politika KPSS v period s 1917 po 1922 god. München: Sučasnosť, 1978.
SLÁDEČEK, Zdeněk

155

Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen Exils. München: FidesVerlagsgesellsch., 1976
SLÁMA Jiří – KAPLAN, Karel
Die Parlamentwahlen in der Tschechoslowakei, 1935–1945–1948: eine statistische
Analyse. München: Oldenbourg, 1986.
SLÁVIK, Juraj
Masaryk a Slovensko. Čs. Národní rada americká, 1960.
Moja pamäť – živá kniha: detstvo, chlapectvo, mládencovo: moj život v rakúskouhorskej monarchii, 1890–1918. New York: CS publ., 1955.
SMUTNÝ, Jaromír
Němci v Československu a jich odsun z republiky. London: Ústav dr. Edvarda Beneše,
1956.
Únorový převrat 1948. London: Ústav dr. Edvarda Beneše, 1957.
STAŠO, Jozef
Slovaks in the United States of America: brief sketches of thein history, national
heritage and activities. Cambridge, Ont.: Dobrá kniha 1974.
Slovensko po druhej světověj vojne: Aprílová dohoda r. 1946. Cambridge, Ont.: Dobrá
kniha 1977
STOLÁRIK, Marián Mark
Forgotten doors: the other ports of entry to the United States. Philadelphia: Balch inst.
Press, 1988.
Growing up on the South Side: three generations of Slovaks in Bethlehem,
Pennsylvania, 1880–1976. Lewisburg(etc.): Bucknell University Press (etc.), 1985.
Immigration and urbanization: the Slovak experience, 1870–1918. New York,
N.Y.:AMS press, 1989.
Making it in America: the role of ethnicity in business enterprise, education and work
choices/ ed. by M. Stolarik and Murray Friedman. Lewisburg (etc.): Bucknell
University Press, 1986.
The role of American Slovaks in the creation of Czecho-Slovakia, 1914–1918. Cleveland
(etc.): Slovak inst., 1968.
The Slovak Americans. New York, N.Y.: Chelsea House, 1988.
STRÁNSKÝ Jaroslav
East Wind over Prague . London, 1949.
156

K otázce česko-německé. London: Ústav dr. Edvarda Beneše, 1956.
Odsun Němců z ČSR s hlediska národního i mezinárodního. Londýn. Ústav dr. Edvarda
Beneše, 1953.
TGM 1850–1955: slavnostní projev. London: Sokol, 1955.
SVÁTEK, Richard
O smysl českých dějin: historicko-politické úvahy. New York: R. Svátek, 1963.
SYCHRAVA, Lev
Dr. E. Beneš v boji o československou samostatnost: přednáška. Londýn: Ústav dr.
Edvarda Beneše, 1950.
Svědectví a úvahy o pražském převratu v únoru 1948. Londýn: Ústav dr. Edvarda
Beneše, 1952.
ŠNEJDÁREK, Antonín
La nouvelle Europe centrale.Paris : Imprimerie nationale, 1986.
TÁBORSKÝ, Edward Joseph
Communism in Czechoslovakia, 1948–1960. Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 1961.
President Edvard Beneš: Between East and West, 1938–1948. Stanford, Calif.: Hoover
inst. Press, 1981.
Presidentův sekretář vypovídá: deník druhého zahraničního odboje. Curych:
Konfrontace, 1978–1983.
TEICH, Mikuláš
Changing perspectives in the history of science: essays in honour of Joseph Needham,
ed. by Mikuláš Teich and Robert Young. Dordrecht: Reidel, 1973.
The enlightenment in national context. Ed. by Roy Porter and Mikuláš Teich.
Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Revolution in history, ed. by Roy Porter and Mikuláš Teich. Cambridge: Cambridge
University Press, 1986.
Romanticism in national context. Eds. Roy Porter and Mikuláš Teich. Cambridge,
Cambridge University Press, 1988.
Two essays on central European economic history. By Mikuláš Teich and and Alice
Teichová. Amherst, N.Y.: Council of international studies/State university of New York
at Buffalo, 1981.
TEICHOVÁ, Alice
157

Two essays on central European economic history. By Mikuláš Teich and and Alice
Teichová. Amherst, N.Y.: Council of international studies/State university of New York
at Buffalo, 1981.
Britská zahraniční politika a anglo-francouzsko-sovětská jednání v roce 1939. 1960.
TESAŘ, Jan
Diagnosi 301.7. La Nuova Agape, 1980.
TIGRID, Pavel
Dnešek je váš, zítřek je náš: dělnické revolty v komunistických zemích. Köln: Index,
1982.
Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Toronto: Sixty-eight publishers,
1988.
Marx na Hradčanech. New York: Svědectví, 1960.
Politická emigrace v atomovém věku. Paříž, ed. Svědectví, 1968.
TUSA, John, pův. jm. Jan Tůša
The Berlin airlift. New York: Atheneum, 1988.
The Berlin blockade. London: Hoddera Stoughton, 1988.
The Nuremberg trial. New York: Atheneum, 1984.
UTITZ, Bedřich
Svědkové revoluce: někdejší spolupracovníci Lenina a Stalina vypovídají. Köln: Index,
1989.
ZEMAN, Zbyněk
The break-up of the Habsburg Empire, 1914–1918: a study in national and social
revolution. London [etc.]: Oxford university press, 1961.
A diplomatic history of the First World War. London: Weidenfeld and Nicolson, 1971.
Das Dritte Reich in der Karikatur. München: Heyne, 1984.
La fin des Habsbourg: l' effondrement de l' Empire austro-hongrois. Lausanne:
Rencontre, 1971.
The gentleman negotiators: a diplomatic history of the First World War. New York.
Macmillan, 1971
German Foreign Ministry archives: topical nad chronolgical index of the documents in
the series W[elt] K[rieg] 2 secrets, volumes 1–20 [Oxford],ca 1960.

158

Germany and the revolution in Russia, 1915–1918: documents from the archives of the
German foreign ministry. London [etc.]: Oxford university press, 1958.
Heckling Hitler: caricatures of the Third Reich. London [etc.]: Orbis [etc.], 1984.
Bir imparatorluk çöküyor: Habsburglarin sonu. Istanbul: Milliyet Yayinlari, 1976.
Konsten att sälja ett krieg:affischer och propaganda under andra världskriget.
Stockholm: Lindblad, 1982.
Lenin: a biographical essay. Maksim Gorkij introduction [and annotaded] by Z. Zeman.
Edinburgh: Morrison and Gibb, 1967.
I manifesti e la guerra, 1939–1945. Novara: Inst. Geografico De Agostini, 1978.
The Masaryks: the making of Czechoslovakia. London: Weidenfeld and Nicolson, 1976.
Nazi propaganda. London [etc.]: Oxford university press, 1973.
Prague spring: a report on Czechoslovakia, 1968. Harmondsworth [etc.]: Penguin
books, 1969.
Propaganda in de tweede wereldoorlog: politieke affiches, 1939–1945.Utrecht [etc.]:
Spectrum, 1980.
De propaganda van de Nazi's. Hilversum[etc.]: W.de Haan, 1966.
Pursued by a bear: the making of Eastern Europe. London: Chatto&Windus, 1989.
Schaduwen over de Habsburgers: de ineenstorting van de dubbel-monarchie; vert.
[door] J.F.Kliphuis. Leiden: Sijthoff, 1971.
Sellingthe war: art and propaganda in World War II. London: Orbis books, 1978.
Twilight of the Habsburgs: the collapse of the Austro-Hungarian Empire. London: BPC
unit 75, 1971.
Vendre la guerre: art et propagande durant la Seconde guerre mondiale. Paris: Albin
Michel, 1980.
Der Zusammenbruch des Habsburgerrieches, 1914–1918. München: Oldenbourg, 1963.
Freibeuter der Revolution: Parvus-Helphand: eine politische Biographie/Winfried B.
Scharlau und Zbyněk A.B. Zeman. Köln: Wissenschaft und Politik, 1964.
The Merchant of the revolution: the life of Alexander Israel Helphand (Parvus). 1867–
1924/ Z.A.B. Zeman and W.B.Scharlau. London [etc.]: Oxford university press, 1965.
ZENKL, Petr
Masarykova Československá republika. Chicago: Čsl. Národní rada americká, 1955.
Tomáš G. Masaryk and idea federalisace Evropy a světa. Chicago: Kruh přátel čsl.
159

Knihy, 1953.
T.G.Masaryk, 1850–1937–1962/ [šest. Petr Zenkl and Matej P. Josko]. Washigton:
Council of free Czechoslovakia, 1962.
ZÚBEK, Theodorik Jozef
The church of silence in Slovakia. Whiting, Ind.: Lach, 1956.

160

Příloha č. 3
Držitelé Stanley Pech Prize s uvedením práce, za kterou cenu získali255
2006–2007
Sheilagh Ogilvie
So that Every Subject Knows How to Behave: Social Disciplining in Early Modern
Bohemia. Comparative Studies in Society & History 48, 1 (January 2006): 38–78.
2004–2005
Peter Bugge
“The Making of a Slovak City The Czechoslovak Renaming of
Pressburg/Pozsony/Presporok, 1918–19.” Austrian History Yearbook 35 (2004): 205–
227.
2002–2003
Bruce R. Berglund
“Building a Church for a New Age: The Search for a Modern Catholic Art in Turn-ofthe-century Central Europe.” Centropa 3, 3 (September 2003): 225–240.
2000–2001
Katherine David-Fox
“Prague-Vienna, Prague-Berlin: The Hidden Geography of Czech Modernism.” Slavic
Review 59, 4 (Winter 2000): 735–760.
1998–1999
Karl F. Bahm
“Beyond the Bourgeoisie: Rethinking Nation, Culture and Modernity in NineteenthCentury Central Europe.” Austrian History Yearbook 29, part 1 (1998): 19–35.
Igor Lukes
“The Slansky Affair: New Evidence,” Slavic Review 58, 1 (Spring 1999): 160–187.
1996–1997
Anna Drabek
„Die Frage der Unterrichtssprache im Königreich Böhmen im Zeitalter der Aufklärung.“
Österreichische Osthelfte 38 (1996): 329–355.
1993–1994
Claire Nolte
“Our Brothers Across the Ocean: The Czech Sokol in America to 1914.” Czechoslovak
and Central European Journal 2, no. 2 (Winter 1993): 15–37.
1991–1992
Hillel Kieval
“The Social Vision of Bohemian Jews: Intellectuals and Community in the 1840s.” In
Jonathan Frankel and Steven J. Zipperstein , eds., Assimilation and Community: The
255

Čerpáno z webových stránek Czechoslovak studies association. Dostupné z:
http://faculty.arts.ubc.ca/eglassheim/CHC/pech.htm[12.12.2012]
161

Jews in Nineteenth-Century Europe (Cambridge and New York: Cambridge University
Press, 1992).
1987–1988
Owen V. Johnson
“Newspapers and Nation-building: The Slovak Press in Pre-1918
Slovakia,” in Hans Lemberg et al., eds., Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte,
Gesellschaftsgeschichte in den Böhmischen Ländern und Europa (Vienna: Verlag für
Geschichte und Politik, 1988): 160–78.
1985–1986
Kevin F. McDermott
“Dependence or Independence? Relations between the Red Unions and the Communist
Party of Czechoslovakia, 1922–1929. ” In Stanislav J. Kirschbaum, ed., East European
History: Selected Papers of the Third World Congress for Soviet and East European
Studies (Columbus, OH: Slavica Publishers, 1988): 157–83.

162

Použité prameny a literatura
Prameny
Archiv Akademie věd ČR (MSÚ-A AV ČR)
MSÚ-A AV ČR, fond Opočenský
Centrum pro československá exilová studia (CČES)
CČES, fond Petr Hrubý
CČES, fond RSČ, karton 629
Immigration History Research Center (IHRC)
IHRC, fond ACEN
Archiv Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, pobočka Brno (ÚSD)
ÚSD, fond Index
Československé dokumentační středisko
Exilová periodika
Periodika
časopis Skutečnost
časopis Svědectví
časopis Tribuna
ČČH

Literatura
AGOZINO, Biko. “Methods of Data Reception.” In Theoretical and Methodological
Issues in Migration Research. Interdisciplinary, intergenerational and international
perspective, ed. Biko Agozino. Ashgate Publishing, 2000, 3.
Akademická encyklopedie českých dějin A–C. Praha: Historický ústav, 2009.
ALTER, P. Out of the Third Reich. Refugee Historians in Post-War Britain. London –
New York: I.B. Tauris, 1998.
An Interrupted Past, German-Speaking Refugee Historians in the United States after
1933, ed. Lehmann, H. – Ledford, K.F. Cambridge University Press, 1991.
Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu,
ed. Jitka Hanáková. Praha, 2011.
Atlas of European Historiography. Eds. Porciani, I. and L. Raphael. Palgrave
Macmillan, 2011.
BARTEČEK, Ivo. Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku.
163

Ostrava: Repronis, 1999.
BRANDES, Dethlef. Exil v Londýně 1939–1943: Velká Británie a její spojenci
Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem. Praha:
Karolinum, 2003.
BROUČEK, Stanislav. Kandidáti další existence (z Osudů české Novodobé Emigrace).
Praha: F & J Mediaservis, 2004.
BROUČEK, S. – HRUBÝ, K. – MĚŠŤAN, A. Emigrace a exil jako způsob života: II.
Sympozium O českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k
domovu: [2. října 2000 ve Velké aule Karolina]. Praha: Karolinum, 2001.
BROUČEK, S. – HRUBÝ, K. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha:
Karolinum, 2000.
BRYCHTA, I (rec.) Slovak Politics, Essays on Slovak History in Honour of Joseph M.
Kirschbaum, ed. Stanislav J. Kirschbaum, Kosmas 6, 1 (Summer 1987): 145–147.
CASTLES, Stephen – MILLER, Mark J. The Age of Migration. International
Population Movements in the Modern World. New York – London: Guilford Press,
1998.
CZAPLIŃSKA, Joanna. Vyrovnání s totalitou ve vzpomínkové tvorbě exilových autorů
po roce 1968. Opava, 2001.
Česko-slovenská historická ročenka 2005. Ed. GONĚC,V. Brno: Vydavatelství MU,
2005.
ČELOVSKÝ, Bořivoj. „Emigranti.“ Dopisy politických uprchlíků z prvních let po
„Vítězném únoru“ 1948. Tilia, 1998.
ČELOVSKÝ, Bořivoj. Kdo navrátil se, neutíká: Dovětek ke knize Šel jsem svou cestou.
Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.
ČELOVSKÝ, Bořivoj. Šel jsem svou cestou. Opava: Vade mecum, 1996.
Česko-slovenská historická ročenka 2005, ed. Goněc, V. Brno: Vydavatelství MU, 2005.
Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989. I., od května
1945 do srpna 1968. Olomouc, 2004.
Český a slovenský exil 20. století I. + II. [„Úvodní“ a „první“ katalog k výstavám Český
a slovenský exil 20. století], ed. Kratochvil, Jan. Meadow Art, 2002.
ČULÍK, Jan. Seznam publikací vydaných v hlavních exilových nakladatelstvích 1971–
1990. Praha: ÚSD, 1992.
De BAETS, Antoon. “Exile and acculturation: Refugee Historians Since the Second
World War.” The International Review 28, 2 (June 2006): 316–335.
164

DEJMEK, Jindřich. „Český diplomat a historik Eduard Táborský (1910–1996).“
Slovanský přehled 83, 1 (1997): 121–127.
DEMUTH, A. „Some conceptual Thoughts on Migration Research“. Theoretical and
Methodological Issues in Migration Researh. Interdisciplinary, intergenerational
and international perspective, ed. Biko Agozino. Ashgate Publishing Ltd, 2000: 30–
31.
DIAMANT, Jiří Jindřich. Psychologické problémy emigrace. Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 1995.
Displacement (vymístění). Sociální studia 2 (2004).
Dr. Jozef Staško osemdesiatročný (1917–1997). Zborník zo seminára o Dr. Jozefovi
Staškovi v Dolnom Kubíne 12.9.1997, ed. Maruniak P. Matica slovenská: Kabinet
výskumu dejín slovenského exilu, 1998.
EAKIN-THIMME, Gabriela Ann. Geschichte im Exil. Deutschsprachige Historiker
nach 1933. München: M Press, 2005.
ELŠÍKOVÁ, Monika. Opat chuligán, aneb Dobré dílo Anastáze Opaska. Kostelní
Vydří, 2005.
Emigrace. Historické práce Centra pro československá exilová studia. Svazek 5.
Olomouc, 2009.
Emigrace. Historické práce Centra pro československá exilová studia. Svazek 6.
Olomouc, 2010.
Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia.
Olomouc, 2008.
EPSTEIN, Catherine. A Past Renewed. A catalog of German-speaking refugee
historians in the United States after 1933. Cambridge University Press, 1993.
Exilová periodika: katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků
vydávaných po roce 1945. Eds. Formanová, L., J. Gruntorád and M. Přibáň. Praha:
Libri prohibiti, 1999.
F.K. [František Kolář] (rec.). Wandycz, Piotr S., The Twilight of French Eastern
Alliances, 1926–1936. French – Czechoslovak – Polish Relations from Locarno to
the Remilitarization of the Rhineland. ČČH 88 (1990): 186.
FAIST, Thomas: The Volume and Dynamics of International Migration and
Transnational Social Spaces. Oxford: Clarendon Press, 2000.
FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2002.
165

FIC, V. M. Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její
organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23.únor 1948–16.
březen 1990. Prameny a studie k dějinám čs. exilu 1948–1989, sv. 5. Brno, 2002.
František Matouš Klácel – filosof, spisovatel a novinář: Sborník ze sympozia konaného
ve dnech 24.–26. září 2008 v České Třebové. Česká Třebová: Městské muzeum,
2008.
GODDEERIS, I. – MANDELÍČKOVÁ, M. „Living the past. Historians in Exile, 19th
and 20th century.“ In Setting the Standards. Institutions, networks and communities
of national historiography. Eds. Porciani, I. and Jo Tollebeek. Palgrave Macmillan,
2012: 394–408.
HAHNOVÁ, Eva. „Deutsche Bohemistik – Von außen gesehen.“ Osteuropa 4 (1990):
387–396.
HÁJEK, Hanuš J. „Exil 1954.“ Skutečnost 5, 11–12 (1954): 137–139.
HANZAL, Josef. Cesty české historiografie 1945–1989. Praha: Karolinum, 1999.
HANZLÍK, František – KONEČNÝ, Karel. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v
Československu po únoru 1948. Brno: Univerzita obrany, 2009.
HAUNER, Milan. „Hodnoty a hodnocení v naší historiografii.“ 15, 000 slov IV, 10
(1985): 1–14.
HAVLÍČEK, Dušan. Listy v exilu. Olomouc, 2008.
Hluboká stopa: nezávislá revue Skutečnost 1949–1953. Ed. Vilém Prečan. Praha:
Československé dokumentační středisko, 2008.
HOLBORN, L. W. The International Refuee Organisation: A specialised agency of the
United Nations, Its History and Work, 1946–52. London: Oxford University Press,
1956.
HROMÁDKA, Josef Lukl and Otakar ODLOŽILÍK. S druhého břehu: úvahy z
amerického exilu 1940–1945. Praha: J. Laichter, 1946.
CHADA, Joseph. The Czechs in the United States. The SVU Press, 1981.
IGGERS, G. Georg. Dějepisectví ve 20. století. Praha: NLN, 2002.
IGGERS, Wilma Abeles – IGGERS, Georg G. Dva pohledy na dějiny: svědectví o
životě v neklidných dobách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006.
In Search of Haven: The Story of Czechoslovak Refugees. Washington, D.C.: Council of
Free Czechoslovakia, b.d.
J.Hz. [Josef Hanzal] (rec.). Škutina, Vladimír, “Český šlechtic František
Schwarzenberg.” ČČH 89 (1991): 464–465.
166

JÄRVESOO, Elmar. The Baltic University in Germany 1945–1949, Balti Ülikool
Saksamaal 1945–1949. Toronto, 1991.
JIRÁSEK, Zdeněk – TRAPL, Miloš. Exilová politika. Olomouc, 1996.
JIROUŠEK, Bohumil. “Prožitek emigrace u Františka Grause.” DaS 3 (2002): 34–36.
JIROUŠEK, Bohumil. „Vztahy Josefa Macka s exilovou historiografií.“ In Práce
z dějin vědy 21. Eds. Kostlán, A. and M. Devátá. Praha, 2009: 213–223.
JOSTEN, Josef. Československo žaluje. Londýn, 1949.
JUNEK, Marek a kol. Svobodně! Radio Svobodná Evropa 1951–2011. Praha, 2011.
KAPLAN, Karel. Poúnorový exil 1948–49. Liberec: Dialog, 2007.
Katalog knih českého exilu 1948–1994: libri prohibiti, ed. Jiří Gruntorád. Praha:
Primus, 1995.
KLÁCEL, František Matouš. Historie Spojených Států Amerických.Milwaukee:
(Novák), 1878.
KLADIVA, Jaroslav. „XI. mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu“. ČsČH 9
[59], 1 (1961): 151.
KNOPP, František. Česká literatura v exilu 1948–1989: bibliografie. Praha:
Makropulos, c1996.
KOLAJA, Jiří. „A Sociological Note on the Czechoslovak Anti-Communist Refugee.“
American Journal of Sociology 58 (1952): 289–291.
KOŘALKOVÁ, Květa.„Časopis Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 1982-1989,“
ČČH 89, č. 5–6 (1991), 808-809.
KŘEN, J. Do emigrace: západní zahraniční odboj 1938–1939. Praha: Naše vojsko,
1969.
KŘEN, J. V emigraci: západní zahraniční odboj 1939–1940. Praha: Naše vojsko, 1969.
KOTYK, Jiří: „František hrabě Lützov – bohemista a historik.“ Vlastivědné listy
Pardubického kraje 1 (2012).
KUKLÍK, J. Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945: právní a
politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení
ČSR v emigraci. Praha: Karolinum, 1998.
KUNZ, E.F. ”The refugee in flight: Kinetic models and forms of
displacement.”International migration review 7, 2 (summer 1973): 125–146.
LASKA, Vera. The Czechs in America 1633–1977: A Chronology and Fact Book.
Ocean Publications, 1978.
LUŽA, R. Československá sociální demokracie: kapitoly z let exilu 1948–1989. Praha:
167

Československé dokumentační středisko, 2001.
MACHANN, Clinton – MENDL, J. W. Krásná Amerika. A Study of the Texas Czechs
1851–1939. Eakin Press, 1983.
MAMATEY, Victor S. “The Czecho-Slovak agreement of Pittsburg revisited.” Kosmas
2, 2 (Winter 1983): 41–48.
MALKKI, Liisa H. „Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National
Order of Things.“ Annual Review of Anthropology 24 (1995): 495–523.
MASARYK, Jan. Volá Londýn. Práce, 1946.
MEJSTŘÍK, J. Češi ve světě: 1918–2000. Lexikon krajanů, kteří se ve světě neztratili.
Praha: Euromedia group, 2000.
MLYNÁRIK, Ján . Diaspora historiografie. Praha, 1998.
MOTLÍČEK, Tomáš – ŠMERAL, Jiří. Průvodce po fondech a sbírkách Centra pro
československá exilová studia při FF UP v Olomouci. Olomouc: Vydavatelství UP,
2007.
NEMEC, Ludvik. “Francis Dvornik – a Master of Historical Synthesis.” Kosmas:
Journal of Czechoslovak and Central European Studies 4, 2 (Winter 1985): 133–148.
NEŠPOR, Z. R. Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty: prolegomena k
sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem
k západní reemigraci 90. let. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České
republiky, 2002.
NEŠPOR, Zdeněk. “Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace západních
emigrantů do české společnosti.” Lidé a města 7, č. 1 (2005): 1–32.
NEŠPOR, Z. R (rec.). Kratochvil, Jan, ed., Český a slovenský exil 20. století I. + II.
[„Úvodní“ a „první“ katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století], in Lidé
a města 5, 10 (2003): 186–189.
NODL, Martin. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Brno: CDK, 2007.
O'DOWN, M. „Popular Writers: Women historians, the academic community and
national history writing.“ In Setting the Standards. Institutions, networks and
communities of national historiography, eds. I. Porciani – J. Tollebeek, (Palgrave
Macmillan 2012): 351–366.
OLIVOVÁ, Věra. Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950–1964. Praha: Společnost
Edvarda Beneše, 2000.
P. Michal Lacko. Život a dielo. Zborník referátov na vedeckej konferencii v Košiciach
19.–20.3.1992, ed. M. Potemra. Košice: Slovenský katolický kruh, 1992.
168

PALEČEK, Pavel. Exil a politika: Historici o nejnovějších dějinách a o sobě. Tišnov:
Sursum, 2004.
PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta sv. 1. Památník na zemřelé československé exulanty v
letech 1948–1989. Curych: Konfrontation AG/SA, 1982.
PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta sv. 2. Curych: Konfrontation AG/SA, 1985.
PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta sv. 3. S.l.: Josef Pejskar, 1989.
PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta sv. 4. Fallbrook: Jožka Pejskar, 1994.
PETERSEN, W.A. „General typology of migration.“ American Sociological Review 23
(June 1958): 256–266.
PEROUTKA, Ferdinad. Úděl svobody: výbor z rozhlasových projevů: 1951–1977.
Praha: Academia, 1995.
POLIŠENSKÁ, Milada. Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten: Free Czechoslovakia
Information na pozadí československo-britských diplomatických styků 1948–1985.
Praha: Libri, 2009.
POLIŠENSKÝ, Josef – NESVADBÍK, Lumír. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do
Ameriky. Praha: Karolinum, 1996.
POLIŠENSKÝ, Josef. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. I. Obecné
problémy dějin českého vystěhovalectví do Ameriky 1848–1914. Praha 1992.
POLIŠENSKÝ, Josef. "Francis Lutzow." Slavonic and East European Review 28, no.
70 (November 1949): 168–71.
PREČAN, Vilém – DRÁPALA, M. V Kradeném čase: Výběr ze studií, článků a úvah z
let 1973–1993. Brno: Doplněk, 1994.
PREČAN, Vilém. “Vzpomínka na zakladatelská léta” (Projev na zahájení výstavy k 15.
výročí existence Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze 12. října 2005).
Zpravodaj historického klubu 16 (2005): 53–59.
PREČAN, Vilém. „Život a dílo Johanna Wolfganga Brügela.“ In In memoriam Johann
Wolfgang Brügel. Sborník z konference věnované Johannu Wolfgangu Brügelovi,
která se uskutečnila v Hustopečích, jeho rodném městě, dne 13. září 2006. Ed.
Nezhodová, S., Doubravka Olšáková and Vilém Prečan, 13–55. Hustopeče, 2007.
PREČAN, V. Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953. Praha:
Československé dokumentační středisko, 2008.
Překračování hranic aneb Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein: jubilejní spis k 70.
narozeninám evropského historika / Grenzüberschreitungen oder der Vermittler
Bedřich Loewenstein: Festschrift zum 70. Geburtstag eines europäischen Historikers.
169

Ed. Vilém Prečan ve spolupráci s Milenou Janišovou a Matthiasem Roeserem. Praha:
ÚSD, 1999.
PŘIBÁŇ, M. České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945. Olomouc:
Centrum pro československá exilová studia, 1995.
PUTNA, Martin C. Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991.
Brno: Petrov, 1993.
RAEFF, M. Russian Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 1919–1939.
New York, 1990.
RECHCIGL, E. – RECHCIGL, M. Czechoslovak Society of Art and Sciences 1958–
1988. Washington D.C.: The SVU Press, 1988.
RECHCÍGL, Miloslav, Jr. U.S. Legislators with Czechoslovak Roots, From Colonial
Times to Present with Genealogical Lineages. Washington D.C.: The SVU Press,
1987.
RECHCÍGL, Miloslav. Czechoslovak American Archivalia I., II. Olomouc – Ostrava,
2004.
Representation of the past: The Writing of national histories in niteteenth and
twentieth-century Europe. Newsletter 2 (September 2006).
SECKÁ, Milada – KŘESŤAN, J. – KAHUDA, J. České archivy a prameny k dějinám
zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia 27.–
28.6.2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé
společnosti pro vědy a umění. Praha: Národní archiv, 2007.
SEIBT, Ferdinand. “Historici jako diplomaté? O možném přínosu historických komisí.”
In Collegio Carolino ad honorem. Praha: Historický ústav ČSAV, 1990, 27–35.
SEKYROVÁ, M. “Několik stránek ze života Otakara Odložilíka” (Pražské archivy k
životu Otakara Odložilíka). Sborník archivních prací 44, 1 (1994), 34–67.
Setting

the

Standards.

Institutions,

networks

and

communities

of

national

historiography. Ed. Porciani, I. and Jo Tollebeek. Palgrave Macmillan, 2012.
SKILLING, H. G. “Czech and Slovak Independent Historical Writing 1982–1984.”
Kosmas 1 (Summer 1986 ): 157–161.
SKILLING, H. G. “Independent Historiography in Czechoslovakia.” Canadian
Slavonic Papers, XXV, 4, Dec.1983): 518–539.
SKOUPÝ Arnošt – TRAPL, M. Československá emigrace a krajanské hnutí ve
Švýcarsku v letech 1945–1989. I.od května 1945 do srpna 1968. Olomouc, 2003.
SLÁDEČEK, Zdeněk. Struktur und Programm des tschechischen und slowakischen
170

Exils. München: Fides-Verlagsgesellschaft, 1976.
Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků
Československé akademie věd v emigraci. Eds. S. Štrbáňová – A. Kostlán. Praha:
Academia, 2011.
STOBIECKI, Rafał. „The Polish Exile Periodicals as a Dialogue Forum with NonPolish Historiographies.“ Příspěvek na workshopu East and Central European
History Writing in Exile – International Dissemination of Knowledge, 3–5 December
2009, Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies.
STOLÁRIK, Marc. “Slovak Historians in exile in North America 1945–1992.” Human
Affairs 6, 1 (1996): 34–44.
Studie z dějin emigrace z českých zemí. Sborník studentských prací 2003.
ŠATAVA, Leoš. Migrační procesy a vystěhovalectví do USA v 19. stol. Praha:
Univerzita Karlova, 1989.
ŠEFLOVÁ, Ludmila. České a slovenské knihy v exilu. Praha, 2008.
ŠPETKO, J. Líšky kontra ježe: slovenská politická emigrácia 1948–1989: analýzy a
dokumenty. Bratislava: Kalligram, 2002.
TÁBORSKÝ, Eduard. “Beneš and Soviets.” Foreign Affairs 2, 27 (1949): 302–314.
TÁBORSKÝ, Eduard. “Beneš and Stalin: Moscow 1943 and 1945.” Svědectví (1957),
3–4: 193–214.
TÁBORSKÝ, Eduard. “The Triumph and Disaster of Eduard Beneš.” Foreign Affairs
36 (1958): 669–684.
TÁBORSKÝ, Eduard. President Edvard Beneš between East and West 1938–1948.
Hoover Institution Press, 1981.
TASHAKKORI, Abbas – TEDDLIE, Ch. „Mixed methodology. Combining qualitative
and quantitative approach.“ Applied Social Methods Series, vol. 46, Sage
publications, 1998.
TEJCHMANOVÁ, S. Rusko v Československu: (bílá emigrace v ČSR 1917–1939).
Jinočany: H & H, 1993.
The Intellectual Migration: Europe and America, 1930–1960, eds. Fleming, D. –
Bailyn, B. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969.
The Jews of Czechoslovakia, Historical Studies and Surveys. Philadelphia: The Jewish
Publication Society for the History of Czechoslovak Jews, vol. I, 1968; vol. II 1971;
vol. III, 1984.
The Women in the Resistance and in the Holocaust, the Voices of Eyewitnesses, ed. and
171

with an introduction by Vera Laska, foreword by Simon Wiesenthal. WestportLondon: Greenwood Press, 1983.
TIGRID, Pavel. Marx na Hradčanech. Brno: Barrister & Principal, 2001.
TORTAROLO, Edoardo, „Objectivity and opposition. Some émigré historians in the
1930s and early 1940.“ In The many faces of clio: Cross-cultural approaches to
historiography Essays in Honor of Georg G. Iggers. Ed. Wang, Q.Edward and Franz
Fillafer, Berghahn Books, 2007: 59–70.
TORTAROLO, Edoardo. “Historians in exile: Franco Venturi in Paris in the 1930s.” In
TransAtlantic Encounters: Public Uses and Misuses of History in Europe and the
United States. Ed. Adams David K. – Vaudagna Maurizio, 89–118. Amsterdam: VU
University Press, 2000.
TRAPL, Miloš. Exil po únoru 1948 : počátky politické organizovanosti a činnosti
poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc: Centrum
pro československá exilová studia, 1996.
TRAPL, Miloš. „František Matouš (Ladimír) Klácel v Americe.“ In František Matouš
Klácel. Filozof, spisovatel a novinář. Sborník ze symposia konaného ve dnech 24.–
26. září 2008 v České Třebové. Česká Třebová: Městské muzeum Česká Třebová,
2008, 98–103.
TRAPL, M. – SKOUPÝ, A. – KOUŘIL, M. Československý exil a krajanské hnutí ve
Švýcarsku v letech 1945–1989. Olomouc, 2004.
VANĚČKOVÁ, Dagmar. „Loučení s Janou Neumannovou.“ In Listy 33, 1 (2003): 93.
VOJTÍŠEK, D. „Z vědeckého života: Zpráva o přátelském setkání s historiky Collegia
Carolina.“ ČsČH 88 (1990): 788–791.
WINTERS, S. B. “The Beginnings of American Scholarship on Czech and Slovak
History”. In Czech and Slovak History: An American Bibliography, ed. G. J. Kovtun,
xv. Washington, D.C.: Library of Congress, 1996.
WINTERS, Stanley B. “Odložilík’s American Career: The Uneasy Self-Exile of Czech
Historian 1948–1973.” In Grossbritanien, die USA und die böhmische Länder 1848–
1938. Ed. E.Hartman-Schmidt – S. B.Winters, 153–169. München, 1991.
WINTERS, Stanley B. “Introductory Essay: The Beginnings of American Scholarship
on Czech and Slovak History.” In George J. Kovtun, Czech and Slovak History: An
American Bibliography. Washington, D.C.: Library of Congress, 1996.
WYMAN, Marc. DP, Europe’s Displaced Persons, 1945–51. Philadelphia, 1989.
ZEMAN, Zdeněk. – HRUBÝ, P. – KOSATÍK, P. – POUSTA, Z. Rozchod 1948:
172

Rozhovory s českými poúnorovými exulanty. Praha: Univerzita Karlova, Ústav dějin a
Archiv Univerzity Karlovy, 2006.
ZOLBERG, A. R. – SUHRKE, A. – AGUAYO, S. Escape from Violence: Conflict and
the Refugee Crisis in the Developing World. N.Y.: Oxford University Press, 1989.

Internetové zdroje
Barbara Reinfeld (born Barbora Koháková), 1935 (Dec. 6, 2012). National Czech and
Slovak museum and library. Dostupné z : http://www.ncsml.org/Oral-History/AllInterviews/20121206/263/Reinfeld-Barbara.aspx [16.12.2012]
Československé dokumentační středisko. Encyklopedie československého exilu po druhé
světové válce.
Dostupné z: http://www.csds.cz/cs/encyklopedie.html [20.8.2010]
HAVRANOVÁ, R. „Kniha o Tisovi, která pobouřila historiky“. Hospodářské noviny
(17.10.2006). Dostupné z : http://hn.ihned.cz/c1-19537740-kniha-o-tisovi-kterapobourila-historiky [18. 7. 2012]
HAHN, Eva. „Open letter to my supporters“. Dostupné z :
http://mitglied.multimania.de/storck/index.htm [10.11.2011]
MORAVCOVÁ, Ilona. Zpracování krajanských fondů. Archives of Czechs and Slovaks
Abroad (ACASA). Vědecký projekt RM 09/02/2010. Dostupné z :
http://www.mzv.cz/file/620174/rm090210MZV_projekt_ACASA.pdf [10.11.2012]
KOVTUN, J. G. Czech and Slovak History: An American Bibliography. 1994. Dostupné
z: http://www.loc.gov/rr/european/cash/cash13.html [1.7.2010]
Právo
na
dějiny.
Dokument
Charty
77
č.
11/84.
http://www.charta2007.cz/index.php?sh=dokum/7 [20.8.2012]

Dostupné

z:

Stanley Pech Prize Winners. Czechoslovak studies association. Dostupné z :
http://faculty.arts.ubc.ca/eglassheim/CHC/pech.htm [12.12.2012]
Vera Laska, Political Prisoner, the power of resistance.“ In: Living histories: seven
voices from the holocaust. USC Shoah Foundation Institute, University of Southern
California, 2009. Dostupné z :
http://dornsife.usc.edu/vhi/cms/files/pdf/Laska%20biography.pdf [20.8.2012]
Historik Zbyněk Zeman hostem Historického magazínu (27.10.2007). Dostupné
z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24//exkluzivne-na-ct24/textove-prepisy-na-ct24/5397historik-zbynek-zeman-hostem-historickeho-magazinu /[14.7.2011.]

173

