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Život a dílo Egona Hostovského (1908–1973) bezesporu představují jednu z nejzajímavějších 
kapitol v dějinách české meziválečné a poválečné prózy. Byl tvůrcem, který prožil a procítil 
tragédii své doby jako málokterý jiný český spisovatel, bylo mu souzeno stát se „géniem 
českého osudu dvacátého století“. (A. J. Liehm) 
Osud spisovateli, svým původem spjatému s maloměstským prostředím, ve kterém se český 
živel mísil s německým a židovským, přinesl celou řadu tragických zvratů, v nichž se odrazily 
nejvýznamnější události 20. století: dětský prožitek 1. světové války, úspěšný tvůrčí život ve 
20. a 30. letech 20. století, diplomatické služby, nástup fašismu, zábor Sudet, mobilizace a 
následná deziluze z ní, Mnichov, okupace, útěk před fašismem, 2. světová válka prožitá v 
emigraci, ztráta blízkých v plynových komorách a transportech, opět diplomatické služby, 
únor 1948, útěk před komunismem, studená válka, srpen 1968 a následná normalizace, která 
mu vzala naději na vytoužený návrat domů a odsoudila ho k doživotní emigraci. 
Nelehký úděl postihl i recepci autorova díla. Ke konci 20. let, ve 30. a  40. letech 20. století  
byl považován za nadějného a významného spisovatele, literární kritika i čtenáři mu věnovali 
patřičnou pozornost, většinou byl prezentován jako představitel psychologismu a 
expresionismu. Znovu se jméno Hostovského vynořilo ve druhé polovině 60. let, kdy byl již 
jako autor žijící v emigraci většinou přiřazován k existencialismu. Předmětem intenzivnějšího 
a systematičtějšího zájmu českých literárních historiků, teoretiků vydavatelů, filmových a 
divadelních tvůrců se tvorba Hostovského ovšem opět stala až od 90. let 20. století. V 
předmluvě ke knižnímu vydání své samizdatové studie Polarita našeho věku v díle Egona 
Hostovského z r. 1993 František Kautman ještě píše o Hostovském jako o „zapomenutém 
autorovi“. Od té doby se situace podstatně změnila. Jen v 90. letech byla různými autory 
napsána řada článků, konaly se konference, z nichž vzešly sborníky, vzpomínkové akce a 
především vyšla samostatná monografie o Hostovském od Vladimíra Papouška. 
Nejvýznamnějším počinem bylo vydání  dvanáctidílných spisů Egona Hostovského (1994–
2002). Pokud jde o čtenáře, má dnes Hostovský svůj okruh obdivovatelů, ale nelze zřejmě 
říci, že by se stal předmětem širokého čtenářského zájmu. Téma diplomové práce D. 
Laitnerové lze proto považovat za nosné a velmi aktuální. Navíc diplomantce otevíralo cestu 
k uplatnění poznatků získaných studiem obou oborů.
O skutečnosti, že Hostovský byl kromě jiných autorů silně inspirován Dostojevským, který 
mu byl z mnoha důvodů blízký nejen životní zkušeností, ale i tvůrčím naturelem, se zmiňuje
více literárních kritiků, výrazně na ni upozornil F. Kautman v r. 1973 ve výše zmíněné 
monografii vydané v samizdatu pod pseudonymem Viktor Baranov, ve své pozdější 
monografii na něj částečně navázal i V. Papoušek Kautman v celé své monografii a zejména 
v její druhé kapitole provádí dosud nepřekonanou analýzu „dialogu“ Hostovského 
s Dostojevským, který provázel spisovatelovu tvorbu od jejích počátků až do konce. Rozebírá 
nejen  analogická témata, motivy, typy postav, ale i „morfologii“ – způsoby konstruování 
postav, kompoziční a narativní postupy, zkoumá žánrové souvislosti. Poukazuje zejména na 
pojetí a funkci dvojníka (přirozený atribut některých, zpravidla intelektuálně vyspělých 
povah, narativní postup, cesta k uzdravení) a na rysy polyfonického románu. Velkou 
pozornost věnuje analýze typů postav v prózách Hostovského – lidí osamělých, 
dezorientovaných, zakomplexovaných, vykořeněných, vyšinutých, bez domova, kteří ze 
svého „podzemí“ revoltují a atakují klamný svět (motivy hry, masky, karnevalu), v němž se 



stírá rozdíl mezi realitou a virtualitou, bez něhož se ovšem nemohou obejít. Často marně 
usilují o překonání existenciální osamělosti a navázání intersubjektivního vztahu. Toto téma 
úzce souvisí s tématem smyslu života a smrti, svobody, svobodné vůle, „slova“ (podvrženého, 
prodejného, vyprázdněného, zrazeného a spásného, magického) jako prostředku moderní 
(ne)komunikace a také s tématem přátelství, lásky, pokrevních svazků a víry. Významná je 
rovněž pasáž monografie, která zřejmě poprvé hlouběji rozebírá význam dítěte a dětství 
v poetice Hostovského, jenž ho rovněž  sbližuje s Dostojevským. 
I když některé aspekty zkoumání dialogu Hostovského s Dostojevským Kautman pouze 
naznačuje a bylo je možno podstatně rozšířit a prohloubit, autorka diplomové práce této   
možnosti dostatečně nevyužila. Konfrontujeme-li její práci s Kautmanovou monografií, je 
nutno konstatovat, že je jí silně ovlivněna nejen pokud jde o obsahovou stránku, ale i samu 
strukturu práce. V řadě případů jsou přesně uváděny citace, někde ovšem parafrázovaný text 
jako citace přiznán není (týká se to nejen Kautmanova textu). 
Autorka zná tvorbu Dostojevského, velmi dobře se orientuje v díle Hostovského, kterého pro 
sebe v práci objevuje, i v odborné literatuře o něm (rozsah odborné literatury ovšem mohl být 
širší), je zřejmé, že vychází z vlastní četby a studia, nedokázala se však dobrat hlubšího 
samostatného zobecnění získaných poznatků. Je to patrné v 5. a zejména v 6. kapitole, které 
svým zaměřením nabízely větší možnosti zhodnocení shod a rozdílů v komparovaných dílech. 
Celkově lze diplomovou práci hodnotit jako převážně kompilativní, s občasnými přesahy 
k samostatným postřehům a závěrům.
Práce je psána poměrně čistým a bohatým českým jazykem, dílčí nedostatky se objevují na s. 
4, 7, 15, 44, 47 (!), 54, 57, 59 (!), podstatně slabší je jazyková úroveň ruského resumé. Práce 
má všechny formální náležitosti. 
K obhajobě doporučuji.

Otázky k obhajobě:
1. Kým a za jakých okolností byla v Praze založena Společnost Dostojevského? Podejte bližší 
informaci, korigujte text DP na s. 21.
2. Jaké narativní postupy použil Dostojevskij ve svých stěžejních románech (viz s. 29 DP)? 

V Praze dne 20. 8. 2014 PhDr. Radka Hříbková, CSc.


