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Abstrakt

Tato bakalářská práce s názvem Kritický ohlas na poválečná díla Egona Hostovského se snaží 

zmapovat ohlas tří poválečných děl (Cizinec hledá byt, Osamělí buřiči, Nezvěstný) spisovatele 

Egona Hostovského v domácím, exilovém a zahraničním prostředí. Samotnému popisu kritického 

ohlasu jednotlivých děl předchází kapitola, která se snaží zachytit Hostovského tvorbu 

předválečnou a tvorbu válečnou, které mají na jeho pozdější dílo výrazný vliv. Výsledku práce bylo 

dosaženo kvalitativní analýzou dobových kritik, stejně tak díky publikovaným vzpomínkám 

samotného autora v autobiografii Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině a díky dílům 

literárního kritika Václava Papouška. Z důvodu Hostovského exilového pobytu a s tím spojenou 

cenzurou jeho děl v Československu je období zpracovaných recenzí široké – od roku 1947 až po 

současnost.

Abstract

The bachelor thesis A Critical Response to Egon Hostovsky's Post-war Works aims to chart the 

response of Hostovsky's three postwar works (Cizinec hledá byt, The Lonely Rebels, The Missing). 

The chapters which aim to analyse the critical acclaim precedes the introduction of Hostovsky's pre-

war life and work. The results of this thesis were achieved by the qualitative analysis of media 

reception as well as due to Hostovsky's autobiography Literární dobrodružství českého spisovatele 

v cizině and due to works of Czech literary critic Václav Papoušek. This thesis focus on the period 

from 1947 to the present because the author spent the most of his career in exile and his books were 

hence banned during the communist era in Czechoslovakia.
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ÚVOD

Tématem této práce je Kritický ohlas na poválečná díla Egona Hostovského. Toto téma jsem se

rozhodl zpracovat ze dvou hlavních důvodů. 

Jedním z  nich byla  čirá  zvědavost  –  zvědavost  poodkrýt  kritickou reflexi  na díla  autora  u nás

nepříliš známého a doceněného, přitom ve světě hojně vydávaného. Dalším z důvodů byl také fakt,

že  ačkoli  se  kritickou  recepcí  Hostovského  díla  zabývalo  již  několik  autorů,  neexistuje  žádný

ucelený a hlubší souhrn, který by poskytoval shrnující (a zároveň vyvážené) informace. 

Shrnout kritický ohlas na všechna Hostovského díla by však nebylo v možnostech jedné bakalářské

práce, pro kritickou recepci jsem si tak vybral vymezený úsek Hostovského poválečné tvorby, který

zahrnuje  díla  Cizinec  hledá  byt  (1947),  Osamělí  buřiči  (1948) a  Nezvěstný  (1951).  Období

poválečné tvorby jsem si vybral kvůli tomu, že patří zaprvé mezi mé nejoblíbenější z autorovy

tvorby. Zadruhé pak také proto, že jsem chtěl zjistit, jak ovlivnil kritické přijetí Hostovského tvorby

fakt, že v roce 1949 autor kvůli komunistickému režimu emigroval do USA.  

Dvě v práci zmíněná díla (Cizinec hledá byt a Osamělí buřiči) napsal Hostovský v Československu

v období po druhé světové válce, tedy mezi svou první a druhou emigrací, román  Nezvěstný pak

napsal už v USA v období druhé emigrace. Ačkoli díla vznikala během relativně krátkého období,

převážně z důvodu autorovy neustálé změny prostředí mají všechna nejen odlišnou atmosféru, ale

také rozličný osud co se týče kritického přijetí. 

Román  Cizinec  hledá byt (1947)  se  odehrává  v americkém New Yorku v době bytové krize a

vystupuje  v  něm  mnoho  amerických  postav,  nicméně  ani  díky  snaze  přiblížit  se  americkému

publiku se Hostovskému nepodařilo román v USA vydat. Povídkový soubor Osamělí buřiči (1948)

doplatil na Hostovského druhou emigraci, kdy jeho díla následně postihla cenzura. Poslední román

Nezvěstný (1951) je pak všeobecně považován (navzdory tomu, že se jeho děj odehrává v Praze) za

Hostovského nejúspěšnější právě u amerického a anglického publika, které bylo zaujato atmosférou

únorových událostí roku 1948 v Československu. Jedním z cílů této práce tak je poodkrytí příčin,

které vedly k různorodým úspěchům respektive neúspěchům Hostovského knih. Dále si za cíl kladu

zjistit, do jaké hloubky se informace o Hostovského úspěších v zahraničí zakládají na pravdě a jaké

bylo přijetí jeho díla po sametové revoluci v roce 1989, kdy jeho knihy začaly znovu (či vůbec

poprvé) vycházet.

S tvorbou Egona Hostovského jsem se poprvé setkal na střední škole, kdy mě jeho díla zaujala

především z hlediska námětů a v rámci československé,  potažmo české tvorby, na mě působila
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unikátně. První přečtenou knihou byl právě  Cizinec hledá byt,  který mi ve srovnání s díly špiček

světové existenciální literatury jako jsou Fjodor Michajlovič Dostojevskij či Albert Camus přišel na

srovnatelně  vysoké  úrovni,  a  po  jehož  přečtení  jsem  se  Hostovského  tvorbou  začal  zabývat

důkladněji. Největším impulsem pro vznik této práce pak byla Hostovského autobiografie Literární

dobrodružství českého spisovatele v cizině, ze které v této práci čerpám nejvíce. Autor v knize s

nadhledem mapuje svou zahraniční kariéru a pozadí vlastní tvorby i kritického ohlasu svých děl.

Hostovského příběh je udivující nejen z hlediska příběhu „vyhnance“, ale také kvůli tomu, že takřka

každé  jeho  dílo  je  opředeno  zvláštními  příběhy a  situacemi,  které  ukazují,  že  za  úspěchem či

neúspěchem v literatuře leckdy stojí maličkosti. 

Dále vycházím také z esejistické knihy Vladimír Papouška Žalmy z Petfieldu (2012) zabývající se

Hostovského životem. V záležitosti výzkumu obsahu mediálních sdělení jsem se opřel o publikaci

Metody výzkumu médií (2010) od Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské. V neposlední řadě pak

také vycházím z kvalitativní analýzy vybraných mediálních ohlasů publikovaných v období mezi

lety 1945–2013. Zde se práce lehce liší oproti tezím, podle kterých jsem se chtěl zabývat především

obdobím 1945-1989. Po zjištění, že se Hostovského románu Nezvěstný dostalo značnému ohlasu a

zájmu i v pozdějších letech, rozhodl jsem se zahrnout i období po sametové revoluci. Stejně tak

jsem během svého výzkumu nalezl mnoho mediálních ohlasů ze zahraničního tisku, tudíž jsem se

jim v práci věnoval i přesto, že jsem se původně chtěl zaměřit převážně na domácí ohlasy.

Kritický  ohlas  na  poválečná  díla  Egona  Hostovského  tvoří  úvodní  kapitola,  ve  které  stručně

představuji autorovu tvorbu předválečnou a válečnou, jelikož bez alespoň základní znalosti by bylo

složité nahlížet na autorova díla poválečná, která jsou s předchozími romány spjatá. Hlavní osu

práce pak tvoří tři hlavní kapitoly, v nichž se snažím analyzovat kritiku vybraných děl, stejně jako

se věnuji pozadí, ve kterém díla vznikala. Následuje záverečné shrnutí bakalářské práce.
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1. VZNIK PŘEDVÁLEČNÝCH DĚL EGONA HOSTOVSKÉHO

Egon Hostovský se narodil 23. dubna 1908 ve městě Hronov nedaleko polských hranic, roku 1927

vystudoval gymnázium v nedalekém Náchodě, další studia na FF UK v Praze ani ve Vídni už však

nedokončil. Ve třicátých letech minulého století byl považován za velkou literární naději, jeho osud

ale poznamenala druhá světová válka, kterou prožil v emigraci v USA, kam se pak podruhé vydal

také nedlouho po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 a kde pak také (vyjma krátkého

pobytu  v  Dánsku  v  60.  letech)  dožil.  To  mělo  za  důsledek,  že  jeho  dílo  bylo  v  tehdejším

Československu ignorováno. Hostovský zemřel 7. května 1973 ve městě Montclair (New Jersey,

USA).1

Literatuře se Hostovský začal věnovat už ve velmi mladém věku. „Vlivem své sestry Irmy jsem

zhltal  již  ve  svých desíti  letech  literaturu,  na  níž  jsem nestačil  a  z  níž  mám dodnes  závrať,“2

popisuje v Literárních dobrodružstvích českého spisovatele v cizině. Vyrůstal tak na autorech jako

jsou Stanislav Przybyszewsky, Henryk Sienkiewicz či Fjodor Michajlovič Dostojevskyj, kteří jeho

tvorbu částečně ovlivnili.

Hostovského první publikace začaly vycházet už v roce 1923, kdy začal vydávat v náchodských

Podkrkonošských rozhledech.

1.1 Předválečná tvorba

Širšímu publiku se Hostovský představil už jako osmnáctiletý – v roce 1926 vydal sbírku povídek 

Zavřené dveře. O dva roky později pak vyšel jeho psychologický román Stezka podél cesty a také 

román Ghetto v nich, ve kterém se zaměřil na židovské postavy poznamenané rasovou odlišností. 

„Česká literární kritika si poměrně brzy začala uvědomovat nadání mladého spisovatele a vidět v 

něm naději českého písemnictví,“3 píše o Hostovského začátcích Ladislav Matějka. Ve třicátých 

letech přispíval také do mnoha periodik, jakými byla například Host, Kvart, Literární noviny či 

Lumír. 

Také na začátku třicátých let byl Hostovský velmi aktivním autorem, a to přesto, že si kvalitou své 

tvorby nebyl jistý. V dopise adresovanému pozdějšímu literárnímu vědci Václavu Černému z 

května 1930 píše: „Rozhodl jsem se nechat psaní. Buď nadobro, nebo na delší dobu. Nechci psát 

podprůměrné nebo průměrné věci, jakých je na světě tuze mnoho. Buď musím něco opravdového 

dokázat a nebo kušovat – i kdybych se měl zalknout. Zbývá poslední věc, kterou dopíšu přes 

1 Egon Hostovský. Slovník české literatuy [online]. Praha: ÚČL AV ČR, 1994 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=30
2 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 16.
3 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského. In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 100.
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prázdniny,“4 napsal v narážce na svou novou prózu Ztracený stín (1930). Přesto neskončil a vydával

dále, úspěchy na sebe dlouho nenechaly čekat. Například o Případu profesora Körnera (1932), 

románu o profesorovi trpícím komplexem méněcennosti, napsal přední český literární kritik 

František Xaver Šalda ve svém Zápisníku: „Případ profesora Körnera je varianta na starou píseň o 

lidské bezmoci a vítězně surové ironii osudové. Je to typické téma expresionistické, které je 

instrumováno s velikými finesami, kterých dorůstá tentokráte umění Hostovského.“5 

V roce 1935 Hostovský vydal jeden ze svých nejúspěšnějších románů vůbec, v nakladatelství 

Melantrich vyšel Žhář, novela o odcizení v rodině na pozadí žhárských útoků v malé pohraniční 

vesnici. Román získal v roce 1936 státní cenu za literaturu, zároveň se stal Hostovského prvním 

románem, který byl přeložen do cizího jazyka. V zahraniční pak vychází doposud, naposledy v 

červenci 2014 ve Španělsku.

Před svou emigrací vydal Hostovský ještě svůj nejrozsáhlejší román Dům bez pána (1937), který 

byl posléze přeložen do holandštiny. Václav Černý o tomto románu rok po jeho vydání napsal v 

Kritickém měsíčníku: „Náš obdiv platí především fabulační schopnosti autorově, s níž jen malý 

počet našich mladších romanopisců může závodit.“6 

1.2 Hostovského první emigrace do USA

Právě zájem holandských a vlámských vydavatelů o jeho předválečná díla pravděpodobně 

Hostovskému zachránil život. Roku 1939 byl totiž autor vyzván, aby uspořádal pod záštitou 

vlámského a holandského PEN klubu přednáškové turné v Belgii a Nizozemsku, na kterém by 

promluvil o moderní české literatuře. „Do Bruselu jsem odletěl koncem února 1939 s nevelkým 

kufrem, v němž jsem měl trochu prádla a jeden rezervní oblek,“7 vzpomíná Hostovský. V průběhu 

turné však byla Praha obsazena Němci a Hostovského návrat do Československa byl tak vzhledem 

k jeho židovskému původu nemyslitelný.

Během krátkého pobytu v Belgii pobýval Hostovský u svého vlámského překladatele. Pomoc se 

snažil najít také u svého bratrance Stefana Zweiga, který tehdy žil v Anglii a jehož poprosil o to, 

zdali by mu nemohl dát kontakty na některá vydavatelství – avšak Zweig jej odmítl, jelikož jeho 

zásadou bylo, že se neznámí spisovatelé musejí prosadit bez pomoci slavnějších kolegů. 

4 HAMANOVÁ, Růžena. Jedenadvacet dopisů Egona Hostovského Václavu Černému z let 1929-1968 a tři dochované 
odpovědi Václava Černého z let 1966-1968 jako částečný doplněk. In: SCHREIBEROVÁ, Jarmila. Česká literární 
kritika 20. století: (K 100. výročí narození Václava Černého). Praha: Památník národního písemnictví v Praze, 2006, s. 
207.
5 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 100.
6 Tamtéž.
7 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 48.
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„Představitelé malých literatur se nikdy nadlouho nezabydlí v literaturách velkých národů,“8 napsal 

mu mimo jiné v dopise zdůvodňujícím, proč Hostovskému odmítá pomoci.

Štěstí však Hostovský měl na francouzském konzulátu, jehož pracovník měl vztah k literatuře. S 

doporučením několika vlámských spisovatelů, se kterými se Hostovský během svého pobytu 

spřátelil, mu tak vystavil francouzské návštěvní vízum. Hostovského další kroky poté vedly do 

francouzské Paříže, kde se mu dokonce podařilo vyjednat smlouvu s nakladatelstvím Plon na 

vydání románu Dům bez pána a s vydavatelstvím Stok na publikování Žháře (oba romány vyšly ve 

Francii po válce). Získal tam navíc práci na československém vyslanectví, kde se stal kulturním 

poradcem, který se věnoval pozvaným umělcům. 

Když Německo napadlo v roce 1940 Francii, uprchl do portugalského Lisabonu, kde strávil několik 

měsíců. Krátký pobyt ho poté inspiroval při psaní souboru povídek Listy z vyhnanství (1941) a také 

při posledním románu Všeobecné spiknutí (1966). V Literárních dobrodružstvích Hostovský 

přiznává, že se měl v Portugalsku mnohem lépe než ostatní uprchlíci, jelikož se ho po příjezdu ujal 

bývalý československý konzul František Čejka a poté matka sekretářky britského konzula. V 

Lisabonu se mu pak podařilo získat americké vízum a začátkem roku 1941 odplul do New Yorku.

1. 3 Tvorba za druhé světové války

Od února 1941 žil Hostovský v USA, kde působil jako úředník na československém konzulátu. Za 

válečného pobytu ve Spojených státech vydal česky tři knihy. V roce 1941 vyšly v Chicagu 

nákladem Českého národního sdružení v Americe Listy z vyhnanství – soubor povídek, kde jsou 

hlavními hrdiny lidé, kteří emigrovali kvůli válce do cizích zemí. Roku 1942 vyšel v New Yorku 

román Sedmkrát v hlavní úloze, v roce 1943 poté psychologicko-existenciální novela Úkryt, kterou 

vydali Hostovského čeští přátelé v Texasu.

Po vydání románu Sedmkrát v hlavní úloze se Hostovskému s nabídkou na překlad do angličtiny 

ozvala americká studentka literatury Fern Longová. Amatérská překladatelka byla českého původu 

a dříve dokonce studovala na Karlově univerzitě. Díky jejímu nadšení nakonec vyšly knihy 

Sedmkrát v hlavní úloze a Úkryt (ten vyšel v USA jako Hostovského vůbec první anglický román, v 

roce 1945 v nakladatelství Random House) v angličtině, ačkoli ji Hostovský od překládání zprvu 

odrazoval, a to z důvodu, že to bude práce zbytečná.9 Když tedy Hostovský získal anglický překlad 

Sedmkrát v hlavní úloze, našel si literárního agenta – ten mu posléze odpověděl, že je nemožné, aby 

román našel v USA vydavatele, nicméně mu slíbil, že zkusí štěstí alespoň v Anglii (román nakonec 

vyšel také ve Švédsku a posléze i v USA). Po čtvrt roce se ozvalo velké anglické nakladatelství 

8 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 48.
9 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 84.
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Eyre-Spottiswoode a přijalo román k vydání. Díky tomu se Hostovský seznámil s britským 

spisovatelem Grahamem Greenem, který byl ředitelem firmy Eyre-Spottiswoode. Pro Hostovského 

to bylo osudové setkání, jelikož mu Green s vydáváním knih pomáhal po zbytek jeho spisovatelské 

kariéry. Greene krátce nato přijal ještě Úkryt a dokonce i Hostovského starší tvorbu (Ghetto v nich).

Ze tří zmíněných knih vyvolal největší podvzižení román Sedmkrát v hlavní úloze, na který se v 

exilu snesla velká kritika. V nedělní příloze Newyorských listů (leden 1943) se do něj v článku 

výmluvně pojmenovaném Román „o zradě“ českých vzdělanců opřel novinář a spisovatel Stanislav 

Budín, který v románu spatřil skrytou kritiku českých intelektuálů.10 Proti románu pak vystoupil 

například také ruský lingvista Roman Jakobson. „Hostovský celou kampaň velmi těžce nesl, mrzel 

ho zřejmě především útok Jakobsonův, protože se jednalo o uznávanou osobnost se značným 

vlivem. Ale i sám fakt odmítnutí díla částí exilové komunity ještě více prohloubil jeho vnitřní pocity

nejistoty a osamělosti,“11 píše literární znalec a kritik Vladimír Papoušek v knize Egon Hostovský: 

člověk v uzavřeném prostoru (1996). Ne všichni ale Hostovského kritizovali, zastali se ho například 

Jiří Voskovec, Bohuslav Martinů či historik Otakar Odložilík. 

10 PAPOUŠEK, Vladimír. Egon Hostovský: člověk v uzavřeném prostoru. Praha: H & H, 1996, s. 24. 
11 PAPOUŠEK, Vladimír. Egon Hostovský: člověk v uzavřeném prostoru. Praha: H & H, 1996, s. 25. 
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2. CIZINEC HLEDÁ BYT

Cizinec hledá byt byl jediným románem, který Hostovský napsal mezi koncem války a svou druhou 

emigrací do USA. V Československu vyšel v roce 1947 v nakladatelství Melantrich, druhé vydání 

pak vyšlo v roce 1967 ve dvacetitisícovém nákladu v nakladatelství Odeon v reedici s názvem 

Cizinci hledají byt, jejíž součástí byly knihy Listy z vyhnanství, Úkryt a právě Cizinec hledá byt. 

Naposledy vyšel román v Česku v rámci souborné edice koordinované Olgou Hostovskou v roce 

2002 (v jednom svazku společně Dobročinným večírkem).

2. 1 Zahraniční přijetí románu

Přestože vyšel román už v době, kdy měl Hostovský v anglickém překladu už úspěšně 

publikovanou novelu Úkryt, anglického či amerického vydavatele se mu najít pro román nepodařilo.

Jak vysvětluje sám autor: „Můj první román o Americe, Cizinec hledá byt, z doby zdejší bytové 

krize, vyšel česky, norsky a dánsky, ale ve Spojených státech nenašel nakladatele. Už jednou nebo 

dvakrát moc nechybělo, aby jej americký vydavatel přijal, ale nakonec se vše rozbilo o názor 

většiny lektorů, že to, co líčím, není Amerika.“12 

Problémem také mohlo být, že v USA neměli v oblibě vydávání útlých knížek a Cizinec hledá byt 

měl „pouhých“ 166 stran. S tím měl Hostovský problém už dříve u Úkrytu, jehož vydání se táhlo po

dobu takřka dvou let. Nakladatelství Random House Hostovskému dokonce v jednu chvíli 

navrhovalo (i když nejspíš v nadsázce), aby už hotovou novelu kvůli krátké délce rozšířil. 

Cizinec hledá byt pak nevyšel ani v Anglii, kde ji odmítl „spřátelený“ vydavatel Graham Green, 

který mu pomohl se prosadit na anglickém trhu a o němž si Hostovský myslel, že pod jeho záštitou 

bude mít zajištěno vydávání v Anglii donekonečna. „Váš poslední román není dobře přeložen, ale 

musím Vám říci, že překlad není ani jedinou, ani hlavní příčinou, proč knihu odmítám. Mně vadí 

celý námět a vadí mi hrdina a nemohu souhlasit s Vaší filozofií, jak jste ji tu vyslovil,“13 napsal v 

dopise Greene. Jeho odmítnutí hrálo jistě velkou roli i vzhledem k potenciálnímu vydání románu na 

americkém trhu, u jiných Hostovského děl totiž pomáhal pochvalnými posudky k tomu, aby vyšla i 

ve Spojených státech, jako například u Půlnočního pacienta (1955).

Úspěch však román slavil ve Skandinávii, kde se stal Hostovského kriticky nejúspěšnější knihou. V 

Norsku vyšel román pod názvem En Fremmed Soker Rom v roce 1950 v nakladatelství Gyldendal v

edici Žlutá série, kde vycházely ty nejvýznamnější knihy světové literatury. V Dánsku pak vyšel v 

roce 1952.

12 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 114.
13 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 86.

7



V kodaňském  deníku  National  Tidende  se  o  románu  napsalo:  „Od  Hostovského  jsme  četli  v

dánštině  už  více,  ale  poslední  jeho  román  je  třídou  přímo  mistrovskou.“14 Norský  deník

Morgenposten k tomu dodává: „Jak ideologicky, tak svou uměleckou hodnotou řadí se tato kniha

přirozeně mezi nejpřednější v Gyldendalově Žluté.“15 Pochvalně se o Hostovského románu vyjádřila

také  norská  básnířka  Inger  Hagerupová:  „Kniha  Cizinec  hledá  byt  je  prodchnuta  nelítostnou a

současně pozoruhodně jemnou náladou lidské opuštěnosti. Klidná, skoro organická opuštěnost.“16

Román chválil také norský literární kritik a romanopisec Sigurd Hoel – pro něj to byla třetí kniha od

Hostovského  (po  Černé  tlupě a  Sedmkrát  v  hlavní  úloze),  kterou  četl.  „Jsou  tak  neobvyklé  a

naprosto  rozdílené,  ač  mají  osobní  tón,  společný sloh  i  ráz.  Domnívám se,  že  dobře  vyjadřují

autorův portrét,“17 začíná předmluvu k norskému vydání knihy. Dále se zamýšlí nad tím, jakým

způsobem si román vlastně vyložit – na jednu stranu je to podle něj příběh o mesiášství, současně je

to ale také „kniha o baudelaireovském symbolu ptáka Albatrose, který náhodou dopadne na palubu

a nemůže znovu vzlétnout, protože jeho křídla jsou příliš těžká.“18 Dále zmiňuje také Franze Kafku,

tedy autora, který se při snaze o jakési zachycení Hostovského děl vyskytoval asi vůbec nejčastěji.

Hoel ho však zahrnul jen ve výčtu autorů, které Hostovský patrně miluje, ačkoli není v žádném

směru jejich napodobením. „Dech jeho poezie je i dechem jmenovaných básníků,“19 píše Hoel a

zmiňuje dále třeba Gogola, Dostojevského či Čechova. 

Přestože  Cizinec hledá byt v angličtině nevyšel, recenze se v USA přece jen dočkal. Na podzim

1947 o románu napsal pro literární čtvrtletník Books Abroad německý spisovatel původem z Prahy

Franz  Carl  Weiskopf.  Weiskopf  knihu  pochválil,  dle  něj  ukazuje  všechny kvality  Hostovského

předchozího díla. Síla Hostovského tkví podle Weiskopfa v tom, jak umí vyprávět příběh, dále také

oceňuje, že Hostovský do knihy přidal více humoru než do svých předchozích děl. „Je to kniha pro

inteligentího a náročného čtenáře, který bude při jejím čtením bohatě odměněn,“20shrnuje krátkou

recenzi.

14 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského. In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 102.
15 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského. In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 102.
16 HAGERUPOVÁ, Inger. Básník osamění. In: Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. 
Uspoř. Rudolf Šturm. Toronto, ‘68 Publishers 1974, s. 140.
17 HOEL, Sigurd. Tři romány, trojí podoba jedné tváře. In: Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle 
a osudu. Toronto: Nakladatelství Sixty-Eight Publishers, 1974, s. 141.
18 HOEL, Sigurd. Tři romány, trojí podoba jedné tváře. In: Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle 
a osudu. Toronto: Nakladatelství Sixty-Eight Publishers, 1974, s. 142.
19 HOEL, Sigurd. Tři romány, trojí podoba jedné tváře. In: Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle 
a osudu. Toronto: Nakladatelství Sixty-Eight Publishers, 1974, s. 142.
20 WEISKOPF, F. C. Review of Cizinec Hledá Byt. Books Abroad 21 (4), University of Oklahoma, 1947,  s. 418.
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2. 2 Československé přijetí románu

V Československu však bylo přijetí románu rozporuplné, v Kritickém měsíčníku román zkritizoval

například  Václav  Černý,  kterému  vadila  především  chybějící  respektive  předstíraná  hloubka,

především ve  spojitosti  s  hlavní  postavou  románu  doktorem Markem.  „Lidská  hloubka  tohoto

hrdiny je pouze namalovaná,“ píše Černý.21 Samotnou recenzi začíná jakýmsi popíchnutím směrem

k autorovi.  „Román je  napínavou četbou,  které  vtipně  vetkaný prvek fantastický propůjčuje na

chvíli  i  zdání  myšlenkové  hloubky.“  Celkový  tón  recenze  působí  poněkud  ironicky,  viz  popis

hlavního  hrdiny:  „A na  každém,  každičkém místě  vzbuzuje  náš  obětní  beránek  jen  větší  míru

podezření,  zvědavosti  a  tedy i  útisku  svým podivným chováním.“22 Černému vadí,  že  postava

doktora Marka je mírný dobrák a slaboch – tedy typ charakteru, který je u Hostovského podle něj

naprosto  běžný.  Černý dokonce  dodává,  že  nejvhodnější  podtitul  této  knihy by byl  „Trampoty

podivínovy“.  Lze  tedy vyvodit,  že  to  nebyli  jen  Američané,  kteří  nedokázali  pochopit  některé

Hostovského  charaktery,  ačkoli  v  tomto  případě  se  nejednalo  o  nepochopení  postav  americké

národnosti.

Další výtkou však Černý poněkud přestřelil. Stěžuje si, že v knize není nic dopovězeno, především

pak to, na čem vlastně doktor Marek celou dobu pracuje, a tak Černý naštvaným tónem píše: „Je

Marek  na  samém prahu  úžasného  vědeckého  vynálezu?  A jakého?  Přináší  novou  filozofii?  Je

apoštolem nové, lepší mravnosti? A v čem záleží?  Všechno to je možné, nic jisté a hlavně nic

nedopověděno. Je nám pouze uloženo věřit, že doktor Marek je uštvaný spasitel, a dost!“23

Avšak hned v úvodu recenze Václava Běhounka v Kulturní politice autor zmiňuje, že práce doktora

Marka  se  zabývala  léčením  vysokého  krevního  tlaku,  což  se  skutečně  na  konci  knihy  čtenář

dozvídá. Černý pak oceňuje alespoň vypravěčskou schopnost, i když si při tom znovu neodpustí

štiplavé  poznámky:  „Fantastický,  především  jen  fantastický  příběh  konstruovaný  umným

vypravěčem, dotýkajícím se chvílemi již vrcholu virtuosní napínavosti a dovedně naznačujícím i

hlubší myšlenkové významy, jichž vpravdě není.“24 Tuto schopnost oceňuje také Běhounek, také on

však považuje Hostovského dílo za tajemné a ne úplně lehce uchopitelné. „Vypravěčská zběhlost a

dovednost Hostovského ovšem udrží čtenářův zájem, i když si za nové Hostovského dílo klademe

mnohé otazníky.“25

Také literární kritik Jan Grossman se k románu vyjádřil negativně. Dokonce píše, že kniha působí

dojmem, že byla napsána zbrkle a celkově je svým popisem zdlouhavá a rozvláčná:  „Na mnoha

21 ČERNÝ, Václav. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. Kritický měsíčník, 1947, roč. 8, č. 1-2, s. 324. 
22 ČERNÝ, Václav. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. Kritický měsíčník, 1947, roč. 8, č. 1-2, s. 325. 
23 ČERNÝ, Václav. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. Kritický měsíčník, 1947, roč. 8, č. 1-2, s. 325. 
24 ČERNÝ, Václav. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. Kritický měsíčník, 1947, roč. 8, č. 1-2, s. 326. 
25 BĚHOUNEK, Václav. Další Egon Hostovský. Kulturní politika, 1946/47, roč. 2, č. 36, s. 7. 
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místech však popis převažuje natolik, že se román stává rozvleklým a ztrácí na monumentalitě,

která je záležitostí výběru a stavby.“26

Nejlépe pak román dopadl  v  recenzi  Jana Machoně.  „Stejně jako ve všech posledních knihách

Hostovského jde  i  zde  o  zachycení  stavů,  o  vyjádření  a  postižení  atmosféry daleko  víc  než  o

konkrétní děje, úkony a vztahové zápletky jednotlivých osob,“27 začíná pochvalná recenze, která

oceňuje hlavně Hostovského popis člověka, který je podle Machoně svrchovaně současný – jak

svou  problematikou,  tak  bytostně.  „Nelze  také  nezmínit  o  vciťovacích  a  vyjadřovacích

schopnostech Hostovského. Už jeho řeč stojí za to, aby se jí člověk poddal,“28 přidává. Svou recenzi

pak končí porovnáním Hostovského se současnými autory: „V srovnání s průměrem naší současné

prózy je nutno mluvit  o práci  Hostovského v superlativech. Výtky,  které jsou nebo mohou být

činěny Hostovskému, nelze totiž vůbec vyslovit při většině našich próz, protože v jejich případě jde

skoro vždy jen o tradičně románovou konstrukci.“29

Několik recenzí vyšlo také při opětovném vydání knihy v roce 1967. Věra Karfíková v Literárních

listech  píše,  že  společně  s  Listy  z  vyhnanství a  románem  Sedmkrát  v  hlavní  úloze tvoří  román

„myšlenkový a situační celek“, zaobírá se pak také Hostovského předválečnou tvorbou a snaží se

uchopit  autorovo dílo  jako celek a dát ho do kontextu s  ostatními současnými autory (Richard

Weiner, Jaromír John, Jiří Weil). Na konci recenze se pak také krátce (a pochvalně) vyjadřuje k

Hostovského  dílům z  období  druhé  emigrace.  Román  Cizinec  hledá  byt pak  popisuje  stručně:

„Román  má  symbolický  smysl,  zdůrazněný  tajemným  motivem  neznámého  ženského  hlasu

skutečné ženy či pomyslné Lásky nebo dokonce Smrti.“30

Jiný pohled pak nabízí Miloš Pohorský v Rudém právu, v článku nazvaném Cizinec hledá byt se o

románu takřka nevyjadřuje,  nicméně je  kritický vůči  režimu a naléhá  na to,  aby se Hostovský

zařadil zpět do české kultury – mluví o splátce dluhu, který k němu česká kultura má a zmiňuje, co

vše  by  se  mělo  vydat  –  vzpomínky  o  Hostovského  osudech  v  cizině  či  jeho  největší  román

Všeobecné spiknutí. „To patří k příznakům naší nedávné nemoci,“31 píše v narážce na skutečnost, že

o Hostovském nebylo 20 let slyšet.

Při dalším vydání v roce 2002 v nakladatelství Akropolis už román žádné výrazné reakce nevzbudil,

nejvýraznějším textem je pak tedy až doslov Vladimíra Papouška při vydání  Nezvěstného (2011),

kde román Cizinec hledá byt popisuje následovně: „Román-podobenství, existenciální příběh, kteří

26 GROSSMAN, Jan. Román tohoto světa. In Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 36. 
27 MACHOŇ, Jan. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. List, 1947/48, roč. 2, s. 42. 
28 MACHOŇ, Jan. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. List, 1947/48, roč. 2, s. 44. 
29 MACHOŇ, Jan. Egon Hostovský: Cizinec hledá byt. List, 1947/48, roč. 2, s. 44.
30 KARFÍKOVÁ, Věra. Egon Hostovský v české literatuře. Literární listy, 1, 1968, č. 9, s. 9. 
31 POHORSKÝ, Miloš. Cizinec hledá byt. /K 60. narozeninám./ Rudé právo, 48, 23. 4. 1968, s. 5. 
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mnozí mladí autoři té doby – Valja, Urbánek, Březovský – toužili napsat, ale nedokázali to bez

klopotného arzenálu moralizujících velevět. V Hostovském náhle uvidí to, co by sami chtěli být a

jak by chtěli psát.“32 Dále také zmiňuje Hostovského manželskou eskapádu, která měla při přijetí

díla také nejspíš výraznou roli. Hostovský se totiž během své první emigrace znovu oženil a do

Československa poté přijel se svou novou manželkou, kvůli čemuž se k němu mnoho bývalých

přátel z literárních řad obrátilo zády.

32 PAPOUŠEK, Vladimír. Muž, který se ztratil. In: Nezvěstný. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 257.
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3. OSAMĚLÍ BUŘIČI

Povídková sbírka Osamělí buřiči vyšla v nakladatelství Lidových novin v Brně v roce 1948 (tedy 

rok před Hostovského druhou emigrací) v nákladu 30 000 kusů, zároveň byla posledním dílem, 

které Hostovský v Československu vydal před svou emigrací. Kniha obsahuje povídky Pomsta, 

Záhada, Poslání a Návrat, které spojují motivy války a smrti. V roce 1997 pak povídky vyšly v 

rámci spisů Egona Hostovského s názvem Drobné prózy.

3. 1 Kritická recepce Osamělých buřičů

Ať už to bylo z důvodu cenzury kvůli autorově emigraci (ihned po své emigraci byl Hostovský 

vyškrtnut Svazem československých spisovatelů ze členstva a jeho dílo postihla cenzura), či zkrátka

tím, že povídkový soubor nepůsobí pro čtenáře či kritiky tak lákavě jako román, pravdou zůstává, 

že bylo toto dílo od svého vydání až do současnosti naprosto ignorováno. Dočteme se o něj tedy 

maximálně strohé informace zahrnující datum vydání. 

Důkladněji se na Osamělé buřiče zaměřují pouze František Kautman v knize Polarita našeho věku 

v díle Egona Hostovského či Vladimír Papoušek v knize Egon Hostovský: Člověk v uzavřeném 

prostoru. Ti se však ale nezaobírají kritickou recepcí či kvalitami sbírky, ale spíše poetikou, motivy 

či popisem postav. 

Osamělí buřiči vyšli roku 1951 také v USA (New York)  pod názvem The Lonely Rebels, nicméně 

výběr povídek se pro anglické vydání znatelně lišil – z původních 4 zůstala pouze jediná Poslání 

(The Mission), přibyly však povídky Mister Lorenz (původně Pan Lorenz z knihy Cesty k 

pokladům (1934) a The Revolt in Liossa (Původně Příběh dobrodruha Šimona Korčína z 

povídkového souboru Tři starci (1938)). Nad důvody tohoto rozhodnutí můžeme jen spekulovat, 

jelikož jej autor ani nikdo jiný neosvětluje. Zajímavostí však zůstává, že každou z povídek překládal

někdo jiný, povídku Mister Lorenz si vzala na starost Hostovského žena Jindra Brumlíková, 

povídku The Revolt in Liossa W. Bechyně a John Lehmann a povídku The Mission přeložila Willa 

Muirová.

Osamělým buřičům ani její poupravené anglické verzi The Lonely Rebels se však Hostovský 

nevěnuje ani ve své knize Literární dobrodružství, lze tedy předpokládat, že ani on nepovažoval 

toto dílo za nijak stěžejní a že valného úspěchu (či neúspěchu) nedosáhlo – zkrátka bylo 

ignorováno.
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4. NEZVĚSTNÝ

Román Nezvěstný dostává v této práci největší prostor – a to z prostého důvodu, získal jednoznačně

nejvíce ohlasů ze všech Hostovského knih,  ať už v domácím či  světovém měřítku.  Kniha byla

úspěšná v zahraničí v době svého vydání v roce 1951, u domácích čtenářů a kritiky pak vzbudila

největší zájem v roce 1994, tedy více než 20 let po autorově smrti, když s přispěním Hostovského

dcery  Olgy  začaly  vycházet  dvanáctidílné  spisy  shrnující  autorovu  bibliografii.  Vydáním

Nezvěstného tehdy celá edice odstartovala a román si tak vysloužil největší pozornost, které se už

však  poté  dalším svazkům nedostalo.  Naposledy vyšel  Nezvěstný v  roce  2011 u  nakladatelství

Mladá fronta.

4. 1 Geneze románu

Hostovský na Nezvěstném pracoval během roku 1950 v době svého druhého (tentokrát 

„dobrovolného“) amerického exilu. Autorova životní situace tehdy byla takřka kritická, především 

pak co se týče financí – jeho nejslavnější román tak poněkud paradoxně zprvu vznikal v pro něj 

dosud nejhorších životních podmínkách. 

Po příjezdu do USA v roce 1950 se Hostovský neživil pouze psaním; psaní samotné by mu totiž 

nevystačilo. Kvůli těžké situaci tak zkoušel (neúspěšně) i jiná zaměstnátní, působil dokonce i jako 

učitel na jedné z největších jazykových škol ve Spojených státech. „Tam jsem poprvé zjistil, jak 

těžká je má mateřština a jak mizerný jsem učitel,“33 vzpomíná v knize Literární dobrodružství.

V dopise Otakaru Odložilíkovi z 27. srpna 1950 svou tehdejší situaci popisuje následovně: „ke své 

hrůze zjišťuji, že se (...) nemohu uživit a má žena, ač dělá, co může, nesežene místo. Jsem v 

nejkritičtější situaci z celého svého dosavadního života a opravdu nevím kudy kam,“34 doznává. 

Zároveň také zmiňuje svůj (tehdy ještě nepojmenovaný) nově vznikající román Nezvěstný. Z 

korespondence je patrné, že se Odložilík snažil Hostovskému nabídnout různá témata ke 

zpracování, jenže Hostovský je vzhledem k tíživé situaci všechny zavrhl. „Skládám poslední naději 

do svého románu, který brzy budete číst. Myslím, že dosud nikdo jiný se v románové formě 

neobíral „studenou válkou“ a jejími základními složkami. Vím, že by to mohla být senzace, a 

tentokrát užitečná senzace i pro Ameriku,“35 předpovídal Hostovský. Jeho predikce mu skutečně 

vyšla, ústřední téma knihy zaujalo v Americe kritiky i širší veřejnost a román se jakousi senzací 

opravdu stal – a mimojiné mu také zajistil živobytí. 

33 HOSTOVSKÝ, E. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 117.
34 PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
47.
35 PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
47.
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Dílo si vysloužilo pozornost především díky přítomnosti postavy bývalého ministra zahraničí Jana 

Masaryka, který po únorových událostech roku 1948 přišel za nevyjasněných okolností o život. 

Masaryk byl Hostovského nadřízeným, také ale i dobrým přítelem. Literární znalec a kritik 

Vladimír Papoušek se ve své knize Žalmy z Petfieldu domnívá, že právě kvůli zmiňovanému 

přátelství Hostovský neučinil z Masaryka hlavní postavu svého románu, ačkoli by mu to nejspíš 

přineslo ještě větší popularitu.

4. 2 První vydání knihy ve Skandinávii

Hostovského  poválečné  knihy  mají  jeden  společný  úkaz  –  kvůli  tehdejší  politické  situaci  v

Československu vycházely (a byly dostupné) převážně v zahraničí. Román Nezvěstný vyšel poprvé

v  roce  1951  v  dánské  Kodani  pod  názvem  Eftersøgt.  Ve  Skandinávii  (konkrétně  v  Norsku)

Hostovský působil krátce po svém návratu do Československa z první americké emigrace: nejprve

od května 1948 do února 1949 jako kulturní přidelenec ministra zahraničí, poté ještě nějakou dobu

jako politický emigrant. 

V Československu byl Hostovský po únoru 1948 považován kvůli své práci kulturního atašé za

souputníka komunistů, ačkoli jemu samotnému se komunistické prostředí štítilo. Skutečností také

je, že se Hostovský během svého života nehlásil k žádné politické straně a ačkoli  tíhnul svými

názory  spíše  k  levici,  ke  komunistům  nikdy  neinklinoval.  To  je  patrné  například  z  dobové

korespondence, kdy Odložilíkovi popisuje komunisty jako roboty a cynické barbary.36 Přesto tehdy

hlavně díky jeho apolitičnosti neměl komunistický ministr zahraničí Vladimír Clementis důvod ho z

pozice  kulturního  atašé  odvolat.  Jak  se  ale  píše  v  posledním  Hostovského  rozhovoru  s  A.  J.

Liehmem: „Považoval za nemravné sloužit  vládě, které se bál.“37.  Z toho důvodu se Hostovský

snažil co nejrychleji vyřídit přesun na externí post, jelikož v Československu nechtěl zůstat. Později

také přiznal, že v Norsku nepožádal o politický azyl ihned pouze z jednoho důvodu – chtěl našetřit

na cestu do Ameriky, kde už pobývala jeho manželka s dcerou.

Během relativně  krátkého  pobytu  v  Norsku  však stačil  navázat  kontakt  s  mnoha  významnými

postavami kolem norské literární scény, tou vůbec nejvýznamnější byl literární kritik a romanopisec

Sigurd Hoel, který si Hostovského knihy oblíbil natolik, že přišel s plánem, jak českého autora

uvést na skandinávský trh, což se mu posléze skutečně podařilo. Román byl ve Skandinávii přijat

kladně,  ačkoli  věhlasu Hostovského pozdějších  románů se mu nedostalo.  Jak zmiňuje Ladislav

Matějka ve své stati Tisk o románech Egona Hostovského, hlavním rozdílem mezi skandinávskou

36 PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
54.
37 LIEHM, A. J. Poslední rozhovor. In: Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. Toronto: 
Nakladatelství Sixty-Eight Publishers, 1974, s. 167.
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kritikou a kritikou americkou či francouzskou byl ten, že Hostovského díla obecně nesrovnávali s

Kafkou. Dávali ho však do srovnání s převážně domácími autory, ve Švédsku třeba s pozdějším

nositelem Nobelovy ceny za literaturu Eyvindem Johnsonem, talentovaným a předčasně zesnulým

Stigem Dagermanem nebo Elsou Graveovou. I to naznačovalo, že jim nebyl tzv. literárním cizincem

jako v ostatních zemích. 

O přijetí románu v Dánsku Matějka píše: „Román byl znamenitě přeložen do dánštiny a měl v této

zemi značný úspěch. Když však o rok později vyšel dánsky román Cizinec hledá byt, kritiky daly

při srovnávání vesměs přednost tomuto dílu.“38 Podobně tomu pak bylo i v Norsku. Ve Švédsku se

kritika o Nezvěstném až na výjimky odmlčela. Poněkud negativní reakci však Nezvěstný obdržel v

časopise  Bonniers  Litterära  Magasin,  kde  se  napsalo:  „Dobrodružné  romány,  odehrávající  se  v

zemích,  ovládaných  dnes  komunisty,  se  nemohou  vyhnout  striktně  moralizující  schematizaci.

Nesmí v nich být ani nejmenší pochyba o tom, na které straně jsou spisovatelovy, a tím i čtenářovy

sympatie a antipatie, a obojí musí být tak silné, jak jen to jde. V Nezvěstném jsou partie, které jsou

zajímavé  jako  diskusní  příspěvek  o  podstatě  komunismu  a  o  možnostech,  jak  se  mu  ubránit.

Vzhledem  k  těmto  pasážím  a  vzhledem  k  tomu,  že  se  u  autora  předpokládají  daleko  větší

zkušenosti, než mají Švédové s technickou převratu za „železnou oponou“, dočte čtenář tuto knížku

až do konce.“39 

4. 2 Americké a jiné zahraniční kritické ohlasy

Hostovský  byl  ve  čtyřicátých  a  padesátých  letech  v  USA významným  českým  spisovatelem.

Většina jeho děl byla recenzována v renomovaných amerických časopisech, jakými byly New York

Herald Tribune, New York Times Book Review či Saturday Review of Literature. Reakce na jeho

díla ale vycházely i v lokálním tisku, jako například v Kansas City Star nebo v Milwaukee Journal.

Nezvěstný vyšel ve dvou vydáních, prvně v roce 1952 v newyorském nakladatelství Viking Press v

překladu Ewalda Oserse, druhé vydání vyšlo o rok později v kapesním formátu (grafika evokující

noirové detektivky) v nakladatelství Bantam Books s nákladem čtvrt milionu výtistků. „To by bylo

možné pokládat za opravdový úspěch, kdyby... kdybych neznal pozadí těchto vydání,“40 svěřuje se

Hostovský v Literárních dobrodružstvích.

Nakladatelství Viking Press se totiž knihu rozhodlo vydat ne na základě toho, že by ji někdo četl,

ale na základě pouhého shrnutí, jakési synopse, která neměla více než 15 stran. Hostovského tehdy

38 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 103.
39 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 103.
40 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 123.
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těšila důvera vydavatelů, jelikož se domníval, že byli fanoušky jeho předešlé tvorby a proto mu

neváhali zaplatit honorář, z kterého mohl žít celý rok a po dobu deseti měsíců pracovat výhradně na

této knize. 

Jenže  skutečnost  byla  jiná  –  nebyla  to  důvěra  k  jeho  knihám,  ale  k  americkému ministerstvu

armády, námořnictva a letectví, které se zavázalo, že odebere do svých knihoven takové množství

výtisků, že už pro nakladatele nebylo žádné riziko vyplatit zálohu, zaplatit překlad a román vydat.

Později už se Viking Pressu takové záruky nedostalo, a tak s Hostovským po vydání Nezvěstného

rozvázalo spolupráci.41

Právě ona spojitost s únorovými událostmi roku 1948, která zaujala americké ministerstvo, byla pro

americký trh lákavá – ba co víc, americká veřejnost se o situaci v Československu začala zajímat

hlavně po tajemné smrti  Jana  Masaryka,  jehož  postava  se v  románu objevuje.  Tato  spojitost  s

Masarykem ale v konečném důsledku Hostovskému trochu uškodila. Jeho dílo brali v USA jako

něco senzačního, jenže atmosféra očekávání pak někdy pro čtenáře znamenala překážku a zklamání,

nejednalo se totiž o popis politických událostí. Naopak, Hostovský spíše než že by se motal do

politiky raději znovu rozehrával vnitřní souboje svých postav,. „Tisk, zdůrazňující mimoliterární

skutečnost, která měla ve své době příchuť senzace, tak vytvořil prostor pro očekávání zprávy o

barvitých  událostech,  spojených  s  autorovou  zkušeností.  Hostovský  však  sledoval  svým dílem

vlastní parabolickou koncepci, vzdálenou empirickému líčení událostí a senzačních skutečností,“42

popisuje Vladimír Papoušek.

Recenzenti  v  amerických  časopisech  skutečně  z  velké  části  zdůrazňovali  ony  mimoliterární

skutečnosti: tak jako v případě Listů z vyhnanství  (druhá kniha, která Hostovskému v USA vyšla)

popisovali  autorův  dobrodružný  úprk  do  amerického  exilu,  v  případě  následujícího  románu

Nezvěstný zmiňovali hlavně autorovo přátelství s Janem Masarykem – Jan Masaryk se tedy stal, ať

už to Hostovský zamýšlel či ne, jakýmsi marketingovým tahem.

V New York Herald Tribune Book Review americký recenzent zdůrazňuje Hostovského vazbu na

Masaryka  závěrem  „A když  hovořil  o  sebevraždě  Masaryka,  dával  jeho  hlas  tento  výrok  do

uvozovek.“43 Případ Jana Masaryka je zdůrazňován i v recenzi Roberta Picka v Saturday Review of

Literature, kde autor napsal: „Hostovský má co říci a umí to vyslovit nezvykle dobře,“44 stejně jako

41 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. 2. vyd. Praha: ERM, 1995, s. 123.
42 PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí samota ve velké zemi: česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968. Praha: H 
& H, 2001, s. 73.
43 PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí samota ve velké zemi: česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968. Praha: H 
& H, 2001, strana 71.
44 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 103.
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v recenzi Orvila Prescotta v The New York Times, který svou recenzi dokonce zmínkou o přátelství

Hostovského a Masaryka (používá formulaci blízký přítel) začíná.

Právě Orvil Prescott patřil mezi literární kritiky, kteří v Hostovském spatřili obrovský talent (mezi

další patří zmíněný Sigurd Hoel či významný americký filozof a literární kritik Mumford Lewis,

který  Hostovského  nazval  „jedním  z  nejvýznačnějších  současných  romanopisců  napříč  všemi

jazyky.“45 a kteří jej podporovali po většinu doby jeho spisovatelské kariéry. Orville Prescott se ve

svých  recenzích  často  zabýval  popisem  psychologické  konstrukce  jednotlivých  postav,  v

Nezvěstném pak  oceňoval  „atmosféru  příběhu,  který  je  budován  na  krátkých  izolovaných

dramatických scénách,  v  nichž  rozhovory postav  propukají  v  horečnaté  dialogy,“46 dále  chválil

etický  rozměr  knihy  a  dával  důraz  na  to,  že  román  není  jen  symbolickým  románem  o

komunistickém převratu v Československu.

V  jedné  (konkrétní  jméno  autora  neuvedeno)  z  amerických  recenzí  Nezvěstného dále  autor

vyzdvihuje  dramatickou  konstrukci  románu  a  doporučuje  Hostovskému  spolupráci  s  filmovým

Hollywoodem.47 Skutečně  se tehdy nemýlil  –  Hostovského další  díla  opravdu rozbouřila  zájem

filmových režisérů v čele s Francouzem Henri-Georgesem Clouzotem, který roku 1957 ztvárnil

Půlnočního pacienta – byť se jednalo o film komerčně značně neúspěšný. 

Magazín  Times  Literar  Supplement  ocenil  Hostovského  schopnosti  charakterizovat  a  pochopit

nejniternější motivy lidského chování, také však pochválil vynikající překlad Ewalda Oserse.48 Ten

chválí  také  Dana  Adams  Schmidtová  v  New  York  Times:  „Kniha  je  psána  s  obrovským

porozuměním pro motivy lidského jednání a je dobře přeložena do angličtiny.“49

Jak Papoušek v  Žalmech z Petfieldu zmiňuje, že úspěch Hostovského knih byl závislý právě na

práci překladatelů – ne vždy se totiž dostaly jeho knihy do ruky profesionálům, do té doby mu s

překlady pomáhala například zmiňovaná studentka literatury Fern Longová či jeho druhá manželka

Jindra Brumlíková, která žila v USA od mládí.

Ačkoli získal Nezvěstný z velké většiny pozitivní recenze, našly se také samozřejmě i kritické hlasy.

Zatímco  Paul  Engle  v  Chicagu  Tribune  („Nezvěstný  je  nejoriginálnější  a  nejjímavější  román

45 LEWIS, Mumford. Hlasy z celého světa o E. H. In: Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a 
osudu. Uspoř. Rudolf Šturm. Toronto, ‘68 Publishers 1974, s. 148
46 PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
56.
47 PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí samota ve velké zemi: česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968. Praha: H 
& H, 2001, s. 73.
48 PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
56.
49 PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí samota ve velké zemi: česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968. Praha: H 
& H, 2001, strana 76.
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roku“)50 oceňuje chytrou výstavbu románu,  která  je budována na ingrediencích špionážní  četby

(zároveň to ale není jen obyčejná detektivka, ale naopak skýtá psychologické bohatství postav a

přesný vypravěčský vhled), spisovatel Frederic Morton kritizoval opakování a hromadění zápletek

spjatých se stále stejným tématem, a také mu vadila právě ona žánrová nezřetelnost, hlavně pak i v

Hostovského pozdějších dílech jako je Půlnoční pacient. Morton pohlížel na Hostovského romány

jako na thriller, který nedostál svým pravidlům.51

Nebyla to jen postava Jana Masaryka, která jednotlivé recenze spojovala, objevovalo se v nich také

jméno spisovatele Franze Kafky. Cejch, který Hostovský nelibě nesl, jelikož jak sám mnohokrát

vysvětloval, ke Kafkovi se pořádně dostal až po mnoha letech své spisovatelské kariéry a nikdy

navíc  nepatřil  mezi  jeho obdivovatele.  Stigma evropského spisovatele-Kafkova následovníka se

Hostovský ale nezbavil, jakkoli využíval amerických reálií a přestože v jeho románech vystupovali

Američané. Nikdo jej ani časem zkrátka s americkou literární tradicí spojovat nezačal, i proto byl

Nezvěstný pravděpodobně přijat ze všech knih nejlépe – měl totiž evropskou tematiku. 

Sám Hostovský  si  tento  „problém“  vysvětloval  následovně  „Většina  Američanů,  nejen  kritiků,

nesnáší pohled na sebe z nového úhlu. Američan snese od cizince krvavou karikaturu, grotesku,

frašku o americkém životě. Ale jen zřídka střízlivý a úsměvný pohled z nového úhlu.“52

Hostovský nevyšel v anglickém překladu jen v USA, ale také v Kanadě a Velké Británii. Britský

týdeník Time knihu označil za „nezvykle dobře promíšenou směs detektivky a mravního traktátu.“53

V recenzi Windsor Daily Star autor považuje mystérium obklopující hlavní postavu Krále za jaksi

přehnané až neuvěřitelné, ale nakonec hodnotí, že Nezvěstný je v podstatě dobrá kniha.54 Londýnský

Observer zase zdůrazňuje náboženské pozadí románu. „Nejvzácnější a nejpovzbudivější předností

této malé knížky je, že končí vtipem – a k tomu dobrým vtipem.“55 

Hostovského  Nezvěstný byl vydán i v exotických zemích, v roce 1957 byl například přeložen do

arabštiny  a  vyšel  v  egyptském  Cairu.  Blízko  byl  také  tomu,  aby  byl  (společně  s  dalšími

Hostovského knihami)   přeložený do hebrejštiny a  vydán  v  Izraeli,  projekt  ovšem zkrachoval.

„Zemřel náhle zdejší vyslanec Izraele, přítel a muž, kterého jsem si moc vážil. Mluvil jsem s ním

50 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 103.
51 PAPOUŠEK, Vladimír. Trojí samota ve velké zemi: česká literatura v americkém exilu v letech 1938-1968. Praha: H 
& H, 2001, s. 69.
52 HOSTOVSKÝ, Egon. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině. Praha: ERM, 1995, s. 104.
53 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 103.
54  PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
57.
55 MATĚJKA, Ladislav. Tisk o románech Egona Hostovského In: Dvanáct století české literatury: Od sv. Konstantina k 
Milanu Kunderovi. Praha: Společnost pro vědu a umění, 2007, s. 104.
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dlouze po telefonu krátce předtím, než znenadání skonal. S jeho smrtí se ovšem asi také pos... velký

projekt, který pro mne chystal (...), vydávání mých knih – téměř všech – v hebrejštině,“ 56 napsal

Hostovský své dceři v dopise z roku 1965.

Zatímco během svého života byl Hostovský v USA úspěšným, po jeho smrti už jeho žádné knihy,

včetně nejvýznamnějšího Nezvěstného, v Americe nevyšly – a nevyšly dokonce ani jeho paměti, na

které měl nakladatel doporučující posudek od Lewise Mumforda. 

4. 3 Osud Nezvěstného v Československu

První československé vydání  Nezvěstného  vyšlo v roce 1955 v Torontu v exilovém vydavatelství

Nový domov. V samotném komunistickém Československu byl ale Hostovský kvůli své emigraci

ignorován a  jeho knihy buď vůbec  nevycházely,  či  v  případě  knih  starších  byly zakazovány a

vyřazovány z knihoven – tak jako tomu bylo v případě všech exulantů či politicky nepohodlných

spisovatelů. „V zahraničí byla většina jeho děl vydávána česky v tak nepatrných nákladech, že dnes

patří k bibliofilským vzácnostem. Neznám ani jednu veřejnou knihovnu v Československu, v jejichž

fondech by byl Nezvěstný,“57 napsal František Kautman v jedné ze svých studií. V Československu

patřil  Hostovský k zakázaným autorům po celou dobu od své druhé emigrace,  vyjma krátkého

období v uvolněné atmosféře na konci 60. let. Oficiálně v Československu nevyšel Nezvěstný nikdy.

Doma byl  tedy po roce  1949 Hostovský v jakémsi  zapomnění.  První  „poemigrační“  zmínka o

Hostovském v československém tisku se datuje až k roku 1960. V článku nazvaném  Emigrace

očima Egona Hostovského se do něj pustil básník Kamil Bednář, který se však nezaměřoval ani tak

na  Hostovského díla  (zkritizoval  pouze  novelu  Dobročinný  večírek),  jako na  samotný problém

emigrace.58

Alespoň částečný návrat k „zapovězenému Hostovskému“ pak začal v roce 1964, kdy vyšel Slovník

českých spisovatelů, ve kterém se objevilo také detailní heslo o Hostovském, které objektivně a

vyváženě sepsal literární historik a spisovatel František Kautman – do slovníku zahrnul i tituly,

které byly vydané v exilu, tedy včetně románu Nezvěstný. Jednalo se o jakousi snahu Hostovského

připomenout československým čtenářům – aby věděli, že stále žije, píše, publikuje.

O  Nezvěstném se  pak  zmiňuje  ve  svém článku  Tři  romány  o  věčném úniku  aneb  Rozhovor  s

Grahamem Greenem z roku 1969 Miloš Pohorský. Zaměřuje se na změnu autorova stylu po jeho

druhé emigraci, kritiku pak směřuje hlavně k nesourodosti špionážní linie se zbytkem příběhu.59

56 PAPOUŠEK, Vladimír. Žalmy z Petfieldu: Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století. Praha: Akropolis, 2012, s. 
163.
57 KAUTMAN, František. O Egonu Hostovském. In: O literatuře a jejích tvůrcích. Praha: Torst, 1999, s. 114.
58 BEDNÁŘ, Kamil. Emigrace očima Egona Hostovského. Plamen, 1960, roč. 2, č. 7, s. 165-166.
59 POHORSKÝ, Miloš. Tři romány o věčném úniku. Impuls, 1968, roč. 3, č. 9. s. 657.
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Dalším velkým mezníkem byla také kniha Františka Kautmana Polarita našeho věku v díle Egona

Hostovského,  kterou autor  dokončil  krátce po Hostovského smrti.  Kniha vyšla  v samizdatovém

nakladatelství Ludvíka Vaculíka Petlice v roce 1977 a věnovala se Hostovského dílu obšírně, u

Nezvěstného zmiňuje Kautman především vliv Grahama Greena a Hostovského snahu se adaptovat

na americké publikum, které je více zvyklé na dějové a dramatické příběhy.

4. 4 Kritický ohlas na dílo v exilu

První česká recenze vyšla na podzim 1953 v exilovém revue Skutečnost: Nezávislá revue, tedy dva

roky po prvním vydání  románu.  Autorem recenze byl  básník,  dramatik a  hudební  kritik  Mirko

Tůma, který do USA emigroval v roce 1951. Tůma tak tedy pravděpodobně recenzoval anglickou

verzi knihy, jelikož ta česká vyšla až v roce 1955.

Nejedná se o typickou recenzi, nicméně spíše o jakési důkladné ohlédnutí za Hostovského dílem;

takřka  polovinu  textu  se  totiž  Tůma  zabývá  jeho  dosavadní  tvorbou.  Tůma  v  knize  chválí

Hostovského  předválečné  knihy,  jako  například  Ghetto  v  nich či  Případ  profesora  Körnera a

vyzdvihuje  především  Hostovského  tehdejší  schopnost  se  na  problémy  dívat  bez  přílišného

moralizování. 

Ani  Tůma  se  však  od  svých  zahraničních  protějšků  neliší  srovnáváním  s  Franzem  Kafkou.

„Myslím, že se tím Hostovského význam zužuje až nespravedlivě,“60 píše v recenzi. Je s podivem,

že Tůma raději toto „kafkovské“ srovnání úplně neignoroval, protože každá zmínka v konečném

výsledku pouze dopomáhala k tomu, že byl Hostovský s Kafkou skutečně srovnáván – ať už jako

autor  „spřízněný“,  či  „odlišný“.  Tůma se  jejich  spojitost  snažil  z  části  vyvrátit,  podle  něj  sice

Hostovský i Kafka chápali čas i prostor stejným vnímáním, zároveň se ale jednalo o „pohled dvou

rozličných  párů  očí,  raisonement  dvou  rozličných  mozků.“  Hlavní  rozdíl  v  díle  Kafky  a

Hostovského pak viděl v tom, že „Kafkova úzkost je přenášena z atmosféry na člověka, zatímco

úzkost Hostovského z člověka do prostředí.“61 Tůma tedy namísto Kafky srovnává Hostovského

například s Karlek Čapkem, konkrétně pak v oblasti odvahy a v otázce kompromisu. Dle Tůmy je

Hostovský mnohem více schopný odvahu odhalovat a nepodléhá tolik kompromisu jako Čapek. 

Nezvěstného pak představuje jako román, který „je zatím prvním významným uměleckým 

dokumentem o naší prohře z února 1948. Padá na vás tíživá atmosféra pražských ulic, jež jakoby se 

styděly za slunce rozpalující jejich dlažbu, cítíte, jak se hovor mění v šepot, obava v úzkost a úzkost

v zoufalství.“62 Tůma, vědom si možná faktu, že se kniha k českým čtenářům pravděpodobně v 

60 TŮMA, Mirko. Hostovského „Nezvěstný". Skutečnost, 1953, roč. 5, č. 9/10. s. 136.
61 TŮMA, Mirko. Hostovského „Nezvěstný". Skutečnost, 1953, roč. 5, č. 9/10. s. 136.
62 TŮMA, Mirko. Hostovského „Nezvěstný". Skutečnost, 1953, roč. 5, č. 9/10. s. 136.
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brzké době nedostane, se v recenzi poněkud netradičně věnuje také detailnímu popisování příběhu. 

Z recenze na knihu se tedy spíše stává jakési seznámení se s ní. Jedinou výtku pak má k situacím, 

kdy se Hostovský dotýka historických událostí, Tůma například nechápe, proč dává Janu 

Masarykovi do úst fiktivní rozhovory s fiktivními lidmi. 

Z Tůmovy recenze je patrné, že Hostovského knihu považuje za kvalitní, přestože jej nenadchla 

tolik, jako jeho dílo předešlé.

4. 5 Kritický ohlas českého vydání z roku 1994

Se změnou režimu v roce 1989 se Hostovského dílu zase začalo získávat pozornosti. V roce 1993 se

uspořádalo v rodném Hronově vědecké sympozium věnující se jeho dílu, největším zlomem poté

ale  byla  série  sebraných  spisů  Egona  Hostovského.  Nezvěstný  odstartoval  čtrnáctidílnou  sérii

Hostovského děl, a vydání se tehdy setkalo s obrovským kritickým ohlasem. Od dubna do června

1994 tak vycházely recenze a statě například v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes, Mladém

světu, Lidové demokracii a dalších.

Recenze se z velké části věnovaly osudu samotného díla, který se čtenářům snažili zprostředkovat

hlavně ti autoři, kteří měli s psaním textů o Hostovského díle už dřívější zkušenosti, jako například

Vlasta Skalická ve své recenzi O velkém mumraji, nezvěstném šachovém králi a hledaném kufru v

Literárním listech či Miloš Pohorský v recenzi Dlouho Nezvěstný se objevuje v Nových knihách.

Právě Pohorský byl asi nejkritičtějším z autorů, z jeho recenze je patrné, že Nezvěstného považuje

za kvalitní, ale určitě ne za autorovo vrcholné dílo, i proto nejspíš velkou část recenze zaměřuje

především na  osud knihy a  s  tím spojenou tehdejší  nedostupnost.  Přesto  také  chválí  –  osobité

vyprávění a autorovu schopnost vykreslení atmosféry. Zmiňuje také vliv Grahama Greena, o kterém

hovoří jako o Hostovského pravděpodobné inspiraci. „Fabule v Nezvěstném je více dobrodružná –

Hostovského to čím dál víc lákalo, možná z podnětu spřízněného Grahama Greena.“63 V závěru

textu se pak nepouští do nějakého souhrnného hodnocení knihy, namísto toho vyslovuje přání, aby

vyšly také další díly Hostovského románů.

Grahama Greena ve své recenzi v Mladém světě zmiňuje i Petr Matoušek: „Vyspělý, myšlenkově

nasycený a přitom úsporně komponovaný román s napínavými prvky, které se blíží klasice v podání

Grahama  Greena.“  Připomíná  také  politickou  rovinu  románu  i  sarkasmus  a  ironii  vypravěče.

Celkově o knize tvrdí, že „je vzácným příkladem toho, jak se intelektuální téma vnitřní a vnější

svobody  člověka  dá  zpracovat  příjemně  a  čtivě,  aniž  nabudete  dojmu,  že  jste  drželi  v  ruce

trivialitu.“64 V závěru svého textu hodnotí Hostovského pozici v kontextu české literatury, podle
63 POHORSKÝ, Miloš. Dlouho Nezvěstný se objevuje. Nové knihy, 1994, č. 19,  s. 1.
64 MATOUŠEK, Petr. Velká loupež dobrodružství. Mladý svět, 1994, roč. 36, č. 22, s. 48-49.
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Matouška  je  její  výjimečnou  osobností,  bohužel  však  kvůli  historickému  vývoji  úmyslně

opomíjenou.

Vlasta Skalická se v Literárních listech zaměřuje na dílo možná vůbec nejobšírněji ze všech. „Do

přijímání  a  hodnocení  této  prózy  v  kontextu  díla  již  uzavřeného  vstupuje  aspekt  proměnlivé

aktuálnosti a aktualizace textu, a zároveň fakt již zjevných a definovaných charakteristických rysů

autorské výpovědi,“65 píše v úvodu. Román se celkově nesnaží příliš hodnotit a ve stylu podobném

samotné tvorbě Hostovského se jej snaží popsat a přiblížit potenciálnímu čtenáři. „Nezvěstný je

román o několika lidech vyčleněných z anonymního davu ulice, který je obrazem marasmu lidí

zdeptaných a mravně nalomených nedávno skončenou válkou, lidí především unavených, lidí již

jsou předurčeni stát se nepřáteli, tolik si podobnými malomyslností v očích.“66 

Její příspěvek je pak nejpodstatnějších z hlediska popisu postav, kterým se věnuje většinu času,

především pak hlavnímu hrdinovi Pavlovi Královi a vztahem k jeho spojencům či nepřátelům. „Je

to člověk milovaný, obdivovaný, idealizovaný, ale i zpochybňovaný, zatracovaný až nenáviděný.

Nejlepší přítel  pro spojence,  pro jiné vnitřně nepostižitelný,  iritující,  pro mocenské hráče ten,  o

kterého se hraje.“67  Na závěr Skalická připomíná Hostovského dopis z konce 60. let adresovaný

jednomu z pražských editorů. Hostovský tehdy napsal, že si nemyslí, že bude nějakým neštěstím,

když tuhle knihu nebude editor znát. Skalická jeho slova jakoby s tichým souhlasem opakuje, do

toho ale také dodává: „Přesto – přečtěte si ji.“  

Objevily se však i naprosto nadšené texty,  jako například ten z pera Pavla Janáčka v Lidových

novinách,  který obsahuje superlativy už v titulku s názvem  Úchvatný traktát  z  únorových dnů.

Janáček popisuje knihu jako analýzu moderního člověka. Kladné hodnocení si román vysloužil také

od Milana Jungmanna v Lidové demokracii. Hostovského zde popisuje jako zkušeného vypravěče a

zmiňuje, že po válce ho postihla „zvláštní smůla“.68

Román dále popisuje jako výsostně politický, a přece nesmírně poutavý text, jemuž čas neubral nic

na umělecké síle. Jungmann dále oceňuje zkušenost vypravěče a samotný vypravěčský tón popisuje

jako nadlehčený a rafinovaný.  Recenzi  končí  zvoláním:  „Nezvěstný  tak  se zvláštní  naléhavostí

připomíná, o jaké umělecké hodnoty byla naše literatura ochuzena umlčením velkých talentů a jak

tím byl její vývoj osudově deformován.“69

65 SKALICKÁ, Vlasta. Příběh o velkém mumraji, nezvěstném šachovém králi a hledaném kufru. Literární listy, 1994, 
roč. 4, č. 28, s. 6.
66 Tamtéž.
67 Tamtéž.
68 JANÁČEK, Pavel. Úchvatný traktát z únorových dnů 1948. Lidové noviny, 1994, kulturní příloha Národní 9, č. 17, s. 
2
69 JUNGMANN, Milan. Návrat po čtyřiceti letech. Lidová demokracie, 1994, č. 101, roč. 50, s. 4. 
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Vladimír Novotný se v recenzi s názvem Velice nezvěstný román v deníku Práce zamýšlí nad tím,

jak  muselo  být  na  román  pohlíženo  v  době  svého  vydání.  „Musel  zapůsobit  jako  moderní

psychologická próza, uhrančivě tlumočící vizi „všeobecného spiknutí“ proti svobodě ducha,“70 píše

v narážce na Hostovského pozdější román. Také on hodnotí svět v knize jako „greenovský“, román

ale  zároveň  považuje  za  současný  i  pro  dnešní  čas:  „V  zahmyzení  a  přehmyzení  lidského

společenství (a české zvlášť) tkví naléhavé poselství této vzrušující knihy.“71

4. 6 Ohlas na druhé vydání Nezvěstného (2011)

Druhé vydání  Nezvěstného z roku 2011, o které se postaralo nakladatelství Mladá fronta, už se s

takovým ohlasem nesetkalo, přesto se několik recenzí na román objevilo. Nejzajímavěji však ale

působí  doslov,  který  si  vzal  na  starost  Vladimír  Papoušek.  Ten se snažil  osvětlit  tehdejší  dobu

vydání a to, jak na Hostovského pohlížela veřejnost. „Byl vystavován kritice za své „nevlastenecké“

názory a dosti brutálně napadán, tu Bohušem Benešem – samozvaným ideologem československé

exilové  vlády,  tu  některými  autoritami  intelektuálního  exilu,  mezi  nimiž  nejvýznamnější  byl

nepochybně  Roman  Jakobson,  který  se  cítil  dotčen  Hostovského  románem Sedmkrát  v  hlavní

úloze,“72 píše Papoušek.

Podle Papouška nepřipomíná  Nezvěstný tvorbu spisovatele Grahama Greena (Ministerstvo smrti),

Franze Kafku, ani populární francouzské existencialisty Alberta Camuse nebo Sartra, ale jde si svou

vlastní cestou, a tvoří v paralele s nimi. Pokud něco román připomíná, je to podle Papouška spíše

orwellovská negativní utopie. „S tím rozdílem, že Hostovský vychází z reálného vjemu historické

situace a nijak zásadně ji nedomýšlí, ukazuje ji jen jako hypercitlivý vypřavěč.“73

Svůj  příspěvek  o  Nezvěstném přidal  v  Respektu  také  Erik  Tabery,  který  román  označuje  za

výjimečný a ojedinělý z hlediska toho, že se věnuje komunistickému puči z roku 1948 a vystupují v

něm i reálné politické osobnosti. Tabery je očividně seznámen i s Hostovského ostatní tvorbou: „Jak

je  u  Hostovského zvykem,  jde  o  velmi  propracovaný  a  gradující  styl  vyprávění,  kde  absurdní

momenty dávají vyniknout těm dramatickým.“74

Krátká recenze se pak zabývá zlehka dějem a také především okolnostmi vzniku a Hostovského

tehdejší  situací,  Tabery  také  často  cituje  přímo  z  knihy.  Dle  Taberyho  je  román  natolik

70 NOVOTNÝ, Vladimír: Velice nezvěstný román. Práce, 1994, (25. 5.), s. 7. 
71 NOVOTNÝ, Vladimír: Velice nezvěstný román. Práce, 1994 (25. 5.), s. 7. 
72 PAPOUŠEK, Vladimír. Muž, který se ztratil. In: Nezvěstný. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 257.
73 PAPOUŠEK, Vladimír. Muž, který se ztratil. In: Nezvěstný. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 259.
74 TABERY, Erik. Jak to bylo v únoru. Respekt, 2011, č. 13, s. 63.
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obrazotvorný, že se při čtení promítá jako film. „Bylo by proto škoda ho ležet „ladem. Čeká na

svého scénáristu a režiséra.“75

Velmi  kladný pohled  má  na  Nezvěstného také  Milena  M.  Marešová  ve  své  recenzi  pro  Český

rozhlas, kde hned na úvod říká: „Jeho knihy jsou skvěle vystavěné a čtenáře snadno pohltí.“ 76 Dále

zmiňuje, že román je stále aktuální a vyplatí se jej číst i nyní: „To, co z románu přetrvává, a proč

stojí  knihu  napsanou  víc  než  před  půlstoletím  příběhů  číst,  je  kompozice  příběhů,  ale  hlavně

vynikající  ztvárnění  lezavého  amorfního  strachu,  který  se  pro  lidskou  mysl  stává  hradbou,  i

beranidlem.“77

Marek  Toman  se  v  rubrice  SALON na  webu  Novinky.cz  v  textu  zaměřeném na  Nezvěstného,

výrazně ale také shrnujícího Hostovského životní příběh, zamýšlí nad tím, jak se proměnila pozice

Hostovského  v  českém literárním kontextu.  Podle  něj  je  dnes  respektovanou  součástí  kanónu,

zároveň má ale „méně lesku než osudy jiných českých spisovatelů 20. století. Zřejmě není příliš

znám.“78 Toman zmiňuje Hostovského předválečné úspěchy a snaží se osvětlit jeho příběh, z čehož

je  patrné,  že  to  považuje  nejspíš  za  nejschůdnější  cestu,  jak  dostat  Hostovského  do  širšího

povědomí. Nesnaží se tedy omílat to, jak kvalitní knihy psal, ale spíše se je snaží propojit i s jeho

příběhem. Dále Toman zmiňuje, že Hostovského sebrané spisy vyšly po roce 1989 spíše v rámci

„vyrovnávání literárních dluhů než jako důkaz nového zájmu,“79 v čemž mu lze dát určitě za pravdu

– potrvrzuje to mimo jiné to, že skutečnou pozornost vzbudila pouze první kniha z těchto spisů,

tedy právě Nezvěstný.

Toman stejně jako Marešová popisuje, že Hostovský pracoval s tématy, která jsou zcela aktuální i

pro  dnešní  dobu.  Nezvěstného  považuje  za  směs  „politického  thrilleru,  horečnatých  vizí  a

groteskních  maškarád,“  a  dodává,  že  Hostovského  knihy by mohly  sloužit  k  psychologickému

výzkumu o dvojích agentech. „A agentské téma je přece aktuální už desítky let.“80

75 TABERY, Erik. Jak to bylo v únoru. Respekt, 2011, č.13, s. 63.
76 MAREŠOVÁ, Milena M. Nové vydání románu Nezvěstný Egona Hostovského. In: Rozhlas.cz [online]. 2011. [cit. 
2016-05-09] Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/884591. 
77 Tamtéž.
78 TOMAN, Marek. Egon Hostovský hledá byt. In: Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/kultura/salon/290843-egon-hostovsky-hleda-byt.html
79 Tamtéž.
80 Tamtéž.
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo poodhalit kritický ohlas na poválečnou tvorbu Egona Hostovského. K analýze

jsem si vybral autorova tři díla – Cizinec hledá byt, Osamělí buřiči a Nezvěstný. V první části práce

jsem se věnoval předválečné a válečné tvorbě autora, stejně jako jeho životnímu příběhu, který bylo

důležité  znát  z  hlediska jeho poválečné tvorby.  V dalších částech jsem rozebral  jednotlivá  díla

autora, kdy každá kapitola (vyjma  Osamělých buřičů) obsahuje pozadí vzniku knihy a kritickou

recepci díla v zahraničí, v Československu, potažmo v České republice. 

Tři  poválečná  díla  jsem si  pro  svou  bakalářskou  práci  vybral  proto,  jelikož  jsou  (s  výjimkou

Osamělých buřičů) považována za Hostovského stěžejní, zároveň ale také velmi rozdílná co se týče

přijetí. Každé dílo tak oplývá jakýmsi samostatným příběhem, kdy se některému z nich podařilo

prosadit v oblasti, ve které bylo autorovo jiné dílo ignorováno a naopak. 

Román  Cizinec hledá byt (1947) patří k Hostovského nejúspěšnějšímu na evropském kontinentu,

kde vzbudil velký ohlas ve Skandinávii. V Norsku bylo dílo dokonce řazeno mezi špičku světové

literatury,  když román vyšel ve věhlasné Žluté sérii.  Ve Spojených státech byl román odmítnut,

stejně  jako v Anglii.  Důvodů bylo nejspíš  více,  nejvýraznějším bylo  nepochopení  Hostovského

pohledu  na  Ameriku,  jeho  „nepřesný“  popis  amerického  prostředí  a  s  tím  také  spojená

nevěrohodnost postav, svou roli ale také jistě hrál špatný překlad z češtiny do angličtiny. Domácí

ohlasy byly rozporuplné, v Československu byla knize vytýkána předstíraná hloubka, chváleny však

byly  autorovy  fabulační  schopnosti.  Při  opětovném  vydání  románu  v  roce  2002  už  se  knize

nedostalo žádných výraznějších reakcí.

Osamělí buřiči (1948) doplatili na „špatnou dobu“, v níž byli vydaní – krátce po vydání totiž tento

soubor povídek postihla  (stejně jako zbytek Hostovského díla)  cenzura,  sbírka byla tedy už od

svého počátku až doposud ignorována. Jelikož se ale k povídkové sbírce nevyjadřoval nijak ani

samotný autor  ve svých vzpomínkách,  lze předpokládat,  že v médiích byla (i  v pozdější  době)

upřednosňována Hostovského jiná díla také z hlediska kvality. V zahraničí dílo nevzbudilo žádný

ohlas.

Román  Nezvěstný (1951)  je  nejvýraznější  knihou  této  práce,  jelikož  si  zasloužil  nejpočetnější

kritické reakce, z nichž většina byla velmi pochvalná. Román byl oceňován v těch nejpřednějších

periodicích v USA i v Anglii, kde se propíraly především události z února 1948, během nichž se děj

románu odehrává – zároveň byly ale také oceňovány Hostovského literární kvality, bez nichž by

podobný  „senzační“  příběh  neměl  šanci  na  úspěch.  V Československu  z  důvodu  Hostovského

emigrace román nikdy oficiálně nevyšel,  při  prvním českém vydání  v roce 1994 si  však získal
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Nezvěstný pozornost mnoha literárních kritiků, kteří ohledně kvalit románu zaujaly vesměs jednotný

názor a o Nezvěstném mluvily pochvalně, až v superlativech. Pozitivní reakce získal román také při

svém posledním vydání v roce 2011. Teprve čas nicméně napoví, zdali má  Nezvěstný, popřípadě

Hostovského dílo jako celek, šanci se nějak výrazně a trvale dostat do popředí české literatury 20.

století. Zahraniční kritiky jeho románů ukazují, že by si to jeho dílo jednoznačně zasloužilo.

Ze zmíněných kritik mě nejvíce zaujaly ty zahraniční, jelikož z nich bylo patrné, že se (i vzhledem

k autorovému původu) jednalo o kritiky objektivní,  hodnotící veskrze samotné dílo.  Z českých,

potažmo československých kritik mě nejvíce zaujala (navzdory tomu, že s ní zdaleka nesouhlasím

ve všem) ta hned první na román Nezvěstný od Mirka Tůmy (Skutečnost, 1953), jelikož patřila mezi

ty nejosobitější, což bylo způsobeno i tím, že byla první – v ostatních recenzích se pak až příliš

často (což je pochopitelné) zmiňoval samotný osud knihy či se opakovaly podobné motivy. 

SUMMARY

The goal of this bachelor thesis was to uncover the critical acclaim of Egon Hostovsky's post-war

works. For this analysis I chose three of the author's works: Cizinec hledá byt, Osamělí buřiči and

Nezvěstný. Except for Osamělí buřiči, the post-war works are crucial in Hostovsky's bibliography.

Hostovsky's  first  post-war novel  Cizinec hledá byt had a  huge critical  success  in  Scandinavian

countries, though it had divisive reception in Czechoslovakia. In the United States, the book wasn't

published  at  all  due  to  several  reasons  (e.g.  poor  translation  and  Hostovsky's  unusual  and

implausible description of American characters). 

The short story collection Osamělí buřiči had no critical response in Czechoslovakia and it didn't

have any success in the United States either.

The most successful post-war novel by Hostovsky was  Nezvěstný, which earned the most critical

(and positive) reactions all around the world. The novel was praised in American and England press

and also in the Czech Republic – more like 40 years after its first release in American exile. The

novel also received positive response when it was released for the second time in the Czech republic

in 2011.
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Přílohy

1. Příloha č. 1: portrét Egona Hostovského

Zdroj: Rodopisná Revue Archiv.
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Příloha č. 2: Nezvěstný

 

Hostovského kriticky nejúspěšnější román Nezvěstný. Naposledy jej vydalo nakladatelství Mladá

fronta (2011).
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Příloha č. 3: The Lonely Rebels

  

Americká verze povídkového souboru Osamělí buřiči, o design se postaral Ladislav Sutnar. Pod

názvem The Lonely Rebels vydáno v nakladatelství Golden Griffin Books (1951).
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Příloha č. 4: Missing

Americké vydání knihy Nezvěstný v nakladatelství Bantam Books (1952).
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