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MeeTCH H OT ce6a), HTOÓH JIIO6OÍÍ nejioBeic Mor c MKpwTbiMH nra3aMH cpa3y Boo6pa3HTb 
ce6e H3o6pa>KaeMUH neifcaac. HTax, HanpHinep, B nynecHOH /mpHHecKOH HOBemie Cmenb 
aBTop flOĎHBaeTca TOTO, MTO nepeaaeT H BbipawaeT HVBCTBO TOCKH OT ouiymeHHH 6ec-
KOHGHHOCTH pyccKofl crenH, npHMCM TaftHa 3Toro no3TMiecKoro nyaa 3aicniOHaeTCJi 
HMCHHO B My3biKani>HOCTH 46X0BCK0M npo3u, B MacTepcTBe MexoBa-CTHjiHCTa. «...neped 
ajicaaMu ... paccmwiajiacb yotce mupoKan, óecKOHevHOR paemiua, nepexeaieHHOH tfenbio 
xoimoe... edeiub-edeuib u HUKOK ne pa36epemb, ede ona HanunaemcH u ede Komaemcx... 
Ho npoutno neMHoeo epeMemx, poca ucnapunacb, eo3Óyx 3acmbui, u o6Manyman cmenb 
npiiHsuia ceou yhbuibiů um.ibCKuú eud. Tpaea noHuwia, sicumb 3a.Mep.na. 3aeopenbie xon-
Mbi, 6ypo-3eJieHbie, edanu jiunoette, co CBOUMU noKoŮHbíMu, KOK meHb, moHcunu, paenma 
c myMannou dwibio u onpomiHymoe nad HUMU He6o, Komopoe e cmenu, ede nem necoe 
u eucoKux eop, Kaxcemca cmpauiuo eny6omm u npo3paHHbw, npedcmaeuifuiucb menepb 
óecKOHeHHbmu, oifeneHuetutiMU om mocKU...»4 

B HCTopHio pyccKofl jiHTepaTypbi MexoB Bímcaji jtpicyio crpaHHiiy. CrojjeTHe, M H -
HyBuiee co A I M CMepTH AHTOHa IlaBJíOBHHa HexoBa, sarmeTCH xopouiHM HcnbiTaHHCM ann 
ero npoH3BeiicHHH. O H o6oramn TpajiHUHH pyccKoň jiHTepaTypw CBOHM co6cTBeHHWM 
xyflOMcecTBeHHHM onuTOM H cofleňcTBOBaji HX flajrbHeňuieMy pa3BHTHK>. Ero TBOPHCCTBO, 
B HacTHOCTH, noaroTOBmio njioflOTBopHyro noHBy onu paccica30B, onepKOB, «CTHXOTBO-
peHHň B npo3e» H JIHPHKO-$HJIOCO(PCKHX 3TKW)B M . TopbKoro H T. Ha3. 3H3HM6BUCB -
H. ByHHHa, A. KynpHHa H JI. AaapeeBa, TpaaniiHH nexoBCKoro noBCCTBOBaHMfl omyrHMbi 
B npo3e C . AHTOHOBa, K . IlaycTOBCKoro, I O . KasaicoBa, oTiacTH K ) . TpH(|)OH0Ba H np. 
HbiHe, MOMCCT 6trrb, c eme oojibiueíí CHJIOH H TOHHocTbio, neM npextne, M U MO^KCM 
3HaneHHe TBOpnecTBa A. n. MexoBa nomiTb, noAiepiaiyTb H oueHHTb. 

Věda v exilu 

Ve dnech 11.-12.11. 2003 se v hlavní budově Akademie věd na Národní třídě v Pra
ze konala mezinárodní a interdisciplinárně zaměřená konference Věda v exilu uspořádaná 
Výzkumným centrem pro dějiny vědy ( V C D V ) , společným pracovištěm Ústavu pro sou
dobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Program konference, která se 
uskutečnila u příležitosti 70. výročí velké exilové vlny německé inteligence do mezi
válečného Československa, vychází z badatelské orientace Centra, z jeho stěžejního pro
jektu Česká věda ve dvacátém století, v jehož rámci byly publikovány následující sborní
ky: Véda v českých zemích za druhé světové války (Praha 1998), Věda v Československu 
vletech 1945-1953 (Praha 1999), Věda v Československu vletech 1953-1963 (Praha 
2000), Česká věda a Pražské jaro (1963-1970) (Praha 2001) a Věda v Československu 
v období normalizace (1970-1975) (Praha 2002). Konference byla zároveň koncipována 
jako součást rozsáhlého projektu Český a německý exil 1939-1989, jenž získal podporu 
Česko-německého fondu budoucnosti a na který finančně přispěla pražská pobočka 
Heinrich-Boll-Stiftung. V C D V vzniklo v červenci 2000 v návaznosti na činnost Ústavu 

4 HexoB, A . n.: Crenb. In: H36paHHue coiMHeHHn B Tpex Toruax. TOM 1. MocKBa 1950, c. 351. 
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dějin - Archivu Univerzity Karlovy (ÚDAUK) s cílem sjednotit rozmanité aktivity 
pracovišť zabývajících se dějinami vědy a vzdělanosti v českých zemích na pozadí vývoje 
institucí a konkrétního poznání individuálních badatelských osobností. Zároveň v tomto 
záměru se odráží snaha oživit interdisciplinární charakter výzkumu v podobě užšího 
propojení humanitního a přírodovědného diskursu, na němž participují zejména badatelé 
mladší generace. 

V průběhu dvou dní zaznělo zhruba čtyřicet příspěvků od badatelů z České repub
liky, Německa, USA a Velké Británie. Na závěr prvního dne byl uspořádán společenský 
večer, v jehož úvodu přednesli referáty dva význační čeští emeritní profesoři působící 
v zahraničí: Frank Chytil (Nashville) pojednal o rozdílech mezi vědeckými přístupy 
v Evropě a U S A v biologických vědách a Zbyněk A . B. Zeman (Oxford) se podělil o svou 
osobní zkušenost britského historika českého původu v Anglii . Konferenční jednání, které 
bylo rozděleno do několika tematických okruhů (Druhá světová válka, Češi a Němci, Exil 
a historická véda. Ruská a ukrajinská emigrace. Emigrace po únoru 1948 a Emigrace po 
srpnu 1968), zahájily vstupní referáty vedoucího Centra Antonína Kostlána a Jiřího 
Kociána z Ústavu pro soudobé dějiny A V ČR. Zatímco první vystoupení seznámilo 
přítomné s činností a náplní pořádajícího pracoviště, druhý příspěvek vymezil bádání 
o exilu jako klíčový problém soudobých dějin. 

Nejvíc humanitně laděných referátů se slavistickou problematikou se objevilo v te
matickém bloku Ruská a ukrajinská emigrace (stranou ponecháváme příspěvky věnované 
české, německé a ruské emigraci v oblasti přírodních věd). Ctirad Kučera (Ústí nad 
Labem) resumoval výsledky studia meziválečné ruské emigrace v České republice za 
poslední desetiletí, Julie Jančárková (Praha) informovala o činnosti Archeologického 
institutu N . P. Kondakova v Praze v letech 1938-1945. Fondy archivu Kondakovova 
institutu využil i Roman Zaoral (Praha), který upozornil na Kondakovovův vztah 
k ruskému mysticizujícímu filozofu V . Solovjevovi. Ruské literární vědě v meziválečném 
Československu byla věnována následující vystoupení: Miluša Bubeníkova (Praha) 
připomněla složité vědecké i životní peripetie A. L . Béma, autor těchto řádků (Praha) 
pojednal o názorových a metodologických střetech mezi J. Ljackým a R. Jakobsonem. 
Markéta Devátá (Praha) ve faktograficky cenném referátu zachytila rozporuplný osud 
ruské a ukrajinské emigrace na českých vysokých školách po únoru 1948. Překvapením 
v tomto bloku byla slabá účast sekce dějin ruské emigrace Slovanského ústavu A V ČR, 
které už podle názvu mělo mít v programu konference důležitou úlohu. 

V tematickém okruhu Češi a Němci se příspěvky týkaly úlohy Prahy jako význam
ného střediska vědecké německé emigrace po roce 1933 (Dieter Hoffman, Berlín), resp. 
osudů profesorů Německé univerzity v poválečném období (Alena Misková, Praha). 
K úseku po roce 1945 se vztahoval i referát Miroslava Kunštáta (Praha) věnovaný 
problematice českých a moravských církevních dějin v sudetoněmecké historiografii. 
Na osud vědců německé národnosti narozených v Čechách se zaměřilo vystoupení Jany 
Mandlerové (Praha). Další příspěvek směřoval k přesnější identifikaci exilových vědců 
a jejich organizování po roce 1948 (Miloslav Rechcígl). Vztah významného historika 
Josefa Macka k exilové historiografii v 70. a 80. letech zmapoval referát Bohumila 
Jirouška (České Budějovice). Literárněvědný charakter měla vystoupení Ondřeje Sládka 
(Praha) analyzující tři podoby českého strukturalismu v exilu (L. Doležel - K. Chvatík -
M . Grygar) a Petra Hrubého (Praha), který srovnal různá vydání Umění románu od 
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M . Kundery. Obrácený pohled na český vědecký exil reemigrující do České republiky po 
roce 1989 přinesl příspěvek Zdeňka R. Nešpora (Praha). 

K jednotlivým tematickým blokům se hojně diskutovalo: pozornost se soustředila ze
jména na vymezení badatelského přínosu českého exilu světové vědě v nejrůznějších ob
lastech, dále na jeho začleňování do nového kontextu, na poznání jeho materiálních a so
ciálních podmínek, vzájemné komunikace, ale i na objasnění vztahu k původnímu 
prostředí, z něhož tento exil vyšel. Ačkoli těžiště konference spočívalo v analýze české 
vědecké emigrace po druhé světové válce, součástí jejího konceptu bylo zhodnocení 
jinonárodního vědeckého exilu v meziválečném Československu. V tomto ohledu kon
ference přinesla také řadu nových poznatků týkajících se ruské a ukrajinské emigrace. 
Diskuse zároveň zdůraznila potřebu koordinujícího pracoviště, které by se systematicky 
a interdisciplinárně zabývalo problematikou emigrace 20. století jako zásadního fenoménu 
soudobých dějin. Tuto funkci již nyní naplňuje Výzkumné centrum pro dějiny vědy sou
střeďující se na tento specificky historický úsek, k němuž je nutné přistupovat netradičními 
metodami (např. v důrazu na orální prameny), včetně vyjasňování zvláštního vztahu histo
riografie a dalších areálových disciplín. Konference tak celkově přispěla nejen k zaplnění 
bílých míst v oblasti novodobého vědeckého exilu, ale i k intenzivnějšímu začlenění české 
historiografie do moderních metodologických iniciativ, které v uplynulém desetiletí pro
klamovaly tzv. emigrantologii jako zvláštní obor na pomezí filologie, kulturní antropolo
gie, historie a politologie komplexně se zabývající fenoménem emigrace, jeho genezí 
a proměnlivými funkcemi v diferencované struktuře společensko-historických procesů. 

Miloš Zelenka 

Padesátiny Josefa Dohnala a dvacetiny jeho literárněvědné práce 

23. února 2004 oslavil své padesáté narozeniny brněnský literární vědec Josef 
Dohnal a v temže roce mohl bilancovat dvacet let své publikační činnosti. Nejsa obe
známen sjeho rodinnými, zejména otcovskými starostmi, a vědom si jeho obrovských 
zásluh za vznik a stálou existenci časopisu Opera slavica, který spolurediguje a jenž si 
získal i pevné mezinárodní renomé, hodlám své malé laudatio omezit pouze na hodnotící 
přehled jeho publikační činnosti. Považuji j i přitom za příslib a rozjezd do budoucích jeho 
vědeckých výbojů. 

Náš jubilant od samého začátku svého badatelského života nejde po kvantitě 
časopiseckých či sborníkových příspěvků, nýbrž po hlubokém a trpělivost vyžadujícím 
zkoumání určité problematiky, jež přináší plody promyšlené a vyzývající k novým pohle
dům na objekt studia. Chtěl bych to dokumentovat na Dohnalových „toulkách" s Leonidem 
Andrejevem, na soustavném pronikání do myšlenkové a tvarové podstaty jeho díla, po 
němž teprve postupně přicházela práce zobecňující a přínosně působící v rozsáhlé světové 
literatuře o tomto spisovateli. Monografie Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče 
Andrejeva přišla v roce 1997 po více než desetileté tvůrčí pouti po jednotlivých 
problémech Andrejevova díla - od studia filozofícko-estetické koncepce osobnosti, 
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