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Egon Hostovský           
Aleš Fetters           

 
     Egon Hostovský - 23. 4.1908 v Hronově - 7. 5.1973 v Montclair, New Jersey, USA 
 
      Osudy literárního díla hronovského rodáka Egona Hostovského v kontextu české 
literatury korespondují s politickými poměry u nás. Dnes už máme jeho dílo plně k 
dispozici, snadno si můžeme opatřit i informace o něm. Nebylo tomu tak ovšem vždycky. 
 
      Začínal v regionálním tisku. V sociálně demokratických Podkrkonošských rozhledech, 
které vycházely v Náchodě, je na konci roku 1925 příspěvek o Jiřím Wolkerovi, v únoru 
1926 o Romainu Rollandovi, oba septimánem Hostovským podepsané. (Není vyloučeno, 
že tam uveřejnil i příspěvky nepodepsané.) Tyto první tištěné práce, o nichž se Hostovský 
zmiňuje ve Všeobecném spiknutí, knize do značné míry autobiografické, identifikoval v 
roce 1993 předčasně zesnulý náchodský knihovník Petr Barták. Hostovský byl zřejmě 
mimořádně sečtělý. Ještě jako student gymnázia vydal svou první knížku Zavřené dveře 
(Praha, V. Horák 1926). Na tu vyšla v Podkrkonošských rozhledech negativní kritika, 
patrně z pera o rok mladšího spolužáka z náchodského gymnázia Jiřího Žantovského. Od 
té se pak redakce distancovala.  
 
      Po maturitě v roce 1927 odchází Hostovský do Prahy na filozofickou fakultu; studia 
nedokončil. Rodný kraj v něm zůstává stále přítomen, markantně třeba v knize Žhář 
(1935), v níž píše o Zbečnově (spojení Zbečník-Hronov), horském městečku, které leží 
mezi kopci s modrošedými a zelenými pruhy nedohledných lesů na samých pruských 
hranicích. Do konce první republiky, do svých třiceti, vydal Hostovský plný tucet knížek, 
stal se uznávaným autorem psychologické prózy. O jeho knihách psali F. X. Šalda, Václav 
Černý (s tím se znal z náchodského gymnázia), A. M. Píša, Josef Hora, František Halas, 
Arne Novák a mnozí další, mezi nimi i profesor náchodského gymnázia Josef Matouš. 
Vacinova výběrová bibliografie (In. Barták, P., Vacina, L. Egon Hostovský (1908-1973). 
Náchod, Okresní knihovna 1990) zaznamenává od r. 1927 do r. 1939 z českého tisku na 
130 údajů týkajících se Hostovského a jeho díla.  
 
      Okupace v březnu 1939 přišla ve chvíli, kdy byl Hostovský shodou okolností na 
přednáškovém turné v Belgii. Domů se nevrátil, odejel odtud do Paříže, pak se mu v 
Lisabonu podařilo po značných potížích nalodit a dostal se do USA, kde byl od února 1941 
úředníkem našeho konzulátu v New Yorku. Unikl tak tragickému osudu všech svých 
nejbližších. O něm a jeho díle se za protektorátu pochopitelně nemohla objevit ani zmínka. 
V první emigraci vydal tři knihy (Listy z vyhnanství, Sedmkrát v hlavní úloze a Úkryt; doma 
pak vyšly v r. 1946), v krátkém poválečném mezidobí ve vlasti vydal ještě román Cizinec 
hledá byt a povídky Osamělí buřiči. Byl poslán do Norska jako kulturní přidělenec. Vrátil se 
po Únoru ještě nakrátko do Prahy, ale poznal, že tu zůstat nemůže. I kdybych nakonec 
nakrásně třeba i vstoupil do strany, půjde mi pořád o krk. ... Považoval jsem za nemravné 
sloužit vládě, které jsem se bál. (V rozhovoru s A. J. Liehmem.) Odešel do další emigrace. 
Vacinova bibliografie uvádí mezi lety 1945 a 1949 v českém tisku asi 60 záznamů. A pak z 
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naší literatury podruhé "zmizel", emigranti byli nežádoucí. 
 
      První vlaštovkou byl po deseti letech (v roce 1960) článek básníka Kamila Bednáře v 
Plameni o Dobročinném večírku (ten vyšel anglicky v Londýně 1957, česky v New Yorku 
1958). O jeho první knize druhého exilu, Nezvěstný (dánsky 1951, česky v Torontu 1955), 
se u nás nepsalo ani v době jistého uvolnění koncem 60. let, kdy vyšel soubor Cizinci 
hledají byt (1967; obsahuje Listy z vyhnanství, Sedmkrát v hlavní úloze a Cizinec hledá 
byt), byl znovu vydán román Žhář (1968) a vyšel i jeho vrcholný, do značné míry 
autobiografický román Všeobecné spiknutí. Vznikal hluboko v emigraci (1961 anglicky v 
New Yorku, česky v Praze 1969). - V našem tisku bylo v 60. letech uveřejněno asi půl 
stovky článků, a pak opět téměř dvacet let nic.  
 
      V roce 1968 se chtěl Hostovský podívat "domů". Dopisoval si i se spolužáky z 
náchodského gymnázia, kteří ho zvali v roce 1967 na "sejití po 40 letech po maturitě". V 
létě 1968 měl už snad zajištěnou i letenku, ale příjezd "bratrských tanků" v srpnu jeho 
plány zhatil. Zemřel v emigraci před 35 lety, 7. května 1973. Až v roce 1988 přinesl k 
nedožitým 80. narozeninám tehdejší Kmen článek Ondřeje Neffa a hradecká Pochodeň 
drobný text můj. 
 
      První vzpomínková slavnost na Hostovského byla v rodném Hronově už v dubnu 1990, 
na jeho rodném domě byla odhalena pamětní deska a ulice, v níž dům stojí, pojmenována 
Hostovského. Jeho jméno nese i hronovská městská knihovna. V květnu 1993 se v 
rodném městě konalo mezinárodní vědecké sympozium o jeho životě a díle, při něm byla 
realizována i výstava. Sympozia se aktivně zúčastnili dcera Egona Hostovského Olga 
Castiellová, spisovatel Viktor Fischl, literární vědci František Kautman, Jiří Brabec, A. J. 
Liehm, Antonín Měšťan a řada dalších. Bylo tam ještě i několik Hostovského spolužáků z 
gymnázia. Rodné město a rodný kraj na Hostovského nezapomněly ani letos (viz článek: 
Výstava, vernisáž a vzpomínkový večer v Hronově). 
 
      V české literatuře má Hostovský konečně své pevné, zasloužené místo. 
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