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Chci přednést několik myšlenek, možná, že ne vždycky souvislých, ale určitě 

souvisejících s tématem tohoto referátu, několik myšlenek, které vznikly při čtení děl Josefa 

Škvoreckého.  

Známý literární vědec Michail Bachtin jednou řekl: „Cizí vědomí (myšlení) není možno 

prohlížet, analyzovat, prozkoumávat tak jako věci, předměty, – s ním je možno jen dialogicky 

komunikovat.“ (Красная книга культуры. Москва, 1969.) 

Chtěla bych se tady pokusit o dialogickou komunikaci – podle Bachtinova výrazu – s 

některými díly, slovy a myšlenkami autora Prima sezóny, Bassaxofonu, Red-music a dalších 

děl, ve kterých zobrazil svá jinošská léta a vstup své generace do říše touhy a naděje, 

rozčarování a zoufalství, lásky a zrady – totiž do říše dospělých lidí. 

V těchto prózách se Josef Škvorecký vrací do dob, kdy dospívání mladého člověka 

probíhalo v podmínkách stálého nebezpečí a naprostého bezpráví obyčejných lidí za 

depresivního okupačního režimu. 

Přitom „všechno v životě bylo svěží – protože nám bylo šestnáct, sedmnáct“, píše autor 

(Red-music, Toronto 1982, s. 9). A právě tehdy do života těch mladíků vstoupil jazz. Jako 

hudba a jako pojem. Jazz jako nástroj všech jejich činů, jako způsob jejich života. Tehdy se 

vznítil  

 „tento nečekaný požár,  

 který se nepodařilo uhasit“. 

 

 Toto jsou verše z básně Jaromíra Hořce Noční hudba. Skoro totéž psal Škvorecký v knize 

Jazzová inspirace (spolu s Lubomírem Dorůžkou): „Hudba, poezie a lidé se měnili, ale 

jazzová inspirace zůstávala.“ (Jazzová inspirace. Praha 1966, s. 9). A dále: „…jazz… začíná 

spoluvytvářet dobové prostředí a jeho typickou atmosféru. Stává se zvukovou kulisou nového 

velkoměsta, dokresluje duševní život člověka dvacátého století…“ (tamtéž, s. 14). 

Jazz, namířený kdysi proti otrokářství, zachovává ve svém mysteriálním jádru náboj 

demokratické výbušnosti a lidé „postižení“ jazzem se stávají rebelanty. Americký politolog a 

hudebník, profesor Kalifornské univerzity Michael Urban, který právě vydal knihu Rusko 

přijímá jazz, tvrdí, že hudební kultura mění společnost. Jazzová hudba, která zakotvila v 

Evropě od dvacátých let minulého století, vyzývala a vedla k její demokratizaci. 
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Poezie, výtvarné umění a plastika – to jsou oblasti, ve kterých Škvorecký především 

nacházel spojení s jazzem, mylně se domnívaje, že on sám psát o jazzu nemůže, jelikož není 

básníkem. Ale dá se tvrdit, že prozaik Škvorecký se stal básníkem jazzu ve svých prózách, 

jazzové reminiscence jako vytrvale se opakující chorus se v jeho díle prolínají a v tom je jeho 

přínos světové literatuře.V tvorbě spisovatele se jazzová hudba stala obsahem tvůrčího činu 

slovesného, ztělesnila se v prozaických slovesných útvarech.  

Prima sezóna je půvabný román, který vysoce jemně otevírá čtenáři svět dospívání 

chlapce, pro něhož „všechno v životě bylo svěží“. Před námi je řetěz variací jednoho citu – 

probouzející se sexuality, emocionálního napětí. Slovesné tvary a hrdinovo chování záleží na 

okolnostech. Ale to všecko – velice citlivě – prozrazuje jinošské snažení přiblížit se k 

pochopení tajemství ženské bytosti, jsoucnosti ženy, ženské odlišnosti od jsoucnosti mužské. 

Mučivá a nikdy nerozluštitelná záhada je v románě neoddělitelná od jazzové hudby. Román 

(tak sám autor určuje jeho žánr) je celý prosycen jazzovými pasážemi.  

Prima sezóna, Bassaxofon, Eine kleine jazzmusik jsou osobitá umělecká zobrazení 

emocí mladých lidí, které okouzlovaly zvuky big-bandů a vedly je do krajiny emocionální a 

sociální svobody, stávaly se Legendou mladých duší. Jazz je další opojení, další nekonečně 

přitahující sladké tajemství, které pronikavě popisuje Škvorecký.  

Své romány a povídky člení autor na kapitoly a přirovnává je ke kansaským riffy 

(Samožerbuch. Praha 1991, s. 330. 1. vyd.: Toronto 1977). 

„Hrál jsem, nekoukal jsem do not, za mnou Benno na sordinované trumpetě plakal a 

plakal a Lexa kvílel v závratných výškách na klarinetě…Bennova trubka mluvila, Harýk se 

skláněl nad kytarou, snad ji objímal, ostré, lkavé akordy…Strašně smutná krásná muzika mě 

vzala do svého utěšitelného náručí, přede mnou se otáčeli holky a kluci, Venca Štern se 

rozezněl jako zvon, jako hrana lásky… nebo čeho… mládí…“ (Praha 1990, s. 203. 1.vyd. 

Toronto 1975). – čteme, nebo dokonce spíš slyšíme v závěrečných slokách nesmírně „svěží“ a 

jazzem prosycené Prima sezóně. 

Danny Smiřický, původ jehož jména popsal autor v Samožerbuchu, Danny Smiřický z 

Prima sezóny překračuje do jiných opusů Škvoreckého, ne vždy pod týmž jménem, ale vždy 

si zachovává osobité rysy toho „prvního“ Dannyho, do kterého se čtenář zamiloval už ve 

zmíněné Prima sezóně a často mu i nadále odpouští občas pochybné myšlenky a ne vždycky 

vzorné chování zralejšího hrdiny Škvoreckého. 

 Na jaře roku 1958 udělal spisovatel tečku za poslední větou na poslední stránce ještě 

jednoho románu o lásce a jazzu. Byla to Legenda Emöke. Satirický román, ve kterém postavy 

jsou spíše figurkami, ztělesňujícími lidské vlastnosti, vypěstované dobou, a proto ani nemají 
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osobní jména – s jedinou výjimkou hlavní postavy – Emöke. A zase jako v Prima sezóně 

záhadná, půvabná, nesmírně přitažlivá žena; milostná honička a jazz jako duchovní náplň 

vnitřního dramatu hlavního hrdiny. Hrdiny, ve kterém rozpoznáváme mladičkého Dannyho z 

Prima sezóny, už ne dychtivě očekávajícího životní překvapení a kamarádsky naladěného ke 

svému okolí. Teď je to mladý muž, který ztratil životní iluze a stal se člověkem ironického, 

dokonce občas cynického smýšlení, ale který najednou prožívá mohutné vzplanutí lásky a 

soucitu s krásnou, tragickou ženou. Opravdový cit, který vyprýštil v bluesových slokách, 

opojení hrou saxofonu a najednou obrozující víra ve štěstí – to jsou nejlepší a nejpůsobivější 

stránky románu. Tklivé motto jinošských let – žena a jazz jako největší fenomén života. 

„Jazz je pro mně poezie, a já jsem epik, vypravěč… Proto jsou moje stránky 

zasvěcené jazzu tak nečetné,“ napsal Škvorecký (Samožerbuch, s. 329). Ale můžeme říci, že 

tyto stránky jsou ve většině případů nejžhavější. Zaujatost tématem pomáhala autorovi při 

jejich napsání. To vnitřní napětí, které je doprovází, nachází u čtenářů živý ohlas, rozněcuje 

zapálení pro jazz. Bassaxofon, „napsaný za dva dny, Legenda Emöke (ta za tři), dvě novely, s 

jejichž textem jsem nemusel zápasit: přišly na svět bez škrtů a bez pilování, z jedné vody 

načisto“. (tamtéž)  

Jazz formoval představy o dobru a zlu v mladých duších i v jiných evropských 

zemích, postižených totalitarizmem. Ruský básník, esejista, literární vědec a překladatel Igor 

Inov prožil v mládí (ale i později) tíhu jazzového undergroundu v Rusku – tehdy Sovětském 

svazu. Zakázané ovoce ochutnal Inov ještě za raného jinošství, z něhož čtyři válečné roky 

padly na studium ve vojenském námořnickém lyceu. Univerzitní mládí Igora Inova a jiných 

fanoušků jazzu se oprošťovalo od dogmatismu totalitární vědy potajmu duševně odpočívajíc 

za bluesovými klavírními nahrávkami ve vylidněné fakultní aule. A také na skoro ilegálních 

schůzkách swingových jazzových nadšenců v těsných leningradských bytech po nedávné 

blokádě města na Něvě. Panující vládní ideologie odmítala tehdy jazzovou hudbu jako 

„křečovitou a epileptickou“, spatřovala v ní výraz „degradující buržoasní kultury v USA“ 

(Большая советская энциклопедия, T. 14. Mосква, 1952, с. 200) a nebezpečí pro 

neuvědomělé sovětské občany.  

 Сегодня он игрaет джаз, 

 А завтра родину продаст.  

psal známý sovětský básník. (Pro informaci: jazzové obrození u nás se datuje koncem 

padesátých let.) 

„Zaujat psaním vlastních věcí a skličován vědomím, jak ten život nezadržitelně plyne 

do moře, jsem stále míň překládal cizí poezii a prózu,“ psal Igor Inov. „Najednou mi však 
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přišla do ruky Legenda Emöke od Josefa Škvoreckého. Cosi ve mně šplouchlo. Mám rád tyto 

nové variace věčných motivů… Lyrismus se v Legendě družil s filozofií, ironie, řečeno slovy 

B. Hrabala, s krasosmutněním, jehož zdrojem je touha po absolutní lásce, duchovním 

souznění a zároveň zjištění, jak vzácné, ba povětšině nemožné je toto dokonalé splynutí srdcí 

a duší. Možná,“ pokračoval Inov, „že právě proto tato novela nese název Legenda. Ano, je to 

příběh, konkrétní příběh, ale je to i něco obecnějšího, je to metafora, mýtus, legenda, která 

živí naději a věští smutek.“ ( INOV, Igor: Návrat k Legendě. Danny 1, 1990, č. 4/5,  s. 8). Je to 

příběh, dodáme my, který se v rozhodujícím okamžiku, kontrapunktu děje, odehrává za 

stálého doprovodu jazzu. A to je ten hlavní bod všech jazzových legend Josefa Škvoreckého. 

Inov se snažil vydat ruský výbor z novelistiky českého autora, výbor, v němž, jak psal, „by se 

spolu s houslemi Prima sezóny, trumpetou válečných a trubkou detektivních povídek znovu 

ozval saxofon Legendy Emöke“. (tamtéž, s. 9) 

Většinu tvůrců málo zajímá to, co už vydali, spisovatelé obyčejně zanechávají své 

výtvory na pospas čtenářům a kritikům. Jiná témata, jiní hrdinové je uchvacují a vlekou dále 

při psaní nových děl. Od těchto tvůrců se Josef Škvorecký liší tím, že se rád vrací ke svým 

dílům, zkoumá je a vysvětluje čtenářům – občas možná i sobě samému – proč to bylo napsáno 

tak nebo jinak, hledá původ svých románových hrdinů a situací, ve kterých jednají, hodně 

vzpomíná. Tak vznikly Red-music, ale ještě dříve Eine kleine jazzmuzik, pak Samožerbuch. 

Pojem logického povídání o životě a pojem uměleckého zobrazení života se zásadně 

liší, i když se stává, že se navzájem doplňují. „Dogma a představa jsou brýle. Od dýchání živé 

skutečnosti se brýle opocují a přes jasné pojmy nic nevidíme… Je třeba popisovat jen obsah 

všech zkušeností, které nosíme v sobě,“ psal veliký ruský symbolista Andrej Bělyj. Život se 

začne jasně ukazovat – podle myšlenky Bělého – jen v jeho uměleckém zobrazení, žádné 

jasné pojmy to nedovedou.  

 Josef Škvorecký naopak cítí nedostatečnost jen uměleckého zobrazení a balancuje 

mezi oběma způsoby interpretace skutečnosti. Svoje umělecké zobrazení se snaží doplnit 

vysvětlením, upřesněním, vzpomínáním, ale při tom neoklešťuje „živou skutečnost“. Jeho 

Red-music je spíš povídka než úvod ke knize Dvě legendy. V obsahu existuje, ale z názvu celé 

knihy vypadla. V jakém žánru je napsána Red-music, která vášnivě kreslí tragickou podobu 

času 40. – 50. let minulého století a mimovolně nutí čtenáře, aby si v paměti vybavil vlastní 

zkušenosti z tohoto období? Red-music se stala druhým dílem spisovatele, které s velkým 

zaujetím a duševním rozechvěním přeložil do ruštiny Igor Inov. 
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Zdá se, že Red-music ve zmíněné knize je spíš třetí legendou, legendou jazzu, která 

byla zakleta v generacích, dospívajících za totalitních evropských režimů a stala se jejich 

nástrojem odboje a jejich emocionálním krédem. 

A úplně na závěr můžeme říci, že tvorbu jemného lyrika, moudrého a pronikavého 

prozaika lze přirovnat ke zvučící struně, která vibruje na vlnách doby a jazzových synkop. 

 5


