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Josef Škvorecký se léta bránil, aby byl pokládán za kritika literatury. Například ve své 

předmluvě k torontskému vydání pozoruhodného povídkového debutu exilového prozaika 

Jaroslava Vejvody Plující andělé, letící ryby (Toronto 1974) se vzpouzí údělu kritika slovy: 

„Nejsem kritik, a tohle není proto kritická předmluva. Je to vyznání obdivu. Neboť mě, a jistě 

každému, kdo má kůži, se tu dotýká hemingwayovská »pravda pravdivější nežli pravda«. 

Neboť je to napsáno dle Conradova nesmrtelného návodu: »Úkol, který se snažím splnit, je 

přinutit vás psaným slovem, abyste slyšeli, abyste cítili – ale především abyste viděli. «“1 Zde 

i v jiných svých odmítnutích údělu literárního kritika se Škvorecký dopouští skrytých i 

zřejmých protimluvů. Předmluva k Vejvodově knize je totiž sama výmluvným dokladem 

citlivé kolegiální kritické práce a Škvorecký v ní jaksi mimochodem postupuje v intencích, 

které zakládají vlastní smysl literární kritiky – vynést soud o hodnotě díla. A jde ještě dále, až 

k metě, která bývá již většině literární kritiky odepřena: z řady nových textů vybírá neomylně 

nejen dílo nesporné umělecké hodnoty, ale sám je ve svém nakladatelství zpřístupňuje čtenáři. 

V jeho osobnosti se tak spojuje potence kritická, tedy schopnost rozpoznat uměleckou cenu 

nové literární tvorby, se záměrem vydavatelským, totiž zprostředkovat tento objev českému 

čtenáři. 

I když se Josef Škvorecký nepokládal za profesionálního kritika, v jeho 

mnohostranném a bohatém literárním díle je i literární kritika zastoupena a není zanedbatelná, 

má svá specifika, hrála velkou etickou i společenskou roli a dosud neztrácí na významu. Ve 

třech oblastech se projevil autor jako svébytný kritik literatury. Jako znalec, milovník a autor 

detektivních žánrů reflektoval teoreticky i kriticky literární pohyb v této oblasti, veden snahou 

povýšit detektivku na specifický druh hodnotné umělecké literatury (Nápady čtenáře 

detektivek, 1965). Jako anglista, amerikanista, překladatel, popularizátor a učitel anglické a 

americké literatury na vysokých školách se zabýval prakticky celoživotně profesionálně 

literární kritikou anglicky psané literární tvorby (ve Světové literatuře do konce šedesátých let 

publikoval recenze, medailónky a překlady z angloamerické literatury a patřil tehdy mezi 

nejvýznamnější domácí znalce tohoto oboru; poté z kanadského exilu dlouhodobě a 

systematicky recenzoval novou anglicky psanou literární produkci pro rozhlasovou stanici 

Hlas Ameriky). Zhodnocení této jeho rozsáhlé kritické činnosti na poli angloamerické 

literatury by mělo být úkolem české literárněvědné anglistiky. Třetí oblastí je jeho kritická 

reflexe české literatury, která nebyla tak systematická jako jeho práce o anglicky psané 



literatuře, je mnohdy roztroušena v řadě předmluv, doslovů a poznámek k produkci 

torontského nakladatelství, objevovala se na stránkách různých exilových periodik 

(v římských Listech, v pařížském Svědectví, v newyorských Proměnách, v kanadském 

Novém domově atd.). Z některých z nich vznikla kniha Na brigádě (Toronto 1979), společné 

dílo Josefa Škvoreckého a Antonína Brouska, které sleduje proměny domácí literární 

produkce v etapě tzv. normalizace. Této Škvoreckého kritické reflexi české „normalizované“ 

literatury bude věnováno naše malé zamyšlení. 

Pomineme-li původní vojácky řízný význam slova „brigáda“, informuje nás výkladový 

slovník spisovného českého jazyka, vznikající v průběhu padesátých let, o tom, že slovo 

„brigáda“ znamená také „skupinu dobrovolných pracovníků pro zdolání nárazových prací“ či 

„práci takovéto skupiny.“ Pro oba autory knihy to tehdy byla, řečeno prostřednictvím definice 

ze Slovníku spisovného jazyka českého, „dobrovolná pomocná práce“2, o jejímž smyslu píší: 

„Titul je, jaký je, protože tématika knihy se nekryje s hlavními zájmy autorů a nesouvisí 

přímo s jejich povoláním. Domnívali jsme se však, že bude užitečné, když někdo jisté věci 

napíše, a protože to v Praze dnes sotva kdo může udělat, udělali jsme to, protože jsme 

mohli.“3 Role kritika normalizované české literatury bylo pro Škvoreckého tedy pouze 

příležitostné odbočení z jeho dosavadních literárních aktivit, činnost fakticky vnucená úkolem 

přečíst ze stanoviska svobodného českého literárního exilu domácí produkci a postihnout její 

nejzávažnější problémy, společenskopolitické limity a estetické normy. 

 Zřejmý polemický a místy až pamfletický osten je patrný ze záměru ukázat literární 

patologii doby, v níž se česká literatura po srpnové okupaci a husákovské „normalizaci“ 

ocitla: domácí literatura byla velmi okleštěná a zmrzačená, literární život se odehrával 

v náhražkách a prostor uvolněný odchodem řady autorů do zahraničí a vykázáním jiných 

mimo rámec oficiálně vydávané literatury či na její okraj zaplnili často snaživí autoři různých 

generací a nevalné umělecké úrovně. V této literární situaci si Škvorecký jako kritik vědomě 

všímá právě těch několika významných autorů, kteří se prosadili již během šedesátých let a 

v kontextu norem oficiální literatury sedmdesátých let působili poněkud nemístně a cizorodě: 

„A náhle se na těchto šibřinkách literární patologie objeví dva autoři, kteří do společnosti 

literárních trpaslíků, psychopatů a mstivců nepatří: Vladimír Páral a Ladislav Fuks. A je tedy, 

myslím, nutné, podívat se, v jaké masce přišli na ten candrbál.“4

Na analýze Páralových románů Mladý muž a bílá velryba a Radost až do rána ukazuje 

Škvorecký proměnu, kterou procházela tvorba tohoto autora, poukazuje k tomu, co zůstalo 

ze starého Párala a co se změnilo. Na rozvíjení syžetu a v hodnocení motivací protagonistů 

dokládá, jak monstrózně, nepřesvědčivě a idealisticky působí kladný hrdina Břeťa Laboutka v 
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Mladém muži a bílé velrybě, jehož nakonec i sám zoufalý autor nechává závěrem zemřít, aby 

udržel alespoň zdání věrohodnosti své prozaické fikce. „Nuže, začalo to jako známý Páral, a 

náhle se to proměnilo v Párala dosti neznámého, dosti nového; v Párala sahajícího například 

po jedné z nejotřelejších literárních formulek, již by jindy použil nanejvýš k satiře nebo 

parodii: k formulce terapie tzv. nezkaženým prostým lidem, rodnou vískou pod horami, 

popřípadě panenskou přírodou, jak ji známe z Káji Maříka a z jiných katolických románů o 

nápravě mladého muže zkaženého velkoměstem a jeho bary, nebo z obdobných románů 

komunistických…“5 Román Mladý muž a bílá velryba přijal však Škvorecký vcelku 

shovívavě a dokonce bránil autorovo právo na osobitý umělecký pohled: „Nepokládám na 

rozdíl od jiných Mladého muže za dílo nepáralovské, proto falešné, proto zkreslující. Každý 

velký spisovatel skutečnost, způsobem umění, tak nebo onak zkresluje, dává jí umělý tvar, 

který jedině je vlastní umění, na rozdíl od neumění, jež primitivně kopíruje. Spisovatel 

vylupuje svět z realismu do magie, sugesce, estetické narkománie. Při veškerém a velkém 

obdivu, který mám k Páralovi, mi jenom vadí, že svá různá vidění časuje ve shodě 

s požadavky konzumu; že mu cestu ukazuje Jiří Hájek, tak jako před časem mu ji ukazovala – 

snad – literární atmosféra liberalizace šedesátých let.6   

V recenzi románu Radost až do rána shrnuje kritik tuto Páralovu normalizační 

metamorfózu od tzv. „černé“ pentalogie k projektované sérii „bílé“ a znovu otevírá problém, 

zda jde o podlehnutí kulturně politickému tlaku či o svobodnou volbu autorovu: „Prostředí i 

postavy, jejich problémy a životní styl jsou v této načaté sérii přinejmenším podobné, 

většinou stejné jako v sérii ukončené, ale – což by se taky dalo vysvětlit inženýrsko-

matematickou kompoziční metodou inž. Párala – vše se liší znamínkem, předznamenáním: 

z minusu je plus, z mol je dur; z pesimismu je optimismus a z ohyzdnosti krása. Jako by po 

karikatuře v černém chtěl nyní načrtnout karikaturu v bílém s nadějí, že čtenář si ty dva 

obrázky dá před sebe, podívá se proti světlu z Východu a ony se mu složí v šedivý portrét 

skutečnosti. Ale jak jsem napsal v recenzi Mladého muže: otázka je, zda Páral chce, nebo zda 

je chtěn.“7  

Obdobnou metodou sledování syžetové výstavby a analýzou hrdinů dokládá pak 

Škvorecký i proměnu Fuksovu, která se promítla do jeho nezdařeného románu Návrat 

z žitného pole. I tato kritika přerůstá v zamyšlení nad situací, která nutí autory, aby se vzdali 

svého osobitého vidění světa a pokoušeli se o prózu diktovanou společenskou objednávkou: 

„upřete-li spisovateli právo na to, aby byl »zajatcem své představy o lidech a skutečnosti«, 

vezmete mu to, co ho dělá spisovatelem, tedy umělcem, a odsoudíte ho k roli sepisovače, 

psáče, ilustrátora, stylizátora a formulátora cizích představ o lidech a o skutečnosti; prostě 
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uděláte ze spisovatele hack-writera. »Zajetí vlastní představou« je v umění totiž ona 

Engelsova svoboda, jež je pochopenou nutností, například svoboda autora fantasmagorických 

příběhů psát nádherně fantasmagorické příběhy poté, co pochopil, že pokouší-li se o 

realismus, jeho próza vrže.“8

Svou kritickou činnost na poli normalizované české literatury dal Škvorecký zcela do 

služby polemiky s normalizační marxistickou kritikou, s režimu oddanými kritiky Hanou 

Hrzalovou a Jiřím Hájkem, kteří v jeho recenzích zastupují řadu „literárně kritických 

funkcionářů“ podílejících se na „tažení za idiotizaci české literatury“, jak sám poznamenává.9 

Na rozboru některých partií Hájkových vzpomínek, které konfrontuje s memoáry Václava 

Černého, demaskuje zamlčovací a dezinterpretační metody tohoto jednostranně ideologického 

vidění skutečnosti. V polemice s názory normalizátorů i v analýzách dalších próz (Danielle 

Dušková: Bobby; Karel Houba: Postel s nebesy; Jozef Kot: Horečka; Alexej Pludek: Vabank) 

dokumentuje názorně, že nesvoboda totalitních politických systémů vede k patologii sociální, 

morální i psychologické. Ne náhodou využívá proto jako podpůrných argumentů i názorů 

psychiatrie – například obraz protagonisty románu Bobby Danielle Duškové je soustavně 

konfrontován s Adlerovým popisem tzv. komplexu méněcennosti. Houbova próza Postel 

s nebesy končí scénou kastrace; protagonisté románu se utkají v souboji na život a na smrt a 

k tomu Škvorecký poznamenává: „Toto přímo lawrencovské zápolení skončí zcela po 

způsobu nejfreudiánštějších kompenzací: Zeman zabije Krause divokým kopancem do varlat, 

centra Krausovy mužnosti – a tak svého soka zničí zároveň doslova i symbolicky.“ 10 

Škvoreckého zajímají i proměny obrazu erotiky a sexu v normalizované literatuře a pobaveně 

zjišťuje, že toto pole svobodné lidské aktivity autory doby normalizace obzvláště přitahuje a 

zaznamenává zde i „mírný pokrok v mezích zákona“ při zobrazování nahoty. 

Tradiční Thibaudetova typologie kritiky rozlišuje tři specifické druhy kritiků – kritiky 

profesorské či akademické, kteří se systematicky, hluboce a zevrubně věnují z výše svých 

kateder kritické práci, jíž pokládají za vědu; kritiky rychle reagující na vlnění doby v ad hoc 

psaných novinových recenzích, často chvatných, povrchních a nevyargumentovaných; a 

konečně kritiky, kteří jsou sami významnými literárními tvůrci a ke kritice si pouze odskočili 

od své vlastní umělecké práce z rozličných důvodů – osloveni naléhavým společenským 

úkolem, z lásky k literatuře, pro osvěžení, pro inspiraci, nebo pouze pro zábavu. Přestože je 

Josef Škvorecký významný profesor řady zahraničních universit, pokládám ho za kritika-

umělce. Tito lidé, pohybující se jako kritici na hraně vědy, publicistiky a umění, jsou zajímaví 

a inspirativní právě zmnožením několika rolí: se zkušeností praktikujících spisovatelů 

dokážou zvážit skryté mechanismy literární tvorby a zároveň spojují akribii vědců 
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s pohotovostí a duchaplností publicistů. Ve Škvoreckého podání je literární kritika činností 

zábavnou, tvůrčí a etickou. 

 

Poznámky 
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