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Roku 1980 vstoupil Josef Škvorecký rovněž na pole dramatiky, a to samozřejmě již 

hrou exilovou. Čtyřaktové celovečerní drama Bůh do domu bylo v tomto roce nastudováno 

torontským krajanským ochotnickým spolkem,1 pro nějž bylo původně určeno, a 

v nakladatelství Sixty-Eight Publishers stihlo téhož roku i vyjít.2 V úvodu ke knižnímu 

vydání, doplněnému fotografiemi z inscenace a doslovem teatrologa Michala Schonberga, 

spisovatel vznik hry komentuje takto: „Frašku Bůh do domu jsem napsal k desátému výročí 

Nového českého divadla v Torontu. …Takže pokus o tento žánr, který jsem nikdy před tím 

nezkusil, a tuhle dokumentaci jednoho zdařilého ochotnického představení v daleké cizině, 

věnuju přátelům z Nového českého divadla, a zejména Ferdinandu Čulíkovi, bez jehož 

naléhání bych se toho byl nikdy neodvážil.“3 Z genologického hlediska je zajímavé, že – jak 

se praví v jednom z úvodních citátů ke hře – pro dramatické vykreslení nedávné historie 

našeho národa užil autor žánr frašky, protože mu připadala výstižnější (snad symboličtější) 

než tragédie, která se v zemi pod nadvládou komunistické diktatury nabízela. A právě na 

zasazení hry do kontextu neoficiální dramatiky období tzv. normalizace se soustřeďuje tento 

příspěvek.  

Začněme od titulu a jeho sémantického kontextu. Název hry, tvořený druhou 

polovinou známého českého přísloví, zde ironicky předznamenává nejen podivnou návštěvu 

komunistického fízla na Západě, o níž hra pojednává, ale reprezentuje také hořce satirickou 

aluzi na začátek okupace Československa v roce 1968. Pojmenováním díla ostatně Škvorecký 

plně dostál jakési dobové konvenci neoficiální dramatiky v hodnocení této historické události 

– analogii vyjadřuje název jeho hry především s titulem (a částečně i syžetem) dosud 

nepublikovaného dramatu Ivana Binara Host a ryba (1969), které je přímou reakcí na příjezd 

vojsk Varšavské smlouvy. V souvislosti s tímto klíčovým momentem našich nejnovějších 

dějin lze potom též vysledovat, že motiv nezvané, podezřelé či nenormální návštěvy se vine 

českou neoficiální dramatikou jako červená nit. Zvrácené návštěvy a navštívení v kontextu 

existenciální či absurdní poetiky známe důvěrně především z dramatiky Václava Havla 

(pojednává o tom jmenovitě esej Milana Uhdeho4), Pavla Kohouta či Ivana Klímy5, nelze 

však nepřipomenout, že v takzvané podzemní dramatice se jako zastřešující objevuje tento 

motiv již v mikrohrách Františka Kovárny, shrnutých do knihy Půlnoc nad Prahou (1952), 

kde symbolizuje tíživé politické klima 50. let.  



Od té doby se neoficiální zpracování motivu návštěvy dočkalo mnoha podob a 

objevilo se řadě autorských rukopisů, třeba i zdánlivě nesourodé, kupříkladu lyrické povahy. 

S oblibou se k němu ve své dramatice vracel Vratislav Effenberger, Petr Král a Prokop 

Voskovec jím zaklenuli surrealistickou hru Nemám času nebo Počítání básníků (1961) a Josef 

Topol na něm postavil (zakázanou) hru Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje (1970). 

Rozpracoval jej i Jaroslav Gillar v exilové dadaistické frašce Lov neboli Sny Ivanů (1979), 

v níž jako by sumarizoval veškerou svou opovržlivost vůči totalitnímu – speciálně českému a 

sovětskému – režimu, a dostala se příkladně i do exilové hry novináře Karla Hvížďaly, jíž 

opatřil názvem Reálkancelář podle reálného socialismu zavedeného u nás po sovětském vzoru 

(1981-1982). Všechny takto motivicky a rovněž časoprostorově spřízněné hry mají však 

společný jakýsi – řečeno s Bachtinem – chronotop hyperbolického, ale věrohodného 

zobrazení atmosféry strachu a špehování, pocitu zmaru či životní skepse způsobené životem v 

režimu.  

Protože v případě Škvoreckého hry Bůh do domu jde o žánr komediální, který byl 

obohacen o značnou míru autenticity, můžeme zde hovořit o lokální frašce, jak se o to ostatně 

snaží i zmiňovaný doslov o tradicích frašky v dějinách českého divadla6. Hra je totiž 

situována do soudobého prostředí kanadských Čechoslováků a zápletka je vzhledem k tomu 

postavena na konfrontaci různých společenských postojů občanů bývalého Československa.  

Rysy této lokální komediálnosti se hluboce promítají do zápletky. Na návštěvu 

k manželům Macháňovým, kteří jsou zcela v duchu Škvoreckého v próze užívané lingvistické 

grotesky na Západě přejmenováni na MacHaneovy, přijíždí z Prahy dosud neznámý Vlastin 

(Vickyn) otec, komunista a spolupracovník StB, který se podezřele pozdě rozhodl poznat 

svou ztracenou dceru. Syžet mimo jiné demonstruje skutečnost, že i zde se objevuje 

intertextuální diskurz, příznačný pro Škvoreckého rukopis. Námět hry totiž dějově a 

tematicky úzce koresponduje s Příběhem inženýra lidských duší (dokončeným roku 1977, 

s nímž má hra rovněž shodné jméno a částečně i charakter postavy Mileny Cabicarové, 

v románu přezdívané Blběnka), ba dokonce jej můžeme na jisté sekvenci z tohoto románu 

postavit: „V posledních dvou letech mě jich navštívilo snad sedm, a technika vykazovala 

zřetelnou paternu, řekla by moje milá Blběnka, ale ta výraz používala pouze o látkách na 

dámské šaty: Zazvoní telefon. Ozve se hlas: »Dobrý den, tady ixypsilon. Já jsem, Mistře, 

důchodce, v Torontu na návštěvě u dcery. Mohl bych vás, Mistře, navštívit? Nebudu vás 

dlouho zdržovat. Mám pro vás vzkaz od pana Vaculíka.«“7

Faktickým prozaickým předobrazem hry byla ovšem stejnojmenná Škvoreckého 

povídka, která vyšla v prvním čísle kanadského krajanského časopisu Západ a knižně byla 



publikována v souboru Ze života české společnosti8. Syžet povídky, která je záznamem 

vyprávění malého Dereka MacHane, představuje hlavní dějovou linii hry.  

Komika díla je založená především na konfrontaci dvou – ve své době a sféře 

literatury zejména eticky posuzovaných – aspektů emigrace. Motorem děje je totiž kanadský 

pobyt československého dědečka, jehož údajná příbuzenská návštěva, zjevně vykoupená 

bezskrupulózním udáváním všech (možná dokonce i vlastní dcery), se záhy vyjeví jako 

konzumně ekonomická. Dědeček se v Kanadě snaží sehnat peníze na koupi fiata, přičemž 

částku se rozhodne vydělat tím, že vnutí dceři vlastnoručně vyrobený nábytek, respektive 

socialistickým kýčem ovlivněný šmejd, který se rozpadá a jehož lak lepí. V tehdejší 

neoficiální umělecké reflexi totalitního systému (v dramatice je takovým pars pro 

toto Havlova Vernisáž, 1976) a v populárnější rovině často i v literární reflexi současné je 

tento rys komunistické kultury považovaný za determinující, a bývá velmi často paradovaný 

(příkladně v prózách Michala Viewegha či Petra Šabacha).  

Groteskní kolize je potom lokalizována do scény dědečkova odjezdu, kdy zdánlivě 

nenápadně zjišťuje, že se mu na Západě líbí více než v jím proklamovaném socialistickém 

ráji, a pod záminkou zůstat si vynucuje příslib výroby nábytku pro jiné krajany. Hra ovšem 

vrcholí zprávou, že dědečkovi nebylo prodlouženo vízum, takže se nakonec paradoxně sám 

stává obětí režimu, který propaguje. Tento groteskní hermeneutický princip totality nahlédl 

spisovatel velice přesně a hra v tomto ohledu zaslouží srovnání s Landovského Sanitární nocí 

(1976), která má ke Škvoreckého frašce blízko i žánrově.  

Dramatická výpověď hry Bůh do domu ovšem není technologickým založením akční, 

tedy vyplývající z konfliktu dějových peripetií, nýbrž v prvé řadě jde o komiku postavenou na 

vnějším, situačním ději, který vyvolává lehce groteskní výpověď sociální a politickou. Druhu 

komiky odpovídá i typová kompozice postav založená na jejich společenské diferenciaci. Tak 

jsou v ději zobrazeny a vzhledem k žánru pochopitelně i karikovány vztahy a odlišnosti mezi 

postavami nejen exulantů, ale navzájem i mezi osobami různé národnosti žijícími doma a 

v zahraničí. Hra tak parodováním některých přistěhovaleckých, krajanských i socialistických 

problémů (jako je například dědečkova z režimu přinesená despotičnost rodiny, ztráta 

schopnosti exulantů nahlédnout totalitní poměry, absurdní jednostrannost ekonomických 

emigrantů, světonázorová jinakost národností vztahujících se k jednomu státu apod.) a skrze 

hyperbolizaci charakterů postav předkládá k nahlédnutí mozaiku různých typů emigrantů i 

různých typů tehdejších obyvatel Československa (tím se blíží Gillarově a Škutinově rovněž 

exilové satiře Vagon strachu, 1981, kde se v jednom vlaku scházejí Češi lišící se především 

různou úrovní spolupráce s StB). Celkově tak fraška dává vzniknout jakési zástupné, 



pomyslné a geograficky i ideologicky utopické dobové galerii obyvatel našeho státu, jak to 

ostatně odpovídá i společenskému pozadí románu Příběh inženýra lidských duší.  

Ve hře je konečně také, jako i v jiných dílech Škvoreckého, tematizován umělecký 

osud autora objevujícího se (avšak nevystupujícího) i zde pod jménem a alter egem Smiřický: 

z perspektivy této intertextové postavy lze potom hru přirovnávat k těm několika neoficiálním 

dramatům, v nichž vystupuje jiná, tentokrát ovšem výhradně interdramatická postava, a to k 

hrám vystavěným kolem figury Ferdinanda Vaňka, tzv. vaňkovským dramatům – Havlovým, 

Kohoutovým, Landovského a Dienstbierovým.   

Komediální, typový přístup k postavě dramatu signalizuje i autorovu symboliku 

ironicky mluvících jmen, příznačnou pro takříkajíc druhou vlnu české neoficiální dramatiky 

nastupující po osmašedesátém (neodmyslitelně patří k tehdejšímu dramatickému rukopisu 

Effenbergerovu, Hoffmeisterovu, Klímovu, Kohoutovu, Landovského a konečně i Havlovu). 

V centru expozice postav Boha do domu stojí demagogický stalinovec a fízl se 

signifikantním, výstižně kombinovaným jménem Klement Jidáš9, s nímž pak jsou v ději 

přímo konfrontováni zapřísáhlí antikomunisti z obou stran oceánu: Ota Macháně, jehož režim 

odsoudil na práci v dolech, tchána nenávidí, švagrová Nutných, která též přijela z Čech na 

návštěvu a je dědečkem vydírána za účelem spolupráce s StB, nakonec musí řešit jeho hrozby 

zdejším sňatkem. Groteskní nadsázce je podrobeno i krajanské vlastenectví v obraze 

fanatického národovectví Slovenky Gusty Pochopené-Nutné, která cepuje dceru v recitování 

básní Jána Botta, i mírně pokrytecké bratrství místního Sokola česko-německého původu, 

s komickým jménem Schwarzwaldmüllerbergstein. Jim pak typově sekundují i exulanti 

apolitičtí, ekonomičtí: naturalizovaný Kanaďan Nutný, respektive Nutney, který by se rád 

jezdil chlubit do staré vlasti, a za to, že nemůže, odsuzuje disidenty, a atraktivní Milena 

Cabicarová, bývalá prostitutka z hotelu Jalta, nosící výmluvnou zdrobnělinu Milenka. 

Škvoreckého prezentaci dobových fraškovitých exemplářů uzavírá donchuanovský gynekolog 

Hardy (rozuměj Hrdý) s matkou, čerstvě se přistěhovavší toaletářkou z hotelu Jalta, která 

v osobě pana Jidáše briskně rozpoznává komunistu, jenž jim při znárodnění v roce 1948 přišel 

zabavit továrnu. 

Obraz komunity dotváří dvojice nejmladších, Nutných Zuzka a Macháňových Derek, 

jejichž naivní a politikou nezatížené dětské postavy jsou zdrojem přímočaré komiky: když si 

například děti po svém vykládají dědečkovu bolševickou propagandu (zní příkladně takto: 

„Dědeček: Socialismus, hochu, je, když všichni milujou všechny vostatní – samolitr, kromě 

třídních nepřátel! Těch bejvá většina!…“10) či když názorně demonstrují svůj zmatek 

v projevech dospělých („Zuzka: Oh! Ja bysom tam nechcela žiť! / Derek: Ale mají tam 



socialismus. / Zuzka: What´s that? / Derek: Bůh, počítám. Volají ho Partaj“11). Komunitu pak 

uzavírá irská manželka pana Hrdého a americký manžel paní Mileny, které spojuje groteskní 

neschopnost pochopit totalitu a těžkosti života v ní.  

Ovšem hlavní postavou hry, řečeno neoriginálně, nicméně zde trefně, se stává jazyk, 

který – jako ostatně v každé konverzačce – nutně musí udávat tempo i téma, v tomto případě 

rovněž předjaté v Příběhu inženýra lidských duší. Pro srovnání – jestliže v románu Blběnka 

zahovoří například takto: „»Já byla šokt, a hů vudnt,« pokračuje Blběnka. »Ale to nebylo celé. 

Ty chlapi vyskočili a začali stripovat! Já byla ívn mór šokt!…«“12; Milenka Cabicarová ve hře 

vstupuje do děje s identickým řečovým gestem: „Milenka: Já jsem přišla z New York City na 

jeden nebo dva, a slyším, že ty házíš party! / Vicky: No to je žůžo! Pocem, já tě musim 

představit tady doktorovi Hardymu! /…/ Milenka: You´re American? / Hardy: Ne, milostivá, 

Čech. / Milenka: Ale jak přijde, že vy máte americké surname? /  Hardy: Jmenuju se /…/ ve 

skutečnosti Hrdý /…/ Milenka: Oh I see! /k Vicky/ Well, c´mon, Vicky! Kdo – s kym – kde – 

jak – a tak!“13

Jazyk tu ovšem necharakterizuje jen své mluvčí (programová Slovenka Pochopená-

Nutná úzkostlivě dbá na správnou a lahodnou mluvu, toaletářka Hrdá si naopak v řeči nebere 

servítek), ale také odráží životní historie postav (kuriózní směsice češtiny a americké 

angličtiny doprovází sexuchtivou Milenku, češtinu bratra Schwarzwaldmüllerbergsteina zase 

dokonale prozrazuje řada německých slov), průběžně reflektuje jejich vývoj ve hře (Jidášova 

původně pražská hovorová čeština, zatížená ještě různými germanismy, posléze pojímá i 

některé místní anglismy) a zrcadlí jejich i momentální postoje (například Jidášův dopis dceři 

je sentimentálním výlevem úlisného funkcionáře, švagrová Nutných začne před Jidášem 

naschvál mluvit socialistickou hantýrkou, aby vyvolala dojem správné občanky). Specifickou 

roztomilostí je samozřejmě opatřen česko-anglicko-slovenský mix řeči, jíž spolu mluví děti.  

S vrstvenou jazykovou komikou ve hře korespondují i pantomimické gagy, které 

předvádí hlavně němá postava babičky Macháňové (navzdory tomu, že je neustále připoutána 

k televizi, vysílá odtud do okolí extrémní citové výlevy) a někdy též její vnuk Derek 

(obzvláště efektní je Derekův vyčerpávající zápas se ztvrdlým skořicovým pendrekem, který 

dostal darem z Československa a který zaplatí ztrátou zubu). Tento filmově groteskní rys 

dramatu pak také odpovídá jakési střihové kompozici celku, v němž jednotlivé scény 

následují rychle za sebou, někdy se i mezi sebou prolínají a navzájem tak nepřímo komentují. 

Ve hře Bůh do domu Škvorecký prostředky osobité koláže, tedy přenesením prvků 

skutečnosti do uměleckého díla na úrovni zápletky, koncepce postav a dialogu i lokalizací 

děje pomyslně na hranice tehdejší československé společenské identity, nepřímo též zachytil 



rozhraní dvou epoch moderní české divadelní hry, když drama zasadil na pomyslné hranice 

lineárně-kauzální dramatiky 70. let, zakotvené ještě do značné míry v psychologicko-

realistické orientaci divadla, a nastupující artificiální, postmoderní dramatiku let 80., která 

navázala na české absurdní drama 60. let a započala dekonstrukci dramatických kategorií 

(děje, postavy i časoprostoru hry). A také proto se fraška tentokrát ukázala vhodnější než 

tragédie.  
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