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Zdá se mi nesporné, že za období vlády komunistů nikdo neudělal pro českou literaturu tolik, jako 

Zdena Salivarová a Josef Škvorecký. A to i při  vší úctě ke Strožovi, Jadrnému, Škutinovi a ostatním 

exilovým nakladatelům. Torontské Sixty-Eight Publishers se stalo pojmem a je až neuvěřitelné, jak z 

minima (počet zaměstnanců, finance, prostory, možnosti) dokázali vytěžit maximum. Kundera, 

Blatný, Gruša, Vejvoda, Novák, Křesadlo - ti všichni psali pro Sixty-Eight a do určité míry i díky němu. I 

když paní Salivarová dominantní postavení popírá: “Každý, kdo se v exilu snažíme něco dělat, jsme 

jen jedna klapka na velikánské klaviatuře naší kultury,” přínos je neodiskutovatelný a nedocenitelný. 

A navíc ještě oba stačili psát vynikající romány a povídky. 

Stejný obdiv je patrný i z otázek Karla Hvížďaly, který oba nakladatele a spisovatele zpovídal. Zdenu 

Salivarovou v letech 1988-1989, Josefa Škvoreckého o čtyři roky později. Pomineme-li časový rozdíl (z 

hlediska doby nevýznamný, z hlediska změn přelomový), liší se odpovědi na podobné otázky i v jiných 

směrech. Paní Salivarová je upovídaná ženská, v tom  dobrém slova smyslu. Rozpovídá-li se, je k 

nezastavení. Vždy ale hovoří o něčem, nedrbe, nestěžuje si, nepomlouvá. Často odbočuje od tématu, 

plyně přechází z jedné oblasti do druhé, povznáší se, ráda mluví o citech, nerada o praktických věceh. 

Ač praktická bezesporu je, jinak by nakladatelství nikdy nemohlo fungovat. Její řeč je plynulá, 

nestylizovaná, neupravovaná. 

Naproti tomu pan Škvorecký nezapře svůj spisovatelský cit, jak sám  říká, literární sluch. Vypráví v 

historkách, vžky vypointovaných a názorných. Věty má promyšlené, logicky seřazené a výstižné. Drží 

se zadané otázky, a odbočuje-li, je v tom vždy určitý a jasný záměr. 

Zajímavost rozhovoru netvoří pouze odpovědi, ale i otázky. A že se umí Karel Hvížďala ptát, dokázal 

již Českými rozhovory ve světě, Dálkovým výslechem (Havel), Knížecím životem (Schwarzenberg), 

Soukromou vzpourou (Landovský) či Povídáním (Suchý). 


