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Danny slaví velký kulaťák 
 
V 50. letech poznamenaných strnulostí socialistické prózy, v níž kralovala Anna proletářka s 
úderníkem Pepou, mluvili umělí hrdinové jazykem značně škrobeným. A pak najednou Josef 
Škvorecký, ročník 1924, v povídce Dobře prověřená Lizetka z roku 1955, napíše toto: "Mě vyhodili, ... 
byl jsem živel podezřelý ze sympatií k Západu, protože se vědělo o mé činnosti v Zetkově swingbandu 
a protože, já blbec, přišel k prověrce v barevných fuseklích. Fendrych, ten šilhavý s předkusem, mi na 
ně celou dobu čuměl ... jako kdyby ho ty výrobky dosud soukromého průmyslu dráždily."  
Čtyřiatřicetiletý Škvorecký, poučený americkou literaturou a s neobyčejným talentem, se svým hrdinou 
Danny Smiřickým a živě napsaným románem Zbabělci přes noc způsobil senzaci. Nemohlo tomu být 
jinak: mluvil normálně a místo soustruhu miloval hezké holky a džez a tím se odlišoval. Nebyl k 
přehlédnutí. A samozřejmě jako každá senzace v té době znamenala i tato pro mnoho lidí pohromu. 
Strana a vláda prováděly důsledně negativní selekci: odměňována byla jen díla služebná a literárně 
zcela nezajímavá, nudná a čtenáři odmítaná. Úspěch byl a priori podezřelý: trestal se.  
Připomeňme si, jak to tenkrát bylo: román Zbabělci - v němž autor líčil pravdivě poměry v Kostelci-
Náchodě na konci války, vyšel nejprve jako ukázka v časopise Plamen v roce 1957 a o rok později, na 
Vánoce roku 1958, jako kniha v Československém spisovateli.  
Škvorecký mi k tomu v roce 1979 v knize České rozhovory ve světě řekl: "Komunisté tehdy rozhodli, 
že Zbabělce je třeba exemplárně sepsout. Jirka Lederer, který tehdy psal o nových knihách do 
Večerní Prahy, honem ještě sepsal kladnou recenzi, aby vyšla dřív, než spadne sekera. Vyšla a 
sekera spadla na Jirku Lederera."  
Škvorecký román napsal v letech 1948-49 a odborníci o něm dlouho věděli. Jenom se ho nikdo 
neodvážil zařadit do edičního plánu kvůli zrůdným poměrům, které v Čechách panovaly.  
Kromě Jiřího Lederera sepsal na Zbabělce ještě diplomatickou kritiku Jiří Hájek pro Literární noviny. 
Následovala zdrcující kritika v deníku Práce od Běhounka s názvem Políček živým i mrtvým a Červivé 
ovoce v Rudém právu od národního umělce Rybáka. Kvůli vydání Zbabělců musel nakladatelství 
Československý spisovatel opustit ředitel Ladislav Fikar, který později na Barrandově stál u zrodu celé 
české nové filmové vlny, šéfredaktor Vítězslav Kocourek, redaktoři Joska Hiršal, Ladislav Grosman a 
básník Kamil Bednář. Škvorecký musel zase odejít z redakce časopisu Světová literatura. Zbabělci 
posloužili jako záminka k potrestání všech skutečných umělců v nakladatelství.  
Jak se politická situace uvolňovala, Škvorecký začal opět publikovat - v období zakázanosti překládal 
- a pak zase na sebe upozornil řadou knih, z nichž připomeňme alespoň Tankový prapor, z něhož 
vyšla už jen ukázka v Plameni. Výroba byla po okupaci v roce 1969 zastavena.  
Ve stejném roce byl pozván Škvorecký do Spojených států. Když viděl, kam se situace ubírá, přijal 
nabídku univerzity v Torontě, kde až do své penze v roce 1990 vedl kurzy současného českého filmu 
a divadla, anglické a americké literatury a tvůrčího psaní. O prázdninách psal romány a po večerech 
pomáhal své ženě Zdeně Salivarové s prací v nakladatelství 68 Publishers, které spolu založili v roce 
1971 a vedli až do roku 1993.  
V exilu napsal Škvorecký své nejzralejší romány Mirákl a Příběh inženýra lidských duší a prokázal, že 
jeho dílo platí i v jiném kontextu a čase. Zatímco první knihy prokazují spontánní talent a odvahu 
neustoupit od fascinace hovorovým stylizovaným jazykem, romány sepsané v exilu jsou konstruovány 
mnohem rafinovaněji. Kromě toho Škvorecký-nakladatel vydal 227 knih původní české prózy, která 
nemohla v okupovaných Čechách vycházet. Milan Kundera napsal: "Salivarová a Škvorecký mají 
světové historické prvenství: obětovali kus vlastního díla pro díla svých kolegů - a to se, co jsou 
spisovatelé spisovateli, ještě opravdu nikdy nestalo."  
Panu Josefu Škvoreckému, zakladateli "nové vlny české prózy", nebo jak říkal Jiří Voskovec, 
"jedinému našemu pravému existencialistovi", je dnes osmdesát let. Současný Danny by možná řekl: 
"Slaví velký kulaťák, smekáme buřinku!"  
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