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Zbabělci 
 
Na konci týdne  

 
Když neznámý mladý autor z Náchoda vtrhl s výše jmenovaným titulem do literárního rybníka 
spravovaného komunisty, byl chápán jako dravec ohrožující hejno chovných kaprů. Obrana tehdejšího 
spisovatelského i kritického regimentu se proto zpočátku podobala zběsilému lovu kapitána Achaba 
štvoucího Bílou velrybu.  
Jenže Generalissimus vládnoucí dosud vedle Gulagů i jazykovědě vyletěl do vzduchu dokonce už 
před svým pomníkem na Letné, a básníkům, pokud nebyli cynici, pršely z očí šupiny mámení, takže 
byli postupně s to rozeznat v nečekaném vetřelci posla dobrých zpráv.  
Když se bývalí hlídači sádek ještě jednou vrátili v srpnových tancích, na druhý výlov nečekal a uplaval 
se ženou za Velikou louži, kde v Torontu zbudovali jednu z líhní české literatury - Publishers 68. Pár 
se pak s dvojicí Adolf Müller - Bedřich Utitz v Kolíně nad Rýnem nejvíc postaral o to, aby knihy 
Vaculíkovy Edice Petlice i všech jejích odnoží, rozmnožované dosud výhradně na psacích strojích, 
opět zavoněly tiskařskou černí.  
Patřilo k euforii doby "po klíčích", že Josef Škvorecký dostal řád udělovaný statečným válečníkům. 
Jeho jméno pak dokonce už zaživa ozdobilo různé instituce, jak bývalo zvykem v dobách kultu 
osobnosti - s tím rozdílem, že skutečné osobnosti patřilo. Zaštiťuje především školy, kde se vyučuje 
tvůrčímu psaní. Nevěřím osobně, že by právě dobrý autor mohl poradit začínajícímu něco jiného, než 
jak by jeho text napsal on sám. Ale věřím, že už samo jméno patrona inspiruje aspiranty k psaní, které 
neslouží ničemu jinému nežli svobodnému životu.  
Mne spojuje s autorem Škvoreckým nejvíc, že jsem se stal jeho literární postavou. Jakožto poručík 
Vrchcoláb vzbuzuji smích v Tankovém praporu. Pozdějšímu Vrchcolábu je však vystaveno jisté 
vysvědčení zachovalosti v Miráklu. Pointou našich vztahů se stalo vydání dvou mých románů v 
Torontu.  
Také Josef Škvorecký se vyvinul v muže konsensu, bez něhož by nebylo v rozvrácené společnosti 
Charty 77 a v roztříštěném exilu spojení všech, kteří přijali za společný jmenovatel zápas o návrat 
vlasti ke svobodě. Proto se mohli v americké Philadelphii sejít a rozumět si jeden Kanaďan, jeden 
Američan, jeden Francouz a jeden Rakušan. Jmenovali se Škvorecký, Lustig, Kundera a Kohout.  
A že Čechám hvězdy zas jednou po dlouhé době přály, dočkala se čtveřice s celou českou 
společností happyendu. Jeho výrazem je gratulace ke Škvoreckého osmdesátinám právě 
Vrchcolábem a právě v tomto listě!  

(Autor je spisovatel)  

 


