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Nevážný vypravěč Škvorecký si všímá malých dějin 
 
Spisovatel Josef Škvorecký, který od roku 1969 žije v Torontu, se dnes dožívá osmdesáti let. Jen 
málokterý autor poznamenal českou literaturu tolik jako on. 
 
Praha, 27. 9. 2004 
 
Když vydal Josef Škvorecký svoji první knihu, muselo se to odehrát nadvakrát. Tehdy skandální 
Zbabělce v roce 1958 napoprvé "kvalifikovaná" veřejnost nestrávila, třebaže rukopis se po deseti 
letech zrání v šuplíku zdál být už dobře uleželý, a tak na vydání čekal dalších šest let - a tentokrát byl 
román veleúspěšný. 
Možná měl autor jenom smůlu, že chtěl z řady několika svých rukopisů vydat nejprve zrovna 
Zbabělce. Sáhnout totiž na posvátné okupační téma s květnovým povstáním a vyprávět je jako všední 
příběh party mladíků, poblázněných džezem a holkami, bylo v padesátých letech příliš povážlivé. 
 
Revolta na druhou 
 
Ve Zbabělcích šlo vlastně o dvojí revoltu: do květnové revoluce vstupuje v románu ještě jedna 
revoluce osobnější - revolta mládí, a ta je pro Dannyho, autorova hrdinu, který s ním sdílí řadu 
vlastností i prožitků, ještě podstatnější. Generační srážka synů se svými otci nabídla autorovi možnost 
dívat se mladou, zostřenou optikou a usnadnila mu vykreslit vypjatou dobu v její každodennosti a 
navíc podat "hrdinský" svět otců, jež zaskočila revoluce a osvobození, jako veskrze satirické zrcadlo 
společnosti malého města. 
Není divu, že Škvorecký hned prvním románem narazil ještě víc než deset let před ním Jiří Weil 
Životem s hvězdou - ten okupaci zobrazil také v její všednosti, až zrůdné, třebaže bez satirického 
ostří. 
Škvorecký hned na začátku své tvorby našel šťastně své velké životní téma "o nejdůležitějších věcech 
člověka", jak je navždy nepřestane vnímat jeho Danny: děvčata, lásky, hudba, z čehož jenom ta je 
jemu a kamarádům dostupná - lásky a děvčata jsou unikavé. Věnoval těmto láskám a holkám - 
tentokrát "Zdeně, té holce, kterou jsem potkal v Praze" - snad osm knih, jež vznikaly od konce 
čtyřicátých do poloviny devadesátých let, a dosáhl velké přesvědčivosti a nevídané stylistické a 
jazykové bravury. 
V šesti povídkách Prima sezóny se téměř po čtyřiceti letech vrátil do let svého mládí a napsal šest 
mistrovských variací na zdánlivě banální situaci: jak svést dívku, vždy s půvabem a vždy bez úspěchu. 
Se světáckou nadsázkou se Škvorecký charakterizoval jako nevážný vypravěč cynických příběhů, ale 
řekněte, kolik najdete v jeho stále mladistvé erotice toho proklamovaného cynismu? Vždyť tu čteme 
vlastně jenom utkvělou vzpomínku na mučivou chlapeckou touhu, žádný prázdný a cynický sex, 
všechny dotyky se odehrávají v podstatě v rovině erotizovaného jazyka. Proto je zkušenost tak 
neustajně dráždivá, příběhy svou juvenilností tak mladé a nestárnoucí. 
Nekřivděme autorovi, Dannyho příběhy nezaplňují jenom dívky, kamarádi a džez, ale za nimi zřetelně 
prosvítá doba, kdy povídky vznikaly, podobně jako je tomu, jenom trochu výrazněji, ve Zbabělcích. 
 
Probuzený ironik 
 
Konec nylonového věku z roku 1950 stejně jako specifické drsnější a humornější, groteskní vojenské 
téma v Tankovém praporu z roku 1954 jsou příběhy čtenářsky neodolatelné a dobově velice přesné. 
Jenom ve dvou knihách z šedesátých let, v Sedmiramenném svícnu (1964) a hlavně v Legendě 
Emöke (1963), jako by Škvorecký zvážněl a napsal mytický příběh lásky, jež sotva vznikla, je malostí 
ješitného soka zmařena. V té chvíli se v autorovi znovu probouzí ironik, který se zničujícím 
sarkasmem vede zápas za skutečnou lásku, morálku a čistotu. 
Ještě jednou, už po sovětské invazi a za svého pobytu v Kanadě, Škvorecký neodolal a napsal Mirákl, 
svatokrádežný klíčový román o obrodném procesu v Čechách. Jako kdyby mu zase nedaly pokoj ony 
"velké" dějiny, dráždí ho a znovu po Zbabělcích v něm slavný osmašedesátý probouzí ironika a 
posměváčka. Dovedu si představit, s jakým gustem si autor smlsnul na skutečných situacích, na 
aktérech této předem prohrané dějinné hry, ukryl je jenom tak, aby se dali lehce rozpoznat. S malým 
odstupem se Škvoreckému "velké" dějiny zmenšují, účastníci vystupují jako tragikomické figury, 
zatímco jsou často naopak hodné velké, hořké grotesky. 



Tu Josef Škvorecký napsal hned vzápětí v Příběhu inženýra lidských duší (1977), monumentálním 
románu, který sklenul životní oblouk Dannyho Smiřického od juvenilních kosteleckých let, 
zachycených ve Zbabělcích (právě tady se tato kniha prokázala jako autorovo iniciační dílo), po jeho 
čerstvou zkušenost profesora torontské univerzity. K tomu přiřaďme příběhy jeho kamarádů, kteří se 
rozprskli do tří kontinentů, takže mohou být v románu přítomni jenom svými dopisy, a navíc je tu 
zkušenost prostředí emigrace, jak je vypozoroval s humornou proměnou jejího jazyka, ovlivňovaného 
amerikanismy. 
Konfrontace starého a nového světa je znepokojující, i když trochu tragikomická. Zatímco exulanty 
nepřestává trápit vztah ke staré vlasti, profesora Smiřického k tomu ještě hněte poznání, jak je 
zkušenost nepřenosná: jeho studenti nechápou vůbec nic z toho, co jim ze své zkušenosti chce sdělit 
a před čím je varuje člověk, který unikl totalitnímu režimu. 
Spisovatel tak věrný svým tématům, jako je Škvorecký, překvapil, když po Inženýrovi lidských duší 
vydal Scherzo capriccioso (1984), román o Dvořákových amerických létech, a po něm Nevěstu z 
Texasu (1992), druhý historický román, tentokrát z období americké občanské války, které se účastní i 
čeští přistěhovalci. 
 
Americký Dvořák a džez 
 
Vlastně i tady projevil věrnost, tentokrát americkým krajanům, mezi nimiž se sám ocitl. I v tak 
nezvyklém terénu zůstal Škvorecký svůj: s americkým Dvořákem ho spojuje hudba a s jeho 
demytizovaným, veskrze lidským příběhem černošský džez a navíc v něm dokázal nalézt i jemné 
motivy erotické. V Nevěstě z Texasu je s demytizací mitchellovského amerického mýtu další autorovo 
téma: střetnutí s nesvobodou, tentokrát v krizi americké demokracie. 
Přehlédnout tvorbu tak vášnivého vypravěče není snadné, chce to ještě propadnout jeho vášni pro 
detektivku a číst dlouhou řadu jeho detektivních příběhů, jež v poslední době píše společně se 
Zdenou Salivarovou, číst jeho brilantní eseje o literatuře, kterou má rád, i břitké charakteristiky 
normalizovaného čtení z doby nedávné, nezapomenout, co zásadního přeložil. 
A i kdybychom všechno zapomněli, uslyšíme Josefa Škvoreckého v každodenním živém jazyce - jeho 
dnešní podobu ovlivnil jako málokterý literární tvůrce. 
/Od našeho spolupracovníka/ 
*** 
Škvorecký se minulý týden zúčastnil konference v rodném Náchodě, která byla věnována jeho 
knihám. 
FOto: ČTK 


