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Josef Škvorecký: Při psaní potřebuji být doma, ať je to kdekoliv 
 
Není jediným českým spisovatelem, který je čten, ale je jedním z mála, kterého jeho čtenáři milují. Kdo 
ho slyšel alespoň jednou mluvit, ten ví, jak snadno se mu nejenom psaný text, ale i odpověď na 
jakoukoli otázku proměňuje ve vyprávění. 
Když minulý týden přebíral v Karolinu Cenu Jaroslava Seiferta, čeští spisovatelé, kteří do posledního 
místa zaplnili sál, tleskali vestoje. Během několika týdnů, které strávil doma, stačil oslavit své 
osmdesátiny, zúčastnil se konference, kterou o jeho díle v Náchodě uspořádala Literární akademie, 
jež nese jeho jméno, a setkal se i s mnoha dávnými přáteli. 
 
*Když jste v roce 1948 psal Zbabělce, čím jste si myslel, že jednou budete? 
 
Já jsem chtěl vždycky být spisovatelem. Ale reálně jsem čekal, že zůstanu kantorem v pohraničí, 
kterým jsem tehdy byl, abych měl v létě dva měsíce prázdnin na psaní. 
 
*Učil jste rád? 
 
Ne. K tomu, abyste byl dobrý kantor, musíte tu profesi buď doopravdy umět, nebo být tak pitomý, 
abyste si to o sobě myslel. Když o tom víte něco mezi, jako tehdy já, je to hrozné zaměstnání. 
 
*Když Zbabělci, váš nejznámější román, v roce 1958 vyšli, byla z toho nejdřív aféra, po které vás 
vyhodili z práce. Ale uplynulo jenom pár let, kniha vyšla znovu a z vás se stal uznávaný autor. Dnes, 
dodatečně, se to všechno jeví jako příběh se šťastným koncem, ale než se přiblížil - cítil jste třeba 
strach? 
 
To víte, že ano. I když ze začátku to na průšvih nevypadalo. Vzpomínám si, jak jsem někde na 
Národní třídě potkal Kamila Lhotáka a ten mi gratuloval, protože četl na Zbabělce kladnou recenzi. Já 
jsem čekal útok jinde než v politické rovině. Myslel jsem, že mě zkritizují, že nemám v románě 
socialistický realismus, že se tam nemluví spisovně a tak. Nakonec mi ale vyčetli všechno možné - v 
Životě strany třeba napsali, že od Zbabělců vedou nitky jednak do Svobodné Evropy a jednak k 
sionistům. A pro případ, že by to nestačilo, obvinili mě ještě z antisemitismu. 
 
*Kdy jste se bál nejvíc? 
 
Jednou večer k nám přišla matka mé ženy, celá udýchaná, jak běžela celou cestu, a povídá, že v 
Praze na nějaké schůzi prý o mně mluví prezident. A hned: jestli máme nějaké cennosti a spořitelní 
knížky, ať jí je dáme, že to schová. Dal jsem jí své rukopisy, Tankový prapor a povídky, co jsem měl, 
odvezla to a schovala u jednoho známého na venkově ve stáji. Ale pak uplynula nějaká doba, Karel 
Kostroun si mě zavolal na ústřední výbor a povídá: Podívejte se, musíte v té knížce něco změnit, aby 
oni neztratili tvář... Tak jsem tam pár věcí změnil, aby román znova mohl vyjít. Tím pro mě začala 
obleva šedesátých let. 
 
*Když člověk píše celý život jako vy a vydá hodně knížek, promění se nějak za tu dobu důvod, proč to 
dělá? Píšete z jiných příčin než na začátku? 
 
Já píšu o tom, co jsem prožil. Můj motiv je tedy v podstatě pořád stejný. V poslední knížce třeba píšu o 
dvou třídních schůzkách našeho maturitního ročníku. Maturovali jsme v roce 1943, ale poprvé jsme se 
sešli až po dvaceti letech. Nejdřív to nešlo, protože se blížil konec války, většina byla totálně nasazená 
atd. Pak zas přišel komunismus... Vzpomínám si, jaké tenkrát na té schůzce bylo napětí. Vedle mě 
například seděla holka, jejíž manžel, československý farář, byl zavřený. Byli tam taky kluci, kteří 
sloužili u černých bataliónů. Na druhé straně proti nim seděli soudruzi... Bylo to divné, protože až do 
maturity jsme byli běžná třída gymnázia, kde jsme se všichni znali a měli rádi. Teď to ale bylo 
zpřetrhané, konverzace vázla... Hrozné. 
A druhou schůzku jsme měli zas po dalších třiceti letech. Ti, co kdysi bývali v kompartaji, tentokrát 
nepřišli... Tak o tom je ten můj poslední román. Podle skutečnosti. 
 



*Psal jste ale taky historické knížky o věcech, které jste neprožil. 
 
K té první, o Antonínu Dvořákovi, mě přivedla má žena. Dřív jsem o klasickou muziku moc nestál, 
mám rád jazz. Kvůli Zdeně jsem ale začal Dvořáka poslouchat, koupil jsem si jeho desky... A Nevěsta 
z Texasu zas vznikla díky tomu, že jsem chtěl vždycky psát o občanské válce v Americe. Myslel jsem 
si, že Čechy bude zajímat osud jiných Čechů v téhle válce, a tak jsem to dělal, celých sedm let... 
Americké válečné archivy z té doby jsou zlatý důl, každý důstojník pokládal za povinnost sepsat, co se 
svým oddílem zažil. Jména vojáků jsem vzal ze skutečnosti, ale jejich historky jsem si sám vymyslel. 
 
*V jednom rozhovoru jste řekl: "Jsou chvíle, kdy postavy svých románů miluju víc než skutečné lidi." Z 
toho plyne, že psaní je drsná práce: stojí před životem. 
 
Ale to už Dickens přece o svých knihách mluvil jako o svých dětech! Třeba teď, když se Zdenou 
píšeme detektivky, používáme tam skoro samé vymyšlené postavy, a mezi nimi i skupinu pěti holek, 
které hrají na saxofon. Vždycky když na ně myslím, uvědomím si, že je mám radši než spoustu živých 
lidí. 
 
*Co děláte, když vám psaní jde a je vám dobře? Zpíváte si třeba? 
 
To ne, stačí, že prostě cítím, že to jde dopředu... Obyčejně když člověk něco dopíše, má dojem, že to 
napsal blbě. Ale když věc odloží a vrátí se k ní třeba po půl roce, najednou se mu zdá, že to jde. Tomu 
se říká zrání rukopisu. Až když od napsání uplyne nějaký čas, zapomene na svou starou představu a 
čte jenom to, co je na papíře. 
Nepozná se dobré psaní právě podle toho, že nakonec autora a jeho záměr přemůže? Spisovatel celý 
život myslí na nějakou věc a nakonec sedne, aby o ní napsal - a až potom zjistí, že mu "z pera" 
vylezlo něco úplně jiného. Kdyby nezačal psát, vůbec by se tu jinou pravdu o sobě nedozvěděl. 
Tohle už se mi dneska nestává, protože jsem starý a takzvaně zkušený, napsal jsem toho moc. Ale 
vzpomínám si třeba, že když jsem se v třiapadesátém roce vrátil z vojny s plnou hlavou Tankového 
praporu a chtěl jsem o tom psát, tak to nešlo. Nebylo to zvládnutelné. Dřel jsem se s tím, pořád jsem v 
tom škrtal, hrozná práce. Až později jsem pochopil, že když se člověk naučí řemeslo, přijde snáz i 
inspirace. 
 
*Psal jste vždycky den co den? 
 
Já jsem psal, když jsem mohl. Až do roku třiašedesát jsem chodil do práce, dělal jsem v 
nakladatelství. Je pravda, že i při redigování se člověk leccos naučí, například českou gramatiku, ale 
jinak to jen žere čas. Naštěstí jsem byl tehdy mladý, takže vždycky po večeři, když Zdena odešla do 
divadla, jsem sedl a do jedenácti jsem psal. Každý den, nevadilo mi to. Ještě dnes, když začnu práci 
na knížce, píšu denně, dokud to není hotové. 
 
*Když ale člověk píše, je strašně sám, možná že víc sám už ani být nejde. Odpojí se od života a od 
druhých lidí někam strašně daleko, kam za ním nikdo nemůže. Někomu to nevadí, jiný se tím trápí.  
Jak jste to měl vy? 
 
Mně to nevadilo. Když píšu, totálně se soustředím, takže nic kolem nevnímám. Ale není mi úplně 
jedno, kde při tom jsem. Můj přítel a spoluautor Honza Zábrana rád psával na Dobříši, ve 
spisovatelském zámku, a nebyl v tom sám. Byl tam klid, kdo chtěl psát, ten mohl. Já jsem ale při psaní 
vždycky potřeboval být doma, ať to bylo kdekoli. 
 
*V roce 1969 jste odešel do exilu, kde jste ale vlastně coby amerikanofil byl po kulturní stránce už 
dávno předtím. Je podle vás vlast údělem, který člověk musí nést, jak o tom psal Viktor Dyk ("opustíš-
li mne, zahyneš..."), nebo je to věc volby? 
 
Za mého života to věc volby nebyla, protože nebylo kam jet, tedy ani co volit. Ale obecně platí, že vlast 
je vlast, i když jste amerikanofil. Já jsem odešel, protože jako autor bych se tady po srpnové invazi 
musel takzvaně odmlčet anebo psát, aby to prošlo, což mě nebavilo. A kolaborovat se mi nechtělo... 
Dost mi ale vadí, když se ještě dnes, patnáct let po roce 1989, v Praze setkávám s lidmi, kteří 
nadávají, jakou prý udělali blbost, když tenkrát jako já neutekli. 
 



*Závidí vám? 
 
Možná že ano. Už dřív mi lidi občas psávali: Copak ty, tys vydal v Americe knihu! Mysleli, že to 
znamená pohádkové bohatství. Jenže z knih se dá v Americe zbohatnout, až když uděláte bestseller, 
to znamená, že prodáte přes půl miliónu výtisků. Kdo nepsal bestsellery, dostal většinou na rukopis 
zálohu tisíc dolarů. Ale třeba auto vás stojí třicet tisíc. 
 
*Sledujete dnešní americkou zahraniční politiku? 
 
Je jasné, že Amerika musí s terorismem něco dělat. Ovládnout aspoň jednu velkou arabskou zemi, 
zbavit ji vlivu Talibanu a dalších extremistů a z této základny potom šířit do okolí demokracii. Proto je 
podle mě Amerika v Iráku. Chyby, které tam udělala, vyplynuly z toho, že měla špatnou špionáž - ale 
proniknout do společnosti, kde se všichni všech bojí, je těžké. V Afghánistánu je přitom vidět, že to 
jde: udržet velké území a z něj ovlivňovat vše ostatní. 
 
*Co si myslíte o prezidentu Bushovi? 
 
Myslím si, že je to dobrý prezident. Ke Kerrymu bych neměl takovou důvěru - když si přečtete jeho 
životopis, zjistíte, že byl kam vítr, tam plášť. 
 
*Proč je pro lidi ze střední Evropy tolik těžké Americe rozumět? 
 
To byste měli vědět spíš vy tady. Podle mého je to tím, že se zde čtyřicet let na Ameriku jen nadávalo. 
Lidi tomu sice nevěřili, ale přece jen to trvalo dost dlouhou dobu na to, aby se jim to zadřelo pod kůži. 
Ještě dnes si zde spousta lidí myslí, že Amerika válčí, protože tam jsou jen samí váleční štváči. Hodně 
lidí taky Americe závidí. 
 
*Souvisí to nějak s tradiční levicovou orientací velké části Čechů? Proč je u nás nostalgie po 
komunismu větší než v sousedních zemích? 
 
Protože zde byla kompartaj už mezi válkami hodně silná, a pak hlavně na to nejhorší, co komunisti 
dělali po roce 1948, si dnes pamatuje už málo lidí. Vlastně jenom moje generace. Já si třeba 
vzpomínám, jak mou ženu, která působila ve Státním souboru písní a tanců, nechtěli kvůli jejímu otci, 
co byl v Americe, pouštět do ciziny. Nesměla ani do Maďarska. Někdo, myslím že Arnošt Lustig, mi 
jednou poradil, abych zašel na ministerstvo vnitra vysvětlit, jak to s ní je. Tak jsem tam přišel a na 
vrátnici řekl, že bych chtěl mluvit se soudruhem, co má na starosti státní soubor. Vylezl chlap a řekl:  
"Tady nemá nikdo nikoho na starosti." Ale provedl mě tím labyrintem až do místnosti, kde seděli dva, 
tak jak to bývalo. Řekl jsem jim, jak ženu ty zákazy existenčně mordují, že její děda byl horník v 
Ostravě a otec majitel knihkupectví, o které přišel za hospodářské krize. Vyprávěl jsem jim, jak ji ve 
škole nevzali do první třídy, protože byla podvyživená, a místo toho ji dali do Masarykových domovů. 
Vylíčil jsem ji jako sociální případ. Zdálo se mi, že to na ně udělalo dojem, ale pak jeden z nich 
pokýval hlavou a řekl: "Dobře, ale jak mi vysvětlíte, že toho a toho dne její matka řekla v masně, že 
pan prezident je vůl?" Na to se nedalo nic říct. 
Lidem, kteří se narodili řekněme kolem roku padesát, už tohle nic moc neříká. Většinou si pamatují 
jenom život po invazi. Když tenkrát se vším souhlasili a nekafrali, tak se jim moc nestalo. Nebyla sice 
svoboda a přísun informací byl omezený, ale to mnoha lidem nevadí. Taky dnes je jim jedno, že se 
komunisti dál řídí starou leninskou taktikou. V kompartaji přiznávají: Budeme vám lhát, když z toho 
budeme mít prospěch. Jak ale chcete s takovou stranou spolupracovat? 
*** 
Josef Škvorecký - Narodil se 27. září 1924 v Náchodě. Vystudoval angličtinu a filozofii na pražské 
filozofické fakultě (1949) a pak se stal učitelem. Po vojně (1951-1953) nastoupil v angloamerické 
redakci Státního nakladatelství krásné literatury a umění, pozdějšího Odeonu. Stál u vzniku revue 
Světová literatura. Po vydání románové prvotiny Zbabělci v roce 1958 následoval několikaletý 
publikační zákaz, během šedesátých let se však Škvorecký stal jedním z nejčtenějších českých 
spisovatelů. V roce 1969 odešel do Kanady, kde potom se svou ženou Zdenou Salivarovou řídil 
činnost exilového nakladatelství 68 Publishers. Z jeho dalších knih jsou nejznámější: Tankový prapor 
(1971), Mirákl (1972), Prima sezóna (1975), Příběh inženýra lidských duší (1977), Scherzo capriccioso 
(1984), Nevěsta z Texasu (1992).Josef Škvorecký vymyslel postavu Dannyho, literárního hrdiny, 
který zanechal v paměti čtenářů podobně hlubokou stopu jako Haškův Švejk nebo Kafkův Josef K.: 
stal se typem, zná ho nebo o něm aspoň slyšel každý. Škvorecký dokázal být, tak jak si celý život přál, 



lidovým spisovatelem, bez toho, aby jakkoli slevil z vysoko nastavené laťky. Vždycky zachycoval svět 
z pohledu obyčejného, zdravě (neideologicky) myslícího člověka a pomáhal tím svým čtenářům 
přežívat i ty nejhorší doby. 
*** 
 


