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Svět jsem už přestal řešit 
 
říká v rozhovoru Josef Škvorecký, jenž 80. narozeniny oslaví v rodném Náchodě  
 

Přestože se z dlouholetého kanadského exilu nevrátil natrvalo domů, je Josef Škvorecký (nar. 27. 9.  
1924) v povědomí českých čtenářů pořád - i když zrovna neslaví žádné významné narozeniny.  
 

LN: Jak se vám píše? Jste erudovanější, tedy i v řemesle zručnější, nebo cítíte větší zodpovědnost 
než dřív?  
 

Píšeme se Zdenou detektivky. Jak se mi píše, si můžete domyslet, když uvážíte, že mám na krku 
osmdesát let, nikdy jsem nebyl člověk zářící zdravím, a to mi nebývalo tolik. Píšeme detektivky, 
abychom se pobavili, a doufáme, že těmi detektivkami pobavíme i některé čtenáře. To je dnes moje 
jediná zodpovědnost. Svět jsem už přestal řešit.  
 

LN: Vaše osmdesátiny přicházejí v roce, kdy uplynulo 90 let od narození Bohumila Hrabala a kdy se 
75 let dožil Milan Kundera. Věkem tedy patříte mezi tyto autory. Snad i stylem psaní?  
 

Z takovýchhle výročí je člověku neveselo. Věkem jsme značně rozdílní. Ale patříme k tomu, čemu se 
říkalo generace: k lidem, jejichž život, a protože to byli spisovatelé, i jejich psaní, všelijak poznamenaly 
nepěkné režimy. Věřím s Chandlerem, že styl je projekcí osobnosti, ale že nejdřív musí člověk 
nějakou osobnost mít, aby ji mohl projektovat. Jak se nám to zdařilo, ponechám na čtenářích. Hrabal 
byl kamarád od dnes už dávných let schůzek u Jiřího Koláře, zůstal kamarád, a nakonec se v našem 
nakladatelství sešel s Milanem Kunderou. Oba nám svěřili k vydání své prózy, Hrabal svůj trojdílný 
životopis a jiné věci, Kundera všechno, co v próze napsal. Kundera mé ženě, na FAMU i jako náš 
autor v exilu, hodně pomáhal, v exilu jsme se velmi sblížili. Nikdy na to vše nezapomenu, což nebude 
už tak těžké, protože "nikdy" v osmdesáti není totéž co ve dvaceti.  
 

LN: Po vydání Zbabělců v roce 1958 jste zažil ostrý střet s tehdejší oficiální kritikou, nenávistný výrok 
Karla Nového o "prašivém kotěti" se dostal do dějin české literatury. Jak se s touto zkušeností na 
kritiku díváte? Někdy vám také pomohla?  
 

Oficiální kritika nebyla kritika, ale vykonávání rozkazu. Pomohla mi uvést mě ve známost širokého 
okruhu čtenářů. Ale raději bych se ke čtenářům dostal jenom tím, co jsem napsal, ne tím, že mě 
rozkazů poslušní sjeli. Doufám, že někteří čtenáři mě četli pro radost, ne ze zvědavosti.  
LN: V 60. letech měl hlas spisovatelů v tehdejším Československu velkou váhu, politbyro se bálo, co 
se řekne na spisovatelském sjezdu. Dnes je všem lhostejné, kdo stojí v čele spisovatelské organizace, 
kdy se koná její sjezd a co tam kdo řekne. Má to být právě takto, nebo je i dnešní situace nenormální?  
Samozřejmě, že normálnější je dnešní situace. V těch nepěkných režimech spisovatelé podivným 
způsobem suplovali všechno možné, a proto se příliš často míjeli povoláním. To dnes dělat nemusí; 
musí se ale naučit to řemeslo, o němž mluvil Hemingway. Jistě se pamatujete: "Spisovatelovým 
řemeslem je říkat pravdu." To je ovšem pouze zlomek jeho myšlenky, pokračuje to dál asi takhle - 
parafrázuji: "(pravdu) o pocitech, jaké skutečně má, ne jaké mu říkají, že má, nebo jaké si myslí, že by 
měl mít." A je to velice nesnadné řemeslo, to mi věřte.  
 

LN: Můžete srovnat postavení spisovatelů v Kanadě a v České republice?  
 



Kanada je velice heterogenní společnost. V Torontu se prý jenom každý  
třetí obyvatel města narodil v Kanadě. Čím dál víc Toronťanů spatřilo světlo světa v třetím světě. Je to 
jiná čtenářská i spisovatelská obec. Její jádro je britské, to zahrnuje i autory z bývalých kolonií a 
dominií, kteří mají v podstatě britské vzdělání. Je tu silný vliv Ameriky, její literatury, je tu ale taky 
nacionální hnutí, jehož stoupenci se pořád snaží definovat, co je to Kanaďan, kanadskost. Taky je to 
obrovská země, jejíž tradice, historické i kulturní, se liší od provincie k provincii mnohem víc, než je 
tomu v malých evropských zemích. Společenská prestiž? Jaká je dnes v ČR? Veřejnosti známí 
spisovatelé mají prestiž veřejnosti známých lidí. To nutně neznamená, že od člověka někdy něco četli, 
mnohdy se jenom někde o něm dočetli nebo ho viděli v televizi. Mezi tou směsicí, která dnes 
konstituuje kanadskou národnost (nationality), se ale najdou lidé, kteří vás překvapí. Celník na letišti, 
jenž odhadne obraz, který má cenu aspoň tisíc dolarů, na pouhých dvacet, poté co si přečetl vaše 
jméno v pase. Paní, která se k vám na eskalátoru v obchodním domě otočí, řekne, že se jí vaše knihy 
moc líbí, nebo dokonce, že jste výborný spisovatel, a potom vám zmizí v davu. Myslím, že i to je 
normální.  
 

LN: Stačíte sledovat mladou českou literaturu? Posílají vám autoři své texty? Stojí o vaše rady?  
Sem tam se mi podaří něco přečíst, tady za velkou louží to je těžší než zajít v Praze do knihkupectví. 
Sem tam mi někdo něco pošle, ale málokdy. Asi respektují můj věk.  
 

LN: Brzy uplyne patnáct let od převratu v listopadu 1989. Jak jste tehdy viděl budoucnost? V čem 
politický vývoj vaše představy naplnil, v čem vás zklamal?  
 

Nepamatuju se, že bych měl nějaké představy. Přišlo to všechno strašně náhle, takříkajíc přes noc. 
Ale do země vtrhla svoboda, v jaké já jsem naposled žil, když mi bylo čtrnáct, a to jsem houby věděl, 
co je to za důležitou věc.  
Lidé, kterým je dnes sedmdesát, žili od svých čtyř let pod diktaturami, takže si na svobodu musí - ne 
zvyknout. To je strašně snadné. Musí si do hloubi duše uvědomit, co jsem si já, když mi bylo čtrnáct, 
houby uvědomoval a spotřebovalo to čtvrt století života v těch nepěkných režimech, abych si to do 
hloubi duše uvědomil.  
 

LN: V Praze existuje vysoká škola, která nese vaše jméno. Za více než 54 tisíc korun ročně se tam 
studenti mají naučit "literárnímu řemeslu". Lze se stát spisovatelem ve školních lavicích?  
 

Vždycky mi bylo divné, proč nikdo nepochybuje, že na hudební konzervatoři se člověk může velmi 
dobře naučit na tubu nebo že na malířské akademii zvládne výrobu slušných portrétů, ale proč si lidé 
většinou myslí, že škola tvůrčího psaní je studentům k ničemu.  
Mám dojem, že tohle nepochopení pramení z faktu, že v naší společnosti ne všichni lidé znají noty, ale 
téměř všichni lidé překonali už na obecné škole analfabetismus.  
Jako každé umění, i literatura je nejdřív řemeslo, a to se naučit dá. Má svoje pravidla a žák je musí 
zvládnout. Nikdo se ovšem nestane dobrým tubistou jen tím, že se naučí noty, ani klavíristou, když mu 
učitel vysvětlí, co je tónina a harmonie. Musí cvičit, a chce-li se stát virtuózem, musí cvičit denně 
mnoho hodin. Nulla dies sine linea - ani den bez řádku měl jako zásadu autor Plinius Starší, ale i řecký 
malíř Apellés, a řekl bych, že kdyby Turci nespálili Alexandrijskou knihovnu, našla by se podobná 
myšlenka i v úvahách některého virtuóza na Panovu flétnu. Škola tvůrčího psaní taky nejdřív naučí 
pravidla, interesantněji řečeno teorii. Málokterý laik ví, jaký literární problém řeší třeba ficelle Henryho 
Jamese v dílech autorů, kteří píší ich-formou; proč se má někdy ich-formy užít v množném čísle; jaký 
efekt dodá textu vyprávění v přítomném čase a jaký vypravěč-svědek; co vlastně znamená omezený 
vypravěč a že nespolehlivý vypravěč neznamená lháře atd., atp. Potom, jako ten tubista nebo hráč na 
cokoliv, musí student cvičit - ale pod dozorem zkušeného učitele, který ho upozorňuje na omyly a 
závady. Řemeslo se za mého mládí člověk učil metodou zkoušky a omylu a neustálým psaním, jenže 
pod dozorem nanejvýše gymnaziálního profesora češtiny, který býval spíš laskavý než věci znalý, spíš 
povzbuzoval než upozorňoval. Taková učební doba trvala dlouho, většinou leta. Když nic jiného, tohle 
období tápání škola zkrátí.  
Zjistil jsem taky, že většina lidí si představuje, jako by student "tvůrčího psaní" byl jakýsi starosvětský 



ševcovský učedník, který se po čtyři leta neučí nic jiného než jak brát míru na boty, jak vykrajovat 
podrážku, jak svršek, a pokud si to zákazník přeje, jak zacházet se cvočky. Abyste tuhle představu, 
pokud ji máte, ztratili, stačí si uvědomit, že vysoká škola, která nese moje jméno, se jmenuje Literární 
akademie, nikoli Vysoká škola tvůrčího psaní.  
 

LN: Buďme přesní: jmenuje se Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého).  
 

Ano. Psaní krásné prózy je tam sice hlavní, ale zdaleka ne jediný předmět. Nahlédnete-li do programu 
školy, zjistíte, že jako na každé vysoké škole uměleckého směru student (když se učí) nabude i zde 
širokých vědomostí o umění vůbec, o krásné próze a poezii zvlášť i o oborech, kde schopnost 
vládnout dobře perem je conditio sine qua non. Učí se tam třeba: dva cizí jazyky, česká stylistika, 
dějiny hudby, dějiny kinematografie, základy filozofie, hudební publicistika, evropské literatury, 
mimoevropské literatury, scenáristika, základy jazykovědy, umělecká kritika, dějiny divadla atd. - 
pokračováním bych popsal několik stránek. A když to všechno studenti zvládnou - stanou se z nich 
opravdu spisovatelé? Což v češtině znamená hlavně romanopisce? Z některých ano - z těch, v nichž k 
zvládnutému řemeslu přistoupí to unum necessarium - talent. Ten se naučit nedá, ale sám o sobě 
obvykle zakrní, kdežto je-li vystaven denní drezuře, dokáže se projevit. V talentovaných studentech 
škola probudí jejích potenciál a přivede jej k maximu.  
Chodí ti ostatní do Literární akademie zbytečně? Jistěže ne. Jenom z některých absolventů hudební 
konzervatoře se stanou klavírní virtuózové, většinou se uživí jako učitelé klavíru. Pokud jde o Literární 
akademii: současná společnost potřebuje čím dál víc lidí, kteří umějí zacházet s jazykem jinak než 
jenom jím plácat. Bez autorů, což v angličtině zahrnuje všechny, kdo se tak nebo onak živí psaním, 
nejenom romanopisce nebo dramatiky, neobejde se ani film, ani televize, ani rozhlas, ani časopisy, ani 
denní tisk a vůbec jakákoliv média, třeba politika. Možností k využití vzdělání, které získali na Literární 
akademii, mají její studenti mnoho.  
 

LN: Představte si, že by tu taková škola existovala ve 40. letech, dejme tomu jakási Literární akademie 
Petra Bezruče. Byl byste se do ní hlásil?  
 

Přečetl bych si program školy, a pokud bych zjistil, že jde o umění, o psaní krásné prózy a všech jejích 
žánrů, vysokých i pokleslých, ale také o ty mnohé jiné věci, které jsou k dobrému psaní potřebné, 
přihlásil bych se. Talent by mě nenaučili. Ale pokud bych ho měl, nenechali by ho zakrnět.  
 

 LN: Před časem se mluvilo o tom, že se budou filmovat vaši Zbabělci. Jak to dopadlo?  
Nejenže se před časem mluvilo. Česká televize má schválený projekt na film podle Zbabělců; co 
nemá, je dost peněz na dramatickou tvorbu.  
 

LN: Nezklamaly vás některé filmové adaptace vašich próz?  
 

Prozaik skoro vždycky zjistí, že film natočený podle jeho předlohy neodpovídá (úplně přesně) jeho 
představám. Mně se poštěstilo, že Prima sezóna, zrežírovaná nebožtíkem Karlem Kachyňou podle 
scénáře, který napsal s Karlem Čabrádkem, mým představám odpovídá téměř úplně přesně. 
Samozřejmě že jsou tam místa, která jsou trošku odjinud, ale těch je málo. Měl jsem opravdu 
záviděníhodné štěstí.  
 

LN: Co Zločin v dívčí škole?  
 

S ním jsem měl podobné štěstí, film podle mé povídky zrežíroval Jirka Menzel. Ale mé představě 
neodpovídal, protože moje představa byla příliš v zajetí vlastní zkušenosti, na jejímž základě jsem 



sepsal povídku v knize Smutek poručíka Borůvky. Jirka Menzel se mě nejdřív zeptal, jestli znám 
kreslené horrory o zlých školačkách od Ronalda Searla. Ty jsem znal, jenže mě nenapadlo aplikovat 
to na svou povídku. Jirka to učinil a výsledek je středometrážní film, který mi vzhledem k žánru připadá 
po všech stránkách dokonalý.  
Něco mezi těmi dvěma filmy je Legenda Emöke režiséra Vojtěcha Štursy, ale i s tou jsem měl štěstí. 
Má to kameru, která mi připadá poetická, a má to obsazení naprosto bez chyby. Středem příběhu i 
filmu je pro mě taneční zábava, při níž pražský redaktor improvizuje Emöke do ouška Blues pro 
Emöke. Viktor Preiss to sehrál líp, než jsem to ve skutečném životě dokázal já. Což ovšem není divu.  
LN: Působí na vás ty filmy po letech jinak než při premiéře?  
Eine kleine Jazzmusik je vlastně pseudopovídka: spíš manifest než krásná próza; manifest lásky k 
jazzu, a co všechno pro nás, absolventy protektorátu, ta muzika tehdy znamenala. V povídce nejsou 
dialogy, a scénář je tedy výhradně dílem Jany Knitlové, která je navíc z jiné generace. Opravdu se mi 
líbí jenom koncert, v jehož ohnisku je posměšně zarizované St. Louis Blues. Díky textu Zdeňka 
Borovce (ode mne pocházejí jen první čtyři verše), díky zpěvu Radky Fišarové a hereckému momentu 
Barbory Bobulové je to první vrchol filmu. Druhý je závěrečná scéna, kde Radka Fišarová zpěvem 
předvádí, jak současně a emotivně může v kontextu tragické story znít píseň Kamila Běhounka stará 
dnes už pětašedesát let. Tak jsem měl trochu štěstí i tady.  
Poe a smrt krásné dívky není podle žádného mého prozaického textu, ale podle mého námětu a 
scénáře. Od poloviny se mi film velice líbí. Že první půlka je slabší, je vina právě toho scénáře.  
Farářův konec Evalda Schorma, Šest černých dívek Ladislava Rychmana a Zločin v šantánu Jiřího 
Menzela jsou rovněž tzv. původní náměty a scénáře jsem sepsal ve spolupráci s režiséry, Zločin v 
šantánu taky s Jiřím Suchým. Zdá se mi, že tyhle filmy věkem nějak uzrály, jako se to říká o 
rukopisech. Měl jsem příležitost vidět reakce dnešního obecenstva a ty mě přesvědčily, že to není 
jenom můj optický klam.  
 

LN: Kdybyste měl nějakému cizinci se zájmem o českou literaturu doporučit tři básnická, tři prozaická, 
případně i tři dramatická díla z 20. století, co byste mu vybral?  
 

Takovéhle otázky mě, slušně řečeno, popuzují.  
 

LN: Proč? Jste zkušený pedagog!  
 

Jestliže někdo, jako já, celý a už značně dlouhý život žije s krásnou literaturou a má ji rád, nemůže 
přece jako patnáctiletý kvintán vysypat z rukávu tři kvartánky, do nichž je bláznivě zamilovaný.  
Kdybych měl, jak říkáte, doporučit něco cizímu zájemci, bylo by to podstatně víc jmen než jen tři. Byl 
by mezi nimi třeba Gellner, samozřejmě Nezvalův Edison, raný Seifert, Halas, Blatný atd. Ale když 
chcete tři, tak tedy: Viktor Dyk: Zápas Jiřího Macků - v duchu si často opakuju úvodní čtyřverší z té 
zvláštní a velice české básně: Jak pírko je, čím jiný zatížil./ Vždy vzchopíš se, byť prvou ranou 
zmámen./ Jen to, čím ty jsi jiným ublížil,/ na tobě leží jako těžký kámen. Výtisk, který mám s sebou v 
exilu, věnovala maminka mému otci k Vánocům čtyři roky před mým narozením.  
Vladimír Holan : Óda na radost Ale do mého srdce padá slza, která dobře ví,/ že moře je větší než 
země,/ ale v mém srdci pojednou nejhlouběji ožívá/ dávno zapomenutá, před půl věkem zemřelá / 
prostá dívka...Takhle by to napsal Poe, kdyby žil o sto padesát let později.  
Jan Zábrana: Mladá léta - Zkřehlí vepři v betonových gigantech./ K nebi šlehající dikobrazí šleh./ 
"Neber mi srdce, srdce...to mi nech ..."/ A zatýkání všech. A zatýkání všech. V tom je beze zbytku 
všechno o padesátých letech, kdy se podle tehdy platných zákonů nestalo nikomu nic, co si 
nezasloužil.  
 

LN: Pro co byste se rozhodl z české prózy?  
 

Mně se líbil Život a dílo skladatele Foltýna, nedokončená pentalogie Karla Poláčka a Milionový jeep 
Jana Nováka. A mnoho jiného.  



LN: Co z dramatické literatury?  
 

Zase Viktor Dyk: Zmoudření Dona Quijota. Pro mě snad nejlepší tragédie od českého autora, jakou 
jsem viděl. Snad i proto, že vzpomínka na ni se mi pojí se Zorkou Janů, která s kočovnou společností 
Jičínského hrála v náchodském Městském divadle hlavní ženskou postavu a jejíž život zanedlouho 
potom skončil tragicky českou smrtí.  
František Langer: Dvaasedmdesátka. Viděl jsem tu hru taky v náchodském Městském divadle, bylo to 
ochotnické představení, a hra mi poprvé v životě ukázala, jak je v kumštu možné předvést 
mnohoznačnost života a lidských činů.  
A Josef Topol: Kočka na kolejích. Prý je to "existenciální dialog o smyslu života, lásce a smrti". Patrně 
ano, ale je to dialog magický, jinak by to byla jen filozofie. A zase: hra se mi pojí s jinou českou 
tragédií, ne nepodobnou tragédii sestry Lídy Baarové, kterou pro to příbuzenství po válce vyhnali z 
divadla. Myslím tragédii tehdy mladé, ale už pozoruhodné české herečky Marie Tomášové, které 
režim, za její umění a věrnost, udělal totéž.  
 

LN: Čeho byste se nechtěl dožít?  
 

Nechtěl bych se dožít definitivního vítězství středověku nad novověkem. V mém věku mi ale už zvlášť 
velké nebezpečí nehrozí.  
*** 
Z literárního díla Josefa Škvoreckého 
 

• Zbabělci (1958)  
* Vražda pro štěstí (s Janem Zábranou, publikováno pod Zábranovým jménem, 1962)  
* Legenda Emöke (1963)  
* Píseň zapomenutých let (1963)  
* Sedmiramenný svícen (1964)  
* Vražda se zárukou (s Janem Zábranou, publikováno pod Zábranovým jménem, 1964)  
* Nápady čtenáře detektivek (1965)  
* Táňa a dva pistolníci (s Janem Zábranou, publikováno pod Zábranovým jménem, 1965)  
* Ze života lepší společnosti (1965)  
* Smutek poručíka Borůvky (1966)  
* Babylonský příběh a jiné povídky (1967)  
* Konec nylonového věku (1967)  
* Vražda v zastoupení (s Janem Zábranou, publikováno pod Zábranovým jménem, 1967)  
* O nich - o nás (1968)  
* Farářův konec (1969)  
* Hořkej svět (1969)  
* Lvíče (1969)  
* Tankový prapor (1971)  
* Všichni ti bystří mladí muži a ženy (angl. 1971, česky 1991)  
* Mirákl (1972)  
* Hříchy pro pátera Knoxe (1973)  
* Konec poručíka Borůvky (1975)  
* Prima sezona (1975)  
* Příběh inženýra lidských duší (1977)  
* Samožerbuch (se Zdenou Salivarovou, 1977)  
* Na brigádě (s Antonínem Brouskem, 1979)  
* Bůh do domu (1980)  
* Dívka z Chicaga a jiné hříchy z mládí (1980)  
* Nezoufejte! (1980)  
* Velká povídka o Americe (1980)  
* Návrat poručíka Borůvky (1981)  
* Dvě legendy (1982)  
* Scherzo capriccioso (1984)  



* Ze života české společnosti (1985)  
* Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (1988) 
* Hlas z Ameriky (1990)  
* Nevěsta z Texasu (1992)  
* Povídky z rajského údolí (1995)  
* Dvě vraždy v mém dvojím životě (1996)  
* Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula (1998)  
* Krátké setkání, s vraždou (se Z. Salivarovou, 1999)  
*Setkání po letech, s vraždou (se Z. Salivarovou, 2001)  
* Setkání na konci éry, s vraždou (se Z. Salivarovou, 2001)  
* Malá pražská matahára (2003)  
* Pulchra (2003)  
* Setkání v Bílé dámě, s vraždou (se Z. Salivarovou, 2003)  
* Setkání v Praze, s vraždou (se Z. Salivarovou, 2004)  
 

• Patříme k tomu, čemu se říkalo generace: k lidem, jejichž život, a protože to byli spisovatelé, i 
jejich psaní, všelijak poznamenaly nepěkné režimy.  

 

 

 


