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Josef Škvorecký 
 
Život je složitější než román 
 
Velikánovi naší poválečné literatury bylo 80 let. Mluví o komunismu, svých knižních hrdinech a radí, 
jak psát. Popouzel nejen komunisty, ale i puritány a směšné hrdiny našeho exilu. V jeho románech 
Zbabělci, Mirákl či Příběh inženýra lidských duší se odehrávají české dějiny od protektorátu po 
současnost. V osmdesáti přijel z Kanady do vlasti, aby vyslechl konferenci o sobě samém. A popouzet 
dokáže pořád. 
 
* Dozvěděl jste se na vědecké konferenci o Josefu Škvoreckém v Náchodě něco nového? 
 
Konference o mně je potěšující, netušil jsem však, jak vyčerpávající událost. Jsem unavený. Nejvíc 
nového pro mě přinesl sraz mé maturitní třídy po jedenašedesáti letech ještě před sympoziem. Sešla 
se nás přesně polovina. Ostatní jsou buď mrtví, nebo zmizeli v exilu a nikdo o nich nic neví. Polovinu 
přítomných jsem nepoznal, poněvadž naposledy jsme se sešli v třiašedesátém roce. 
 
*Vaše gymnaziální třída pro vás byla vždycky důležitá jako literární materiál. 
 
To víte, že jsem si na srazu ověřil věci, které jsem potřeboval vědět do svého nového románu. Už 
mám první verzi. Ona ta schůzka v třiašedesátém roce nebyla nijak idylická, seděli tam proti sobě 
členové a nečlenové strany... Ale po jedenašedesáti letech od maturity se hodně věcí uhladilo. 
 
*Byli jste za školních let soudržná třída? 
 
Řekl bych, že ano. Přitom jsme vyrůstali a maturovali za války. Do třídy chodili dva Němci, což byli 
takový normální, fajn náchodský kluci. Rodilí Němci, ne Češi, kteří se k nim později hlásili. Takže 
museli narukovat. Jednoho jako letce brzo sestřelili nad Anglií a odvezli ho do zajetí do Kanady, takže 
ten tu válku prožil v klidu. Druhý narukoval na východní frontu. Jednou jsem ho potkal v Náchodě v 
uniformě wehrmachtu, přijel na dovolenou. Ptal jsem se ho, jak to tam vypadá. "Stojí to za hovno," 
odpověděl. To bylo vše, co mi řekl. Přežil, i když mu tam mráz spálil plíce nebo něco takového. Žije ve 
Vídni. Je těžce nemocen, nemohl přijet. 
 
*Se kterým ze svých náchodských přátel jste se od mladých let už nikdy neviděl, a přitom byste o to 
hodně stál. Vyberte jednoho. 
 
Asi by to byl starý kamarád Přema Nejezchleba. Vedl jednu z prvních poúnorových odbojových 
skupin. Už jsem studoval v Praze, ale slíbil jsem, že se k nim dám, a jednou jsme se společně pokusili 
navázat kontakt vysílačkou, kterou Přema ukradl na vojně, s Anglií. Marně. Šel jsem domů s pocitem, 
že to špatně dopadne. Druhý den si pro Přemu skutečně přišli. Utekl jim oknem, přiběhl k nám jen v 
košili. To jsem ho viděl naposledy. Dali jsme mu šaty i peníze, dostal se přes Nové Město a Prahu za 
hranice. Mně se zatýkání vyhnulo, protože to byla moje první a jediná akce s nimi. Nebyl jsem ještě na 
žádném seznamu. 
 
*Abychom ale úplně neodbyli tu konferenci. Přijeli vám gratulovat také umělci. 
 
No jo, moje milovaná Eva Pilarová. A Jiří Suchý. Také Cimrmani hráli pěkně. 
 
*Vám se líbí jejich humor? Sám pěstujete trochu zemitější. 
 
To víte, že líbí. Ještě před odjezdem do exilu jsem býval předsedou Společnosti za rehabilitaci Járy da 
Cimrmana. Uváděl jsem projevem každou premiéru. Tehdy se zdůrazňovalo dělení divadel na 
kamenná a nekamenná. Do těch kamenných se zrovna nějak přestalo chodit. Vymyslel jsem tedy fígl, 
že kdyby při každé premiéře ukradl každý zaměstnanec Národního divadla cihlu ze své domovské 
scény a přemístil ji do základů Divadla Járy Cimrmana, to by postupně zkamenělo a karta by se 
obrátila. 
 



Komunismus je zrádný 
 
*Někteří pamětníci píší do novin, že to, co se tu děje za současného premiéra, ono posilování státní 
represivní moci, je jen takový elegantnější únor 1948, a my jsme až na výjimky - podobně jako jeden z 
vašich hrdinů - opět jen diváci v únorové noci. 
 
No já myslím, že to nebude tak horký, poněvadž zaprvé chybí Sovětský svaz. Bez něj by si komunisti 
nikdy neudělali žádný puč. Zadruhé: ta demokracie po válce byla taková poloviční, protože některé 
strany směly fungovat, jiné ne. O tom se rozhodlo v Moskvě. Ale samozřejmě nechápu, jak i lidi z mojí 
generace nebo dnešní šedesátníci, kteří zažili padesátá léta, zavírání a popravy, můžou volit 
komunisty. 
 
*Vy jste měl jasno, jak dopadne obrodný proces v osmašedesátém? 
 
To bych si netroufl tvrdit. Taky jsem si jeden čas myslel, že to, co se stalo v srpnu, se nestane. Nikdy 
jsem však neuvěřil, že komunismus není zrádný. Ale to moje vědomí, že je nebezpečný a špatně to 
dopadne, bylo silnější hned po válce. Když jsem tehdy viděl komunistické plakáty, příliš odlišné od 
nacistických mi nepřipadaly. On komunismus byl přesnou kopií nacismu. Totiž naopak. Kdybyste viděl 
ten film o norimberském sjezdu... 
 
*Triumf vůle režisérky Leni Riefenstahlové? 
 
Ano, Triumph des Willens. Tak tam je krátký Hitlerův projev a ten je veskrze leninský. Jen místo pojmu 
třída je vždycky národ. Vůdce tam říká, že přijde den, kdy všichni Němci budou nacionální socialisté, 
ale jen ti nejlepší budou předvojem národa, a to budou členové strany. Ty analogie se dají přesně 
doložit, divím se, že to ještě žádný politolog pořádně neudělal. 
 
*Ale po válce přece mezi lidmi bylo hodně komunistů z přesvědčení. 
 
Ano, byla generace věřících komunistů, i v mojí generaci. Ale oni byli hlavně nevzdělaní. Člověku, 
který o tom něco věděl, se to nemohlo stát. Mně stačilo, co mi říkal můj otec, což byl národní demokrat 
se zraněním od Zborova. Pozdější vývoj mi to potvrdil. Byly tu skupiny obyvatel, které byly proti 
komunismu naprosto imunní: třeba ortodoxní katolíci. Ale někteří kluci, jako Pelikán, Liehm, Kohout, ti 
na to asi věřili, já nevím. 
 
*Máte v Miráklu postavu krutého dozorce z lágru, který jednou začne řvát na mukla, že ten 
kapitalismus se už nikdy nesmí vrátit, protože jeho matka se za něj udřela k smrti. To jste si vymyslel? 
 
Ne, tohle mi o dozorci, který byl skutečným postrachem, vyprávěl jeden mukl. Já myslím, že by se 
tomu věřit dalo. Ten bachař dospíval za velké hospodářské krize, a pokud to tu jeho rodinu opravdu 
nějak hrozně poznamenalo... Ale hodně postižená krizí byla i rodina mojí ženy, její otec byl 
nezaměstnaný spoustu let, a nikdy z nich komunisti nevyrostli. Byli to sociální demokrati. A když pak 
odmítli fúzi s KSČ, odskákali to podruhé. 
 
*Bavil jste se na téma důvěryhodnosti komunismu třeba s Milanem Kunderou, který byl velmi 
inteligentní a vzdělaný, a přece v mládí vůči komunismu úplně imunní nebyl? 
 
Rozhovorům na toto téma s těmito lidmi se vyhýbám, poněvadž je to trapný, že jo. Kunderův otec asi 
nebyl národní demokrat, třeba to byl levičák, já nevím. Ale podívejte se, jistěže ne všichni lidé se dali 
na stranu komunistů z prospěchářských důvodů jako třeba váleční kolaboranti, to netvrdím. Ono je to 
vždycky složitější než v románu. 
 
Známí se mi mstili 
 
*Řada slavných prozaiků, hlavně Američané vzešlí z ortodoxních židovských rodin, často ve svých 
knihách líčí, jak je blízcí zapřísahají nebo jim rovnou vyhrožují, aby o nich nepsali. Vy jste to nezažil? 
 
Takhle dopředu ne. Nikdo z mých známých nevěděl, že píšu, dokud mi nevyšel román Zbabělci. Pak 
přišla tvrdá odveta, a nejen od známých. Jeden z nich, náchodský rodák Pavel Grym, třeba prohlásil, 



že až mi jednou v Náchodě postaví pomník, měl by to být obrovský kamenný pyj. 
 
*Měl důvod? 
 
Víte, kdo to byl? 
 
*Taky psal, publicistiku, hlavně o divadle, snad i hry... Ne? 
 
Ve Zbabělcích se jmenuje Berta Moutelík, ten kluk, co tam tak vášnivě fotografuje. V knize je to figurka 
okrajová, až komická. Znal jsem ho tehdy zběžně, byl mladší. Ovšem daleko později jsem ho poznal 
hloub. 
 
*Odvolal tvrzení o pomníku ve tvaru velkého pyje? 
 
Tomu jsme se nakonec zasmáli. Ale já jsem hlavně zjistil, že měl nelehký, zajímavý život, 
pochopitelně díky rodné straně. Jeho otec měl v Náchodě obchodní dům, takže syna čekaly roky u 
pétépáků... Protloukal se všelijak. Velice jsme se spřátelili. Bohužel nedávno zemřel, takže si to už 
nepřečte, ale teď je jedním z hlavních hrdinů románu, který dokončuji. Tady vidíte, že jedna reálná 
osoba může inspirovat vznik několika literárních postav různé váhy. 
 
*Vaši staří kolegové z Odeonu líčí, že jste některé lidi zabudoval do svých textů jen z pomsty. Proto 
jste například v jedné povídce udělal z překladatelky Fastrové největší pražskou drbnu. 
 
Teď nevím, ale asi ano. Fakt je, že ta Fastrová byla hrozně nesnesitelná baba. Cupovala na kousky 
překlady jiných, a přitom sama dělala strašlivé chyby. Pamatuju si jednu z Thackerayho: jde tam 
vojenská hudba a vzadu jakýsi obrovský muž hraje na cimbál. Podotýkám, že cymbals jsou anglicky 
činely. Byla líná podívat se do slovníku. 
 
*Ale hlavní hrdiny románu z takových postav neuděláte. 
 
Podívejte se, ani takzvaná vážná literatura nemůže vařit z vody. Zakládá se na reálných postavách, 
ovšem téměř nikdy nejde o portréty těch lidí. Spisovatel si z nich vybírá rysy a příběhy, kombinuje je s 
rysy a příběhy jiných lidí, něco dofabuluje. Psát román kvůli tomu, aby se v něm lidi poznali, je blbost. 
Vzorem mi byl Hemingway 
 
*Jak jste se učil psát vy? 
 
Na Hemingwayovi. Jeho styl byl pro mě skutečně objev. Že dialog nemusí být hlubokomyslný. Dnes 
existují školy tvůrčího psaní. 
 
*Třeba Literární akademie Josefa Škvoreckého? 
 
Třeba. Školy, které můžou pomoct odstranit to tápání, které jsme s vrstevníky prožívali. Pořád jsme 
jenom psali, aniž jsme věděli, zda psát v první, nebo třetí osobě, proč má být hrdinou malé dítě... O 
těchhle technických věcech jsme neměli ani ponětí, učili jsme se pokusem a omylem. 
 
*Nemá to tak být? 
 
Nemusí. Viděl jsem v Americe, kde jsem v takových kurzech učil, že školy tvůrčího psaní fungují. 
Přijdou vám tam mladý lidi, co chtějí psát, a nevědí, jak do toho. Tak v tom jim poradit můžete. Bez 
talentu se beztak spisovateli nestanou. Ale i když mají menší nebo jinak zaměřené nadání, můžou se 
z nich stát dobří scenáristi nebo novináři. 
 
*Napsal jste, že jste zkusil obojí a že rozdíl mezi psaním románu a novinových článků je, při vší úctě, 
jako mezi hraním klarinetového sóla v The Rhapsody in Blue a děláním přiznávek na štěbenec v 
lidové polce. 
 
Nikdo přece nečeká, že z těch škol vyjdou samí Hemingwayové. Řekněme, že můžou prospět lidem, 
kteří jsou, jak se říká, od pera. 
 



*Většina literátů začíná s představou, že psaní plyne z tvůrčího transu, z utrpení či slasti, a musí být 
aspoň trochu nesrozumitelné. 
 
Takzvané umění je především záležitost píle, vlastního zájmu to dělat, ale také věc praxe a talentu. 
Utrpení či radost může dílu napomoci. Ale život je dlouhý a neskládá se ze samých výjimečných, 
inspirativních zážitků. Nepopírám, že i ty existujou, ale spoléhat se, že přijdou, to bych si netroufal a 
nikomu bych to ani neradil. 
 
*A co byste radil? 
 
Kdo chce napsat román, musí na něm pracovat denně. Já to aspoň jinak nedokážu. 
 
*Kdo má na školách tvůrčí psaní učit? Některé známé spisovatele je asi lepší opravdu spíš jen číst, 
protože na učení dost kašlou. To byl - zůstaňme v Americe - třeba případ beatnického básníka Allena 
Ginsberga. 
 
No jo, Allen. "Dneska už vypadá každej vágus jako Ginsberg," vykřikla básnířka Vladimíra Čerepková, 
když se zjevil v šedesátých letech nečekaně v Praze ve Viole. "But that´s me! To jsem já!" protestoval. 
Ale mluvíme o tom, jak on učil. No to víte, už víckrát si v Americe univerzity najaly slavná jména, ale ty 
lidi si tam pak chodili jen pro plat. Jestli se ve třídě ukázali dvakrát. Ale tady v Praze snad, pokud vím, 
tak například ten Viewegh jméno má a zároveň je původním povoláním kantor, tak ví, co to potřebuje. 
 
Feministky mě sjely i tady 
 
*Učil jste hlavně kanadské, také americké studenty. Jak se liší od českých? 
 
Oni jsou tam hlavně nesmírně politicky naivní. Pro ně je policejní útisk, když je demonstrace a policajti 
je začnou mlátit. Že jsou všude tajní a občas někdo zmizí - to přesahuje jejich představivost. Ta jejich 
naivita je podle mého zlá a trvá dosud. 
 
*Dospělí jsou na tom lépe? 
 
No nevím. Zezačátku jsem chodil na všelijaké univerzitní párty. Líčil jsem tam vzdělaným vrstevníkům, 
co se u nás v srpnu stalo, a oni na to: "Oh, that´s awful, to je příšerné. A už jste se tam byl podívat?" 
Mysleli, že bych klidně mohl, protože teď jsem v Americe. Ale oni to taky měli od těch Chilanů, víte? 
 
*Od jakých? 
 
Na naší univerzitě bylo několik uprchlíků před Pinochetem, pracovali většinou jako knihovníci nebo 
šatnáři. A ti se velice záhy - generál ještě ani nepředal moc civilní vládě - jezdili domů podívat. Tam se 
to bralo tak, že převrat už skončil, tak proč by nemohli? 
 
*Jste obdivovatel generála Pinocheta? 
 
Zachránil Chile před komunismem. Jeho metody si neidealizuju, ale cením si toho, že se z Chile 
nestala druhá Kuba, odkud by se komunismus šířil dominovým efektem dál po kontinentu. Ten konflikt 
v boji o moc musel být moc špatný, jsou to temperamentní Jihoameričani, žádní Češi. Ale i tak si 
člověk musí vybrat, co je mu bližší. 
 
*V Kanadě se podle vás nic neděje. Dejme tomu, že v politice ne, ale odsud se zdá, že tam občas 
způsobí pěkný rozruch některá militantní občanská hnutí. 
 
Jestli narážíte na feministky, tak ty moje knihy nečetly, protože vycházely česky. Až po vydání 
překladů mě napadly, ale jen za některé postavy. Třeba za Naďu z Inženýra lidských duší, že je to 
taková dívka, která se jenom podrobuje mužům a nemá vlastní vůli. 
 
*Pokud vím, je to jedna z vašich nejlyričtějších postav vůbec, psaná s láskou. 
 
Vůbec jsem se s nimi nehádal. Co mohly vědět o nemocné holce z hor za protektorátu Čechy a 
Morava, která hlavně toužila najít hodného manžela a mít děti? Hájila mě Markéta Stankiewiczová, 



profesorka, která odešla do Kanady ještě před Únorem. Ale podívejte, to už mě víc feministky sjely 
tady, za tři články, které jsem napsal do Respektu o americkém extrémním feminismu. Záminkou mi 
byla aféra boxera Tysona odsouzeného za znásilnění holky, která k němu přišla v jednu ráno na 
hotelový pokoj. Měl ji tam asi jenom nechat vyspat. 
 
*Vyžíváte se ještě v zachycování mluvy různých Čechoameričanů? 
 
To mě hrozně bavilo. Pořád říkám, že řeč českých přistěhovalců je jedním z dialektů češtiny. Zároveň 
má svou kapitolu i v klasické knize H. L. Menckena The American Language. To, jak si každý drží svůj 
mateřský jazyk v exilu, je samozřejmě individuální, ale těm, kdo tvrdili, že česky zapomněli do pěti let, 
jsem nikdy nevěřil. Byli fouňové, snobové podivného druhu, co vám řekli, sotva vystoupili z letadla: 
"Spik Ingliš. Aj dount nou spik Czech." Znám exulanty, kteří tam žijí už šedesát let a jejich čeština 
zůstala perfektní. 
 
Josef Škvorecký 
Narodil se 27. září 1924 v Náchodě, kterému ve svých prózách přezdívá Kostelec a sám sobě Danny 
Smiřický. Vystudoval anglistiku, po vojně pracoval v nakladatelství ODEON a v roce 1969 emigroval 
se svou ženou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou, do Kanady. V Torontu, kde stále žijí, založili 
nakladatelství zakázané literatury 68 Publishers. Jeho prvotina Zbabělci způsobila obrovský šok, 
kritizoval ji i prezident Antonín Novotný. Další známá díla: Legenda Emöke, Lvíče, Tankový prapor, 
Mirákl, Prima sezona, Příběh inženýra lidských duší, Scherzo Capriccioso či Nevěsta z Texasu. 
 
Filmy podle Škvoreckého knih a scénářů 
 
Farářův konec (1968) 
V tragikomickém příběhu kostelníka, který podlehne svodu a začne se vydávat za nového faráře, 
zazářil v titulní roli Vlastimil Brodský. Navzdory jeho gagům jsou hlavním tématem Škvoreckého 
scénáře metody, jimiž komunisté postupně likvidovali katolickou církev, zejména na venkově. 
 
Flirt se slečnou Stříbrnou (1969) 
Scénář napsal podle své knihy Lvíče, v němž jsou zobrazeny spisovatelsko-nakladatelské kruhy v éře 
prezidenta Novotného. Kriminální zápletka však sahá až do protektorátu. Znalci soudí, že už kvůli této 
knize musel autor po změně kulturních poměrů po srpnu 1968 emigrovat. 
 
Tankový prapor (1991) 
Humoristický román vznikl v emigraci a v mnohém navazuje na Švandrlíkovy Černé barony. Líčí 
poměry u tankistů v padesátých letech, za pověstného ministra obrany Čepičky. Autobiografický 
vypravěč oslavuje především desátníka Střevlíčka, zemitého muže z lidu, a karikuje lampasáky. 
 
Hříchy pro pátera Knoxe (1992) 
Škvorecký tvrdí, že mu četba detektivek při těžké nemoci v dospívání zachránila život. Patří k 
autorům, kteří je nepovažují za brak, a při jejich psaní vzhlížel k autorům, jako byli Chesterton či 
Chandler. Pro televizi vytvořil sérii příběhů, jimiž provází Zlata Adamovská. 
 
Josef Škvorecký vyniká i v osmdesáti letech až asketickou pracovní kázní, která kontrastuje s lehce 
frivolním dojmem, jímž většinou působí jeho vypravěči. 
V mládí hrál spisovatel v náchodském jazzbandu. Sen živit se jako barový tenorsaxofonista se mu 
nesplnil, ovšem jazz a saxofony se staly nejsilnější inspirací jeho proz. 
Spisovatel tvrdí, že veškeré zásluhy o nakladatelství 68 publishers patří jeho ženě Zdeně Salivarové. 
On prý jen musel jako univerzitní profesor , kromě toho, že živil manželku, vydělat na rozjezd podniku. 
 


