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1. Úvod 

Úkolem této práce je představit v souhrnu život novináře, překladatele a nakladatelského 

pracovníka Vítězslava Kocourka (1920 - 1995), a to formou životopisné studie. 

Vítězslav Kocourek není všeobecně známou osobností, přesto je vhodné jej pro jeho působení 

jako šéfredaktora nakladatelství Československý spisovatel i soustavnou práci v oblasti 

literatury pro děti a mládež v kontextu poválečné literatury připomenout. Tato práce je 

prvním, a prozatím také jediným, pokusem přiblížit a shrnout život a práci Vítězslava 

Kocourka. Rozsah předepsaný pro bakalářskou práci je pochopitelně omezen, proto nelze 

tvrdit, že by téma bylo naprosto vyčerpané. 

Práce tedy podává základní přehled o Kocourkových pracovních aktivitách, v menším 

rozsahu některé detaily o osobním životě. Snaží se podat objektivně svědectví o jednotlivých 

etapách jeho novinářské, překladatelské i spisovatelské kariéry, úměrně významu těchto fází 

z hlediska naší literatury a historie médií. Největší důraz je kladen na etapy, které se váží 

k jeho nakladatelské činnosti, především v Československém spisovateli, a připomíná se zde 

podrobně sled událostí, které vyvolalo vydání prvotiny Josefa Škvoreckého Zbabělci v roce 

1958, na němž se značnou měrou podílel V. Kocourek spolu s tehdejším ředitelem 

nakladatelství Ladislavem Fikarem, a jehož následky pak také oba nesli. Je zde přiblížena také 

menší aféra, která vznikla v nakladatelství SNDK na přelomu let 1966/1967 kvůli dětské 

encyklopedii Vesmír, Země, člověk a my děti. Celkově se práce přidržuje chronologického 

vývoje událostí. 
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Část práce čerpá z autentických rodinných vzpomínek, z dokladů a dokumentů obsažených 

v pozůstalosti. Pozůstalost zahrnující rukopisy, poznámky, překlady, novinové výstřižky, 

pracovní materiály a korespondenci věnovala rodina V. Kocourka Památníku národního 

písemnictví, kde se v přítomné době nalézá v prvním stupni evidence. Cenným pramenem je 

také amatérsky pořízený videozáznam vystoupení V. Kocourka v Divadle Viola, které bylo 

věnováno jeho životu a tvorbě a kde kromě předčítání ze rukopisů hovořil o mnoha údobích 

svého života. 

Text obsahuje na mnoha místech citace z literárně stylizovaných pamětí V. Kocourka, které 

vycházely na pokračování v Literárních novinách v první polovině roku 1991.' Dále využívá 

či odkazuje na práce Kocourkových současníků, z nichž nejvíce využívá pamětí Josefa 

2 ' 

Hiršala. V části věnované působení Vítězslava Kocourka jako šéfredaktora nakladatelství 

Československý spisovatel, se opírá o sekundární literaturu k tomuto tématu se vztahující 

(Bauer). Práce dále obsahuje citace z dobového tisku. 

Text obsahuje množství odkazů na osobnosti nejen české literatury a kultury. V poznámkovém 

aparátu, který často čerpá z různých naučných slovníků v knižní či elektronické podobě, 

nejsou rozváděny notoricky známé osobnosti literárního a kulturního života jako např. 

Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert apod. 

Skutečnost, že Vítězslav Kocourek byl členem rodiny, konkrétně mým dědečkem, usnadňuje 

shromažďování informací, avšak je zde větší riziko subjektivního přístupu k tématu, jak při 

rešeršování, tak ve fázi realizace samotného textu. Domnívám se však, že práce požadavkům 

odborného textu vyhovuje. 

1 Viz seznam literatury. 
2 Viz seznam literatury. 
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2. Životopis Vítězslava Kocourka 

2.1 Dětství a mládí 

Vítězslav Kocourek se narodil 3. srpna 1920. Jeho otec Karel sloužil za Rakouska - Uherska 

u dragounů, v československé armádě pak byl proviantním důstojníkem, matka Marie byla 

ženou v domácnosti. Vítězslav byl jediným dítětem na tehdejší dobu již starších manželů, 

narodil se v Praze, ale do osmi let žila rodina v Košicích, kam následovala služebně otce. 

V roce 1928 se vrátili do Prahy, kde žili nejprve na Královských Vinohradech, po třech letech 

se přestěhovali do Libně, kde Vítězslav nastoupil do reálného gymnázia. 

„Od hodě raného dětství jsem byl uhranut světem tištěného slova. ... 1 v době, kdy jsem 

chodíval na procházku s rodiči, jsem se shýbal - patrně v jakési touze po nekonvenční osvětě 

- pro kdejaký útržek pohozeného potištěného papíru,3" začínají Kocourkovy vzpomínky na 

dětství. Na libeňském gymnáziu se dostal do společnosti hochů s podobnými zájmy. Studenti 

byli velmi činorodí, a to v mnoha oblastech, pěstovaly se sporty, kopaná, atletika, basketbal, 

ale studenti pro sebe hráli i divadlo (například nastudovali Voskovcovu a Werichovu Vest 

Pocket Revue)4. Už terciáni a kvartáni si vydávali hektografované školní měsíčníky Echo 

tercie a Obzor? Spolu s Kocourkem gymnázium navštěvovali budoucí básníci Vlastimil 

Školaudy6 a Michal Sedloň7 nebo budoucí kritik Jiří Hájek**. Kocourek vzpomínal rád i na své 

3 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (1) Pozdní místopis starého (mladého) knihomila. Literární 
noviny. 7 .3 . 1991, č. 10, s. 16 
4 Zdroj: rukopis v pozůstalosti. 
5 Zdroj: rukopis v pozůstalosti. 
6 Vlastimil Školaudy (1920-1990), básník, zpěvák v operních sborech, 1945-1948 redaktor Rudého práva, autor 
angažovaných básní. Z poezie: Žáry (1945), Píseň domova (1948), U nás doma( 1956), Zazvoň u mých dveří 
(1977). 

7 



profesory, obzvláště na Václava Lindu, „vynikajícího učitele dějepisu, který chápal svůj 

předmět nějako soubor dat nutných k osvojení, nýbrž jako návod k porozumění pohnutkám 

lidského konání"9, a na učitele literatury Jaromíra Pospíšila, „který věru nezavíral moderní 

literaturu před svými žáky na klíč"10 a snad i jeho zásluhou se v nich láska k literatuře 

rozvíjela. Tak také kromě obvyklých výletů se spolužáky do kavárny nebo méně vytříbených 

podniků, chodili studenti do pražských knihkupectví, a především navštěvovali antikvariáty. 

Jejich oblíbenými byli antikvariáty Šolc a Šimáček v Karlině, Hendrychův antikvariát 

v Husově ulici, Strakův v pasáži Černá růže nebo Česká expedice ve Spálené ulici s vedoucím 

Pavlem Meiselem", se kterým se přátelili i za války: „Snad jsme se tehdejšímu vedoucímu 

prozradili nějakou poznámkou, snad si povšiml, jak okázale se nezajímáme o Bromfielda či 

Mitchellovou, tehdejší hity ... zkrátka jsme mu padli do oka tak, že nás jednou pozval dozadu 

za pulty na kus řeči. Začalo se o mladé poezii, a tu nás přítel knihkupec překvapil, když 

prohlásil, že z těch mladých (a věděl o Blatném, Kainarovi, Hanuši Bonnovi, Bednářovi!) se 

mu nejhlubší zdá být Jiří Orten. ... Ohromilo nás to, a od té doby se návštěvy v České 

expedici proměnily v jakási kolokvia o literatuře, v besedy posléze nejenom o literatuře - a 

nebylo divu, vždyť jsme seznali, že náš příznivec Meisel nemůže dostát předpisům 

norimberských zákonům, sám na to činil narážky. ... Pak naše návštěvy u Pavla Meisela 

skončily. Jednoho dne jsme ho za pultem nenašli, nebyl přítomen ani za týden, ani za měsíc, a 

teprve mnohem později jsme se odjinud dozvěděli, že náš příznivec z České expedice odešel 

od svých knih navždy. Byl popraven za účast v protiněmeckém odboji."12 

7 Michal Sedloň (5 .9 .1919- 1.3.1982), vl.jm. Antonín Neureuter, básník, spisovatel a překladatel. Po r. 1945 
redaktor Rudého práva, 1952-62 redaktor nakladatelství Mladá fronta, 1962-69 v časopisu Květen. Z beletrie: 
Máte peprná (1944), Větévka mimózy (1947), Vzpoura srdce (1957). 
8 Jiří Hájek (17 .7 .1919- 13.10.1994), básník, literární a divadelní kritik. Za války působil v odbojových 
organizacích Pochodeň a Předvoj, 1945-48 redaktor Rudého práva, 1953-59 vedoucí redaktor a šéfredaktor nakl. 
Mladá fronta, 1959-68 šéfredaktor měsíčníku Plamen, 1969-76 řídil obnovený týdeník Tvorba. 
9 Zdroj: rukopis v pozůstalosti. 
10 Tamtéž. 
11 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (1) Pozdní místopis starého (mladého) knihomila. Literární 
noviny. 7 .3 . 1991, č. 10, s. 16 
12 Viz tamt. 
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Když se někdo Kocourka ptal, kteří básníci je tenkrát nejvíce okouzlovali, vždy vyjmenoval 

stejný trojlístek: Vítězslav Nezval, František Halas a Jaroslav Seifert, zralí básníci, kteří 

učarovali dospívající mládeži. Kocourek a jeho přátele tehdy cítili největší spříznění 

s Nezvalem a byli vášnivými obdivovateli surrealismu, básnického směru, který tehdy 

představovala Surrealistická skupina založená v roce 1934, jejímiž hlavními protagonisty byli 

právě Nezval, Karel Teige, Konstantin Biebl, výtvarníci Jindřich Štýrský, Toyen a další. 

Studenti četli moderní českou poezii, ale také Eluarda a Bretona (které ostatně díky škole, kde 

měli od primy francouzštinu, mohli brzo číst v originále) nebo Zpěvy Maldororovy. 

Surrealismus je lákal tím, že dovoloval takřka každému stát se básníkem, jeho metody byly 

jasné. „Psát, malovat, kreslit kadávry, lepit koláže a snímat frontáže nám připadalo náramně 

jednoduché a okouzlující," píše Josef Hiršal13 v knize Vínek vzpomínek14. 

Mládež, která se chtěla v literatuře prosadit, se sdružovala nejen v Praze, kde byla příležitost 

nejpřirozenější, ale malé literární skupinky porůznu vznikaly a zanikaly v menších městech. 

V červnu 1938 se Kocourek seznámil s mladým jičínským básníkem Josefem Hiršalem, který 

se od té doby řadil k jeho nejbližším přátelům. Hiršal za ním přijel do Prahy s velkorysými 

plány na sdružení mladých surrealistů z celé republiky. Sám Hiršal vedl malou skupinu 

studentů surrealistů v Jičíně, jejímiž členy byli kromě něj Josef Honysb a Jan Fejfar, který 

s posledním ročníkem školy básnění zanechal a šel studovat p r á v a . O d svého kamaráda 

Františka Kozla, který v Praze studoval stavitelskou průmyslovku, se Hiršal dozvěděl, že 

podobná skupina je i v Praze. „Ukázalo se, že skupinu tvoří učitel Macháček, průmyslovák 

Čtvrtník, učitel Roli a asi další dva dobrovolníci, jeden z nich byl pozdější básník Vlastimil 

13 Josef Hiršal (24.7.1920 - 15.9.2003), básník a překladatel. V 50. a 60. letech redaktor v řadě nakladatelství. 
Byl členem literární skupiny Ohnice. Autor veršů a próz pro děti {Dopráce nám slunce sviti, 1944, Snídaně 
v lese, 1948, Kocourkov, 1959), překládal Ch. Morgensterna, E. A. Poea aj. Z poezie: Vědro stříbra (1940), 
Matky (1950), Soukromá galerie (1965), JOB-BOJ (1968) s B. Grógerovou. Vzpomínkové knihy Vínek 
vzpomínek (1989), Let let (1993 a 1994) s B. Grógerovou. 
14 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 30. 
15 Později se j iž literatuře nevěnoval a není veden v žádném slovníku spisovatelů. 
16 Blíže viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6 



Školaudy."17 Tím druhým byl Vítězslav Kocourek. Jak později Hiršal i Kocourek vzpomínali, 

jednalo se tenkrát i o vydání sborníku nebo revue, pro kterou byl připraven název Krátké 

spojení, ale k jejímuž zrealizování nakonec nedošlo.18 Když se však o sborníku hovořilo, 

napadlo někoho, že by bylo dobré požádat Vítězslava Nezvala, který býval amatérským 

literátům nakloněn, aby k chystané publikaci napsal úvodní slovo. Kocourek a Hiršal se ho 

vydali navštívit do jeho vinohradského bytu. „Nezval ... nás ujišťoval svým pochopením pro 

naši aktivitu, ale sám valnou aktivitu nejevil, podpora zůstávala v oblasti mravní, jemně dával 

najevo, že si musíme pomoci sami," napsal Kocourek později o tomto setkání19. 

Když Nezval opustil v roce 1938 Surrealistickou skupinu, přiklonili se tito mladí surrealisté 

na jeho stranu. „My, surrealistický nálev v té době vlastně nejmladší, jsme po Nezvalové 

rozhodu se skupinou stáli za Nezvalem," psal Josef Hiršal20. O politiku se tenkrát většina z 

nich příliš nestarala, ale Nezval byl pro ně osobnost, kterou následovali. 

Na své úplně první setkání s Vítězslavem Nezvalem vzpomínal Kocourek s úctou a nadšením: 

„Vítězslava Nezvala jsem poprvé živého, z masa a kostí, uviděl, ba dokonce oslovil v jedné 

z tříd nedávno zbořené školy ve Vladislavově ulici. ... Když jsem se tenkrát tuším 

v Lidovkách dočetl, že se připravuje cyklus přednášek současných spisovatelů na téma 

Dnešek a literatura, mé srdce studenta oblouzeného literaturou zaplesalo. Má přijít a přednášet 

Jaroslav Seifert, Marie Pujmanová, Jaroslav Durych- a hlavně, hlavně Vítězslav Nezval! 

Nádhera! A tak jsem jednoho podvečera v sedmatřicátém usedl v škamnech příslušné třídy, 

zaplněné sice z poloviny, zato však vesměs obecenstvem mladým a dychtivým, podobným 

tomu, které jsem dobře znal z Mozartea, z hledišťátka D 34. Mistr našich poetických přeludů 

si ten den dal načas, nicméně když konečně dorazil před netrpělivé publikum, nijak 

nepovažoval za nutné se omluvit. Nýbrž se prostě vpasoval za stůl, rozhlédl se po auditoriu a 

17 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 24 
ll! Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991. 
19 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (2) Surrealistický Hermes z Jičína. Literární noviny. 14. 3. 1991, 
č. 11, s. 16 
20 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 30 



jal se improvizovaně rozvíjet své vyznání víry v moderní poetiku. Nebyla to tak docela 

improvizace, zjistil jsem později, že většina byla obsažena v Moderních básnických směrech, 

ale Nezval v té chvíli uchvacoval svou obrovskou vervou a nadšením. Nakonec se básník 

majestátně vztyčil za stolem, opřel se buclatou dlaní o desku, zvrátil hlavu a hledě vizionářsky 

přes celou místnost kamsi do dálav, zakončil své úvahy recitací. A já, který jsem rok předtím 

absolvoval trať Paris - Lyon - Mediterranée z Paříže na Cóte ďAzur, jsem přemoženě 

naslouchal sonomímu básníkově hlasu, jak s měkkým moravským přízvukem opakuje 

sugestivní refrén básně P - L - M."21 

O to více pak mladé literáty mrzelo, když velký básník opustil avantgardní směry a „místo 

s bořitelem básnických konvencí jsme se k své lítosti setkávali s poněkud konvenčním 

panegerikem,22" jak si Kocourek později povzdechl. Ale zůstaly v nich vzpomínky na školní 

léta, kdy byl Nezval jejich básnickým ideálem, a i čtenáři mnohem mladší se po válce a po 

Únoru k nezvalovské poetice i k surrealismu vraceli, hledajíce protipól k všudypřítomnému 

socialistickému realismu. Surrealismus je vůbec jedním z nejživotnějších a 

nejinspirativnějších směrů v literatuře. 

Literární mládež měla možnost publikovat ve dvou časopisech, v Mladé kultuře, studentském 

měsíčníku, který vycházel v letech 1935 - 1938 a redigovali jej postupně Bohuslav 

Březovský23, Kamil Bednář24, M. Rotman a Ivan Osvald2:,2í', a ve Studentském časopise, který 

21 Zdroj: rukopis v pozůstalosti. 
22 Tamt. 
23 Bohuslav Březovský (25.11.1912-24.6.1976), redaktor a spisovatel. Za války v odboji, od 1944 do konce 
okupace vězněn. 1955-57 vedoucí redaktor časopisu Květen. Z díla: Blíženci života (1940), Člověk Bernard 
(1945), Lidé v květnu (1954), Věční milenci (1965). 
24 Kamil Bednář (4.7.1912-23.5.1972), básník a překladatel. Pracoval v nakladatelství Melantrich a u V. Petra, 
1949-59 v Čs. spisovateli; od 1959 se věnoval pouze lit. činnosti. Sbírky Kámen na dlažbě, 1937, Kamenný pláč, 
1939, Hladiny tůní, 1943, Jim hostinou bylo, 1948, Nezapomenutelný čas, 1971, Zahrada v Atlantidě, 1971. 
Tvorba pro děti (Zima - slunce - sníh, Malířova zvířátka, Labutí jezero, Povídám, povídám pohádky.) 
25 Ivan Osvald (21.10.1916 - 14.4.1989), český filmový scénárista, dramaturg, novinář a pedagog. (Zdroj: 
Československý bibliografický slovník, Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 840 s. ISBN 80-200-0443-2, s. 512) 
26 Srov.: Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce, 3/1, M-O. Vedoucí redaktor doc.PhDr Jiří Opellk, 
CSc. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0708-3, s. 292 
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vedl dr. Antonín Řeřábek. (Studentský časopis začal vycházet jako orgán Kruhu přátel střední 

školy v čele s předsedou J. Fischerem od r. 1922, od roku 1925 ho vydával Fr. Borový, vydalo 

se jej celkem dvacet ročníků. Zprvu byl řízen J. Sochorem, pak profesorem Řeřábkem. Od 

ročníku 1932/1933 v něm pracovali dobrovolní studentští redaktoři.)27 Mladá kultura byla 

levicověji orientována. 

Do Mladé kultury přispíval Kocourek sporadicky pod pseudonymem Vítězslav Catter a 

Psohlavec, do Studentského časopisu pod jménem vlastním. Ve Studentském časopise otiskla 

své první verše řada básníků, jejichž jména se později stala v literatuře známými28. Své 

prvotiny v něm tiskli i pozdější prozaici, teoretici divadla či výtvarného umění aj.2'' Důležitá 

pro ně byla rubrika Z došlých dopisů, což byla, jak říkal Kocourek,30 taková „malá škola 

demokracie", byly v ní tištěny dopisy studentů z různých středních škol, diskutovalo se v ní o 

literatuře a náplni časopisu, ale i o koedukaci nebo problému česko-německém. V každém 

čísle byl vyhlášen nej lepší příspěvek a také na konci celého ročníku byly udělovány věcné 

ceny nejlepším autorům básní, próz apod. Vítězslav Kocourek získal cenu za poezii za ročník 

38, mohl si vybrat z nabídky knih a zvolil si sebrané dílo Karla Hynka Máchy. Kdykoli prý 

někdy jel do zahraničí, bral si tuto knihu s sebou31. 

Hiršalova jičínská skupina se záhy rozpadla, ale zůstal spojen s Prahou a se Studentským 

časopisem. Josef Hiršal spolu s Ladislavem Fikarem a Josefem Rumlerem32 se stali 

nejplodnějšími autory, před nimi v časopise publikovali nejvíce Ivan Blatný33, Josef Kainar34 

27 Viz LAPÁČEK, Jiří: Ze života mladých básníků. In: Sborník Státního okresního archivu v Přerově. Vyd. 1. 
Vydal Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv v Přerově, 2004, ISBN 80-86388-20-4, s. 153. 
28 Např. Ivan Blatný, Hanuš Bonn, Josef Kainar, Jiří Orten, Pavel Bojar a Ladislav Fikar, Alena Vrbová. 
29 Např. Václav Trogr, Jan Drda, František Kožík, Jan Kotalík, Václav Lacina, překladatel Jaroslav Hulák, 
výtvarník Zdeněk Seidl a další. 
30 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
31 Tamt. 
32 Josef Rumler (20.7.1922 - 1.11.1999), básník, překladatel, literární teoretik. Překládal z polštiny a ruštiny, 
zabýval se esperantem. Z díla: Vynášení houslí (1970), Hrnek ranního mléka (1973), monografie Epik Jaroslav 
Havlíček (1973), souborné vydání básní Líbánky s češtinou 1992). 
33 Ivan Blatný (21.12.1919-5.8.1990), český básník a překladatel, příslušník Skupiny 42. V roce 1948 
emigroval do Velké Británie. Sbírky Paní Jitřenka, 1940, Melancholické procházky, 1941, Tento večer, 1945, 
Hledání přítomného času, 1947, Stará bydliště, 1979, Pomocná škola Bixley, 1987. 
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a Alena Vrbová35.36 Josef Hiršal se potom v Jičíně zasadil o vydávání nového místního 

studentského časopisu Práce. Pro tuto myšlenku získal jičínského tiskaře Holinku, člena 

Společnosti přátel studentstva, a výsledkem byl osmistránkový měsíčník. Do něj začali 

přispívat autoři Studentského časopisu, jako byl Fikar, Rumler nebo Gertruda Goplertová37. 

Výdaje na tisk časopisu byly pokryty inzercí.38 

Přispěvatelé Studentského časopisu vystoupili v roce 1940 také s vlastní společnou sbírkou, 

která vyšla v nakladatelství Melantrich pod názvem Chvála slova39, podtitul Sborník mladé 

práce. Sborník uspořádali Josef Šedivý, Alena Vrbová a Jan Kopecký40.41 Kocourek měl ve 

sborníku otištěny básně „Vesnina báseň", „Melancholický žalm" a prózy „Nazdařbůh" a 

„Třikrát věnováno."42 

34 Josef Kainar (29.7.1917-16.11.1971), básník, dramatik, novinář, hudebník, kreslíř, fotograf. Z poezie: Nové 
mýty, 1946, Osudy, 1947, Veliká láska, 1950, Český sen, 1953, Člověka hořce mám rád, 1959, Lazar a píseň, 
1960, Moje blues, 1966). Psal scénická pásma, divadelní hry, písňové texty i verše pro děti. 
35 Alena Vrbová (3.10.1919 - 17.3.12004), básnířka a prozaička, civilním povoláním lékařka. Ze sbírek: 
Blýskání na časy (1974), Čarodějný čas (1988), prózy: Znova v Monta Rose (1971), Indiánské léto (1988). 
36 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 41. 
37 Česká básnířka a výtvarnice. 
38 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 44. 
39 V podstatě odpovědí na Jarní almanach básnický (též 1940) autorů jen o pár let starších. 
40 Jan Kopecký (13.10.1919 - 20.12.1992), literární a divadelní kritik. 1941 -42 redaktor Lidových novin, 
dramaturg několika divadelních scén, 1950-60 vyučoval na DAMU, od 1960 profesorem a vedoucím katedry 
dějin a teorie divadla na FF UK, v r. 1971 musel ze školy odejít. Spolupracoval s Čs. rozhlasem a televizí. 
Publikoval řadu studií o divadelnictví. 
41 V knize byly obsaženy ukázky prózy či poezie těchto autorů: Ludvík Binovský, Pavel Bojar, Jiří Hájek, Josef 
Hiršal, Jaroslav Hulák, Josef Hurta, Vítězslav Kocourek, Jan Kopecký, Otomar Krejča (povídka Život), Jaroslav 
Lipovský, Ernest Mach, Karel Meduna, Antonín Neureiter, Miroslav Němec, Jaroslav Pokorný, Jasněna Rónová, 
Josef Rumler, Ivan Skála, Zdeněk Šeřík, Antonín Šimůnek, Vlastimil Školaudy, Jarmila Šrámková, Miroslav 
Trojan, Zbyněk Vavřín, František Vrba, Alena Vrbová, Václav Zeman, Lubomír Zink. Devět teoretických textů 
o literatuře napsali P. Bojar, Jaroslav Červinka, J. Hájek, Jan Herbert, J. Kopecký, Jiří Kotalík, Jaroslav 
Hlaváček, Josef Šedivý, A. Vrbová. 
42 Viz Chvála slova, Sborník mladé poezie. Uspořádali Josef Šedivý, Alena Vrbová a Jan Kopecký. Vyd. 1. 
Praha: Melantrich, 1940. 

Z krátké Vesniny básně je možné si udělat představu o básnickém stylu dvacetiletého Kocourka: 

„Vesnina báseň 

Už cítí jaro v nozdrách cikáňata. 
Hlas jejich z mýtin lká 
a drobí do vzduchu černavájadérka 
a jejich těla zlatá, 
jež na lodičkách z pápěří 
až do Čech plují k zámoří. 
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Mezi autory Studentského časopisu a později Práce vznikla také čilá korespondence. Je 

příznačné, že někteří z nich se vůbec neznali osobně. Vítězslav Kocourek nejvíce vzpomínal 

na Hiršala, Hiršal pak ve své vzpomínkové knize do okruhu nejbližších „přátel -

korespondentů" řadil Pražáky Fikara a Rumlera a Gopfertovou, která žila v Kyjově.43 

Tam trhají si básně v lese, 
jež brouček na svých krovkách nese 
a přemýšlí o kdovíjaké kráse. 

Tak jako my. 
Tak jak když vzpomíná se 
zní podkovičky z porcelánu 
a v hloubkách svého nitra 
šeptají s rosou často k ránu: 
Dnes ještě ne ... Až zítra." 
43 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 48-65. 
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2.2 Za války a po válce 

Středoškolské vzdělání dokončuje Kocourek 13. června 1939 a téhož rokuje zapsán na 

Právnickou fakultu Karlovy univerzity. Uzavřením vysokých škol se předčasně skončilo i 

jeho vysokoškolské právnické vzdělání. (Později však v letech 1945-1950 studoval na 

Filosofické fakultě UK češtinu a filosofii, studium sice řádně uzavřel, ale titulu nikdy 

nepoužíval.) Vysoké školy měly být uzavřeny původně na tři roky. V prvních válečných 

letech žili bývalí studenti v čemsi, co Kocourek nazýval s nadsázkou „věčné provizorium" a 

sám sobě přezdíval „právnická šestinedělka", protože na fakultě strávil právě jen těch šest 

týdnů.44 

Za války vystřídal hned několik zaměstnání. Od 1. 2. 1940 byl členem sportovní redakce 

Národní práce. O shánění práce se zmiňuje v dopise J. Hiršalovi z 25. 11. 1939: 

„Největší z Pierotů! 

Dobrý den! 

Jsem více než zničenej. Hledám práci - možná, že budu, člověče, v Řeznických a 

uzenářských listech!!!! Je to blbý, to bolí! No ale co může člověk dneska dělat, no né? Ještě je 

tady jiná naděje, že bych se dostal do Lidovek do sportovní redakce. Aleje to menší naděje, 

, , , , 4 5 

tot se rozumí. ... 

Nakonec se dostal do sportovní redakce, ale nikoli Lidových novin, jak psal v dopise, ale 

Národní práce. K práci v novinách se dostal trochu kuriózním způsobem. Jednou šel navštívit 

svého strýce, který byl zubařem, a probírali nastalou situaci přímo v ordinaci, kde strýc právě 

ošetřoval sportovního novináře Kolaříka, spolupracovníka redakce Národní práce. Kolařík se 

přeptal na Kocourkovy novinářské schopnosti a zkoumal jeho vztah ke sportu, který byl 

44 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z I. 10. 1991 
45 Viz HIRŠAL, Josef. Vínek vzpomínek. Vyd. 2. Praha: Rozmluvy, 1991. ISBN 80-85336-00-6, s. 50 



veskrze kladný. Když mu pak přinesl na ukázku článek, který napsal o jakémsi hokejovém 

utkání, doporučil ho novinář jako volontéra do redakce.46 Ve sportovní redakci Národní 

práce, následnickém listu Práva lidu, Kocourek pracoval do 31. 7. 1941. Plat měl nízký 

(tehdy činil 450 korun), ale nějaký čas věřil, jako většina studentů, kteří byli uzavřením 

vysokých škol postiženi, že toto opatření je skutečně jen dočasné a že vysoké školy budou 

znovuotevřeny ještě před koncem války.47 

V Národní práci, která sídlila v Lidovém domě v Hybernské ulici, se mladý novinář seznámil 

s básníkem Jaroslavem Seifertem, který pro něj představoval uznávanou osobnost, ačkoli jak 

přiznal, z oné trojice velkých básníku, byl jemu a jeho souputníkům právě Seifert básnicky 

• 1 r v • r 48 • • • • 

nejvzdálenější. Jaroslav Seifert pracoval v kulturní rubrice Národní práce. „A tu jednou při 

jednom pondělníku, který tehdy Seifert často lámával, jsem si, redakční novic vyslaný 

k náhledu stránky, dodal odvahy. Básník se opíral loktem o desku stolu, na němž metér 

zápolil se sazbou, a mračil se, jak se právě drobounce poškorpil s panem Štěpánkem, zazlívaje 

mu, že dosud nepřinesl poslední Četku z Beethovenovy ulice. ... Básník se od hartusícího 

redakčního sluhy otráveně odvrátil, přitáhl si blíž kameninový džbánek stojící opodál, zavdal 

si rezignovaně pořádný lok, zatímco já jsem ze sebe rozpačitě vypravil, až v poslední vteřině 

si uvědomuje nevhodnost chvíle, že jsem sepsal jakýsi fejeton a zda by se naň pan Seifert 

nepodíval. Básník si otřel zbyteček pěny ze rtů, upřel na mě své modré oči (kolikrát jsem 

potom slyšel od žen, jaké sugestivní kouzlo pro ně měly!), řekl nevzrušeně Dejte to sem, vzal 

si ode mne tři listy rukopisu, přelétl je třívteřinovým pohledem, pak buclatými prsty je na 

několikrát složil, zastrčil do kapsy a lhostejně dodal: 'Dobrý, ale moc dlouhý, já vám tam 

něco škrtnu."'4y Onen fejeton také prý v následujícím pondělníku vyšel a Kocourek měl 

46 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
47 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
48 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
49 Srov.: KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (3) Seifertův džbánek. Literární noviny. 21. 3. 1991, Č. 12, s. 
16 
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potom možnost občas nějaký literárně publicistický text v kulturní rubrice publikovat.50 Se 

Seifertem se v Národní práci dál vídávali při společném lámání pondělníků. 

Když opustil nepříliš dobře placené místo sportovního redaktora, pracoval Kocourek jako 

úředník v Českomoravském svazu pro mléko a tuky (8. 9. 1941 - 30. 9. 1942), a později jako 

laborant v provozu Ing. Vojtěcha Mareše, autorizovaného úředníka pro technickou chemii (1. 

10. 1942 - 10. 5. 1945), obojí zaměstnání vykonával v Praze. První ze zaměstnání mu zařídila 

jeho prateta, aby se vyhnul totálnímu nasazení. Také tam poznal svou budoucí manželku 

Světluši Anderlovou (1921-1974). 

V průběhu války byl členem ilegálních organizací Národního souručenství a Předvoje (do 

strany potom vstoupil hned po válce), jeho aktivity spočívaly pouze v tom, že napsal několik 

článků do ilegálního Rudého práva, po válce mu to bylo však bylo uznáno jako účast na 

protiněmeckém odboji. V Předvoji aktivně působil jeho přítel Jiří Hájek,1'který jeho činnost 

nejspíš také dosvědčil. 

Živou vzpomínku měl Kocourek na den devátého května 1945, kdy se také pomyslně uzavřel 

kruh válečného setkávání se Seifertem v Národní práci: „Potom jsem se devátého května 

pětačtyřicet nečekaně opět ocitl v Lidovém domě v Hybernské, kde se v horečné euforii 

připravovala nová čísla osvobozených novin, Práva lidu, Práce, Rudého práva, a my literáti 

Č52 • • 

ivrným ,jsme nesměli chybět. Mírové to 

ještě moc nebylo, z protilehlé budovy YMCA práskaly proti Lidovému domu výstřely 

esesáků, a jak jsme se v jedné chvíli před tou zběsilou a zoufalou palbou řítili dolů do bezpečí 

krytu, spatřil jsem na okenním parapetu vedle balíků starých novin, kovových odlitků, 
50 Srov. tamt. 
51 Viz pozn. 6, Hájek byl členem IV. ilegálního ÚV KSČ spolu s Lumírem Čivrným. 
52 Lumír Čivrný (3.8.1915 - 8.12.2001), básník, překladatel. 1936-38 členem skupiny Blok. Od listopadu 1939 
do ledna 1940 vězněn gestapem. Účastnil se ilegální práce KSČ. Po válce pracoval v politických institucích, 
1968-69 poslancem České národní rady a souběžně do r. 1970 šéfredaktor časopisu Universum. Od 1970 nemohl 
publikovat. Z díla: Hlavice sloupů (1938), Ozvěna óí/v (1960), Dva sonety z parketu (1961), v samizdatu Na 
dech (1974), Stíny (1978), román Černá paměť stromu (1974). 



špinavých hadrů od oleje, rozbitých rámů a potrhaných portrétů Emila Háchy i Fuhrera ke 

svému úžasu známý kameninový džbánek s vymalovanou kyticí na bříšku. Byl to on! 

Otlučený, oprýskaný, zahozený anebo odsouzený k nepotřebě, ale určitě ten džbánek, jehož 

ucho svíraly tehdy na počátku zlých časů, té dnes končící války, baculaté prsty českého 

básníka, který sám jen tak tak, jak jsem později zvěděl, unikl zjejího krvesmilného objetí. 

Vytáhl jsem jej z hromady harampádí a v té závěrečné křeči vraždění, kdy jsme ještě slyšeli 

hvízdat kulky, se mně mihl před očima obraz básníka, jak mi nalévá chabého válečného 

sedmistupňového piva oné neděle 22. června 1941, kdy přišla embargovaná zpráva o tom, že 

německá vojska o síle 170 divizí s 3600 tanky se ve 3.15 ráno ujala aktivní obrany hranic 

Velkoněmecké říše se Sovětským svazem, a jak - jindy přece jen opatrný - si mezi dvěma 

loky hlasitě ulevuje: Ten Hitler se úplně zbláznil... To je jeho konec!'"53 

Po skončení války nastoupil Kocourek 11.5. 1945 do kulturní redakce Rudého práva, kde 

jeho zaměstnanecký poměr trval do 28. 2. 1947. V době svého působení zde se úžeji stýkal 

s umělci okruhu Divadla satiry, které sídlilo v Umělecké besedě na Malé Straně54. Autorsky 

se s nimi podílel na třech revuích: Cirkus plechový, Zvláštní vydání (obě 1946) a Ferda-sirky-

Zeměkoule (1947). Autoři se tenkrát domnívali, že Divadlo satiry se stane Osvobozeným 

divadlem jejich generace. V roce 1948 však bylo po zinscenování hry Vratislava Blažka'1 Kde 

je Kuťák? divadlo zrušeno.56 Kocourek se tenkrát byl podívat na předváděcí zkoušku, na 

kterou se dostavili „zástupci pracujícího lidu", tedy funkcionáři, kteří vzápětí hru 

53 Viz tamt. 
54 Před válkou byl nadšeným návštěvníkem Osvobozeného divadla a „Déček" E. F. Buriana, později nacházeli 
mladí vyžití v Divadélku pro 99 nebo ve Větrníku. 
55 Vratislav Blažek (31.8. 1925 -28.4.1973), satirik, prozaik, dramatik, scénárista, od 1968 žil v Mnichově. Psal 
povídky, rozhlasové komedie, autor či spoluautor film. scénářů {Hudba z Marsu, 1954, Starci na chmelu, 1964, 
Dáma na kolejích, 1966, Světáci, 1969). 
56 Srov. LEHÁR, Jan; ST1CH, Alexandr; JANÁČKOVÁ, Jaroslava; HOLÝ, Jiří: Česká literatura od počátků 
k dnešku. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8, s. 761. 
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„rozcupovali tak, že by od herců ani pes nevzal kůrku".57 O zrušení divadla se prý hodně 

zasadil tehdejší ministr kultury Václav Kopecký58. 

Od 1. 3. 1947 do 18. 4. 1948 byl Kocourek vedoucím redaktorem časopisu Lidová kultura. 

Lidová kultura bylo periodikum, které vycházelo v letech 1945 - 1950 jako kulturně-politický 

týdeník, jenž měl navazovat na stejnojmenný předválečný časopis S. K. Neumanna. Vydávalo 

ho odborářské vydavatelství Práce, od října 1946 Ústřední kulturní komise Ústřední rady 

odborů v nakladatelství družstva Dílo. Časopis byl dobrovolně zastaven v dubnu 1948 a 

stávající redakce jej opustila. Důvodem byl politický tlak (ačkoli i před únorem 1948 Lidová 

kultura prosazovala kulturní cíle KSČ), časopis se posléze stal propagačním a osvětovým 

měsíčníkem Díla určeným pro venkov."''9 

Po opuštění práce redaktora se díky svým stykům s mladými literáty, kteří našli pracovní 

umístění v nově vznikajícím pracovním kolektivu na Barrandově, získal Kocourek místo jako 

dramaturg Československého státního filmu. Tuto práci zastával od 1. 5. 1948 do 30. 6. 1952. 

Později se o svém nástupu a o tvůrčí činnosti mladého kolektivu vyjádřil slovy, že o filmu 

tenkrát věděli asi tolik, že se promítá v kině a že se jim nelíbily prvorepublikové filmy60. Byl 

v tom idealismus mládí a představa, že český film čeká právě na ně, aby jej pozvedli na 

uměleckou úroveň, a mladí tvůrci se tenkrát sami divili, jak je možné, že si stát může dovolit 

platit takové množství pracovníků, kteří vlastně s filmem neměli zkušenosti. Na Barrandově 

57 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
58 Václav Kopecký (27.8.1897 - 5.8.1961), komunistický politik a novinář, od 1921 člen KSČ, redaktor Rudého 
práva, 1931-1938 poslanec NS. 1945-53 ministr informací, 1953-54 ministr kultury, od 1954 místopředseda 
vlády. Přední ideolog a propagandista KSČ. 
59 Viz DOKOUPIL, Blahoslav: Slovních českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a 
almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002. 334 s. ISBN 80-7294-041-4, s. 114. 
60 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
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se vytvořily mladé tvůrčí kolektivy a Kocourek vzpomínal na jména jako Zdeněk Bláha61, 

Sergej Machonin62, Emil Radok63, Jan Kloboučník64, Zdeněk Galuška65aj. 

Sám se na Barrandově se stal vedoucím jednoho z tvůrčích kolektivů, jak dokládá xeroxová 

kopie vyrozumění o jmenování z 27. dubna 195 0.66 Všichni se samozřejmě museli účastnit i 

nejrůznějších marxistických školení, ale pravdou je, že takové akce brávali s nadsázkou i ti, 

kteří jinak v socialismus a komunismus věřili.67 

Jako scénárista byl Kocourek podepsán68 pod filmem Výlet pana Broučka do zlatých časů 

z roku 1949. V letech jeho působení na Barrandově vznikala střídavě díla schematicky 

kopírující dogmata socialistického realismu, ale vznikly tam v té době i filmy, které měly 

svou kvalitu. Například v roce 1951 točil Werich Císařova pekaře. 

Situace na Barrandově nebyla vždy příznivá, jak dokládá další vzpomínka Vítězslava 

Kocourka: „I zkušení harcovníci jako Otakar Vávra64 hlaholili tehdy o tom, jak velice jim 

pomáhá usnesení předsednictva UV vyzdvižením požadavku stranickosti filmového umění 

(i s příslušným dovoláním se soudruha Stalina), ale mladým spisovatelům, přišedším k filmu 

a stejně pomateným nesmysly socialistického realismu, se jednou vytýkalo, že se dopouštějí 

sucharských snímků, jako byla Karhanova parta, podruhé zas, že se odklánějí od linie, když 

v době budovatelského rozmachu pomýšlejí na látky jako Život a dílo skladatele Foltýna (Jiří 

Brdečka napsal obsáhlou synopsi a tuším Jiří Krejčík se o ni zajímal). Jenže v těch 

pochmurných dobách nešlo o filmy ani o ideje, a tím méně o ideály, šlo o nebezpečnější věci, 

61 Zdeněk Bláha, vl. jm. Klocperk (9.5.1925 -31.7.1978), dramatik, scénárista, divadelní a televizní kritik. 
Založil tradici čs. televizních seriálů (Příběhy rodiny Bláhovy, 1959-60). Autor div. her, film. scénářů. 
62 Sergej Machonin (29.121918-24.11.1995), překladatel, literární a divadelní kritik. 1954-59 redaktor 
Literárních novin, 1969 v Divadelních novinách. Signatář Charty 77. Publikoval samizdatových sbornících. 
63 Emil Radok (1918 - 1976), filmový režisér, bratr Alfréda Radoka (1914 - 1976). 
64 Jan Kloboučník (5. 12. 1919-22. 10. 1974), novinář a dramaturg a spisovatel. 
65 Zdeněk Galuška (11.7.1913 - 13.2.1999), slovenský prozaik a dramatik, malíř, ilustrátor (autor knih Slovácko 
sa súdí, 1947, a Slovácko sa nesudí 1972) 
66 Podle tohoto dokumentu se vedoucími dalších kolektivů stali Otakar Vávra, Jiří Weiss, Jan Kloboučník, 
Miroslav Galuška, Jan Werich, Vladimír Kabelík a Bohumil Štěpánek. 
67 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
68 Spoluscénárista Karel Vaněk. 
69 Otakar Vávra (nar. 28.2.1911), filmový režisér, z filmů např. Cech panen kutnohorských (1938), Humoreska 
(1939), Pohádka máje (1940), Jan Hus (1945), Zlatá reneta (1964), Kladivo na čarodějnice (1969). 
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0 mocenský boj, a tu se hodilo označit mladé dramaturgy za exponenty protistranických 

elementů, a pak už se mohlo hovořit o prodloužených rukách Slánského i s příslušně 

antisemitskými výroky, zaplaťpánbůh, že strana učinila přítrž té židárně. .."70 

Z Barrandova odcházeli postupně dobrovolně i nedobrovolně mladí filmaři a literáti: „Odešel 

Bohuslav Březovský, do Divadla na Vinohradech se přesunul Zdeněk Bláha, odporoučel se 

Sergej Machonin, Jaroslav Hulák se rozhodl věnovat jen překládání, rozžehnal se Emil Radok 

1 Mojmír Drvota71, z jiné skupiny prchl Adolf Branald72...".73 Snad proto, že stát zjistil, že 

financovat tak početné týmy je přeci jen neudržitelné. Jak Kocourek vzpomínal, některá 

odůvodnění bývala kuriózní a na první pohled vykonstruovaná, například Vladimíru Neffovi74 

bylo prý sděleno, že umělecká hodnota jeho děl není taková, aby zaručila dobré pracovní 

výsledky u filmu, a přitom se již natáčel film Tajemství krve podle jeho scénáře.7' 

Většina lidí se o svém zamýšleném propuštění dozvídala od přátel z kuloárů předem a hledala 

si novou práci. Vítězslav Kocourek využil nabídky, kterou mu dal starý přítel ze Studentského 

časopisu, básník Ladislav Fikar. Ten nastupoval v květnu 1952 na místo šéfredaktora 

nakladatelství Československý spisovatel, kde právě ve funkci střídal Františka Kautmana76, a 

chystal se sestavit vlastní redaktorský tým. Kocourek měl ještě možnost nastoupit ke Karlovi 

Novému do Státního nakladatelství dětské knihy (tvorba pro děti ho lákala již dříve), ale přijal 

70 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (5) Potopený a zachráněný. Literární noviny. 4. 4. 1991, č. 14, s. 
16. 
71 Filmový scénárista. 
72 Adolf Branald (*4.10.1910), český prozaik. Romány ze železničního prostředí {Severní nádraží, 1949, 
Lazaretní vlak 1950), prózy Chléb a písně (1952), Dědeček automobil (1955), Král železnic, (1959), romány 
z div. života a vzpomínkové knihy {Stříbrnáparuka, 1947, Skříňka s líčidly, 1960, aj.). V 70. letech nesmelě 
publikovat. 

Viz. KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (5) Potopený a zachráněný. Literární noviny. 4.4. 1991, č. 14, s. 
16. 

74 Vladimír Neff (13.6.1909 - 2.7.1983), spisovatel. Z díla: Třináctá komnata {1944), pentalogie Sňatky 
z rozumu (1957), Císařské fialky (195 8), Zlá krev (1959), Veselá vdova (1961), Královský vozataj (1963). Autor 
řady filmových scénářů. 
75 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
76 František Kautman (*8.1.1927), literární vědec, estetik, spisovatel, překladatel z ruštiny, 1949-1952 
šéfredaktor nakladatelství Československý spisovatel, 1957-8 vedoucí kulturní rubriky v časopise Kultura, v 70. 
letech publikoval v samizdatu. 
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Fikarovu nabídku a pro Čs. spisovatele začal pracovat, ještě něž mu skončil řádný 

zaměstnanecký poměr u Československého státního filmu.77 

77 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (5) Potopený a zachráněný. Literární noviny. 4. 4. 1991, č. 14, s. 
16. 

22 



2.3 První etapa působení v Československém spisovateli 

Do nakladatelství Československý spisovatel, které fungovalo od roku 1949, nastoupil 

Vítězslav Kocourek k 1. 5. 1952 a později od roku 1956 do roku 1959 byl jeho šéfredaktorem. 

Nejprve pracoval jako redaktor v oddělení prózy, zatímco šéfredaktorem byl Ladislav Fikar, 

když pak nastoupil na jeho místo, Fikar se stal podnikovým ředitelem nakladatelství. Oba 

opustili zaměstnání téměř současně za aféry kolem vydání prvotiny Josefa Škvoreckého 

Zbabělci. 

Kocourek se vždy vyjadřoval s respektem k práci Ladislava Fikara a hovořil o něm jako o 

člověku, který nakladatelství pozvedl. Do roku 1953 se Československý spisovatel potýkal s 

dluhem, který se blížil milionu korun, a když Fikar s Kocourkem v padesátém devátém 

odcházel, odvedlo nakladatelství Svazu spisovatelů na zisku prý přes 13 milionů.78 

Redaktorská práce v Čs. spisovateli dovolovala Kocourkovi, aby se věnoval i vlastní tvůrčí 

činnosti. Jednak to bylo psaní epigramů, které čas od času uveřejňoval v časopisech Květen, 

Dikobraz a Host do domu, jednak sporadické literární kritiky otiskované v Literárních 

novinách, Novém životě a později v Plamenu19, a v neposlední řadě sepsání několika 

rozhlasových her pro mládež. Na konci padesátých let publikoval pohádky pro děti a měl již 

rozpracován dobrodružný román Vzpoura na lodi Bounty a četné překlady dobrodružné 

literatury (viz kap. 2.6). 

Kocourkovy epigramy vyšly ve sbírce s názvem Ostré drápky v nakladatelství Mladá fronta 

v roce 1955, s ilustracemi Václava Pátka.80 V pozdějších letech nebyl na tyto své verše příliš 

78 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1 10. 1991 
79 Psaní recenzí jak na české, tak zahraniční knihy se věnoval i v šedesátých letech, zejm. v Literárních novinách. 
Největší pozornost věnoval současné německé beltrii (Hans Christian Bramer, Hans Werner Richter, Hans Erich 
Nossack, Siegfřied Lenz aj.). 
Z české literatury se věnoval dílu Karla Poláčka, kromě doslovů ke knihám a menších článků zpracoval 
obsáhlejší referát o K. Poláčkovi, který vyšel ve sborníku 100 lei Karla Poláčka (Rychnov nad Kněžnou 1992). 
80 Nebylo to kompletní vydání, ale výbor toho, co autor považoval za nejzdařilejší. Kromě časopisů vyšlo 
několik epigramů také ve sborníku poezie Básnický almanach 1956 (Praha: SNKLHU 1957 v edici Klubu 
čtenářů) 
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hrdý (o básních z mladých let nemluvil podle rodiny ostatně vůbec nikdy), ale tehdy byly jeho 

satiry přijímány kladně. Epigramy v knížce Ostré drápky byly rozděleny na politické a 

literární, jedny se věnovaly příznačně dobovým nešvarům jako bylo neplodné schůzování, 

neschopnost funkcionářů řešit praktické problémy, ale i pochybené prosazování idejí 

socialistického realismu v kultuře. Literární část se věnovala kritikům, neschopnosti 

některých autorů napsat čtivé dílo nebo najít svůj styl.81 Čas od času psal Kocourek epigramy 

i v pozdějších letech. Kromě epigramů psal občas krátké satiry, několik povídek vyšlo 

01 
v Dikobrazu . 

Rozhlasové hry, určené zejména mládeži, se věnovaly dobově oblíbeným tématům 

obsahujícím náměty revoluce a odboje proti krutovládě a nespravedlnosti. Patřil k nim Zimník 

Jánosze Kovácse (1954, podle Bély Illése83), Syn pluku (1955, podle Valentina Katajeva84), 

Zápas o svobodu (1957 podle H. Beecher-Stoweové8^ Chaloupky strýčka Torna).86 

Klasickým dobrodružným příběhem byla dramatizace románu R. L. Stevensona Poklad na 

ostrově, který pro rozhlas upravil v roce 1955. Toto téma zpracoval pak ještě jednou v roce 

1962, tentokrát měl text podobu divadelní hry s písněmi, hudbu do hry složil Vladimír 

Vodička87 a texty písní napsal Pavel Kopta88. Rukopis byl rozmnožen v nakladatelství 

DILIA.89 Hra samotná byla uvedena 20. listopadu 1962 v divadle Jiřího Wolkera90. 

81 Viz Příloha 2 
82 V rukopise např. Boj proti alkoholismu, nedat., Obtíže s pýchou, 11.2.1960, ad. 
83 Béla Illés (1895 - 1974), maďarský prozaik, od mládí se účastnil revolučního hnutí. 
84 Valentin Katajev (1897-1986), ruský sovětský prozaik a dramatik. 
85 Harriet Beecher-Stoweová (1811-1896), americká spisovatelka. 
86 Srov. podle Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Díl 1, A-L. Vedoucí redaktor Pavel Janoušek. Vyd. 1. 
Praha: Brána, spol s.r.o, 1995. 552 s. ISBN 80-85946-16-5, s. 308-9. 
87 Vladimír Vodička (nar. 1.5.1925), skladatel a jeden ze zakladatelů Divadla Na zábradlí. 
88 Pavel Kopta (11.9.1930 - 21.8.1988), textař, působil též jako dramaturg Černého divadla J. Srnce, 
spoluzakladatel Divadla Na zábradlí. Je známý především jako autor textů k písním H. Hegerové. 
80 Viz KOCOUREK, Vítězslav: Pokladna ostrově. Rozmnožila DILIA v Praze v prosinci 1962 jako rukopis 
/v.č. 7588/62/. F 10 20676 
90 Dnes Divadlo v Dlouhé. 
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V roce 1957 vyšla Kocourkovi ve Státním nakladatelství dětské knihy kniha pohádek pro děti 

Za pohádkou kolem světa s podtitulem Pohádky národů z celého světa91, o rok později 

následovaná knihou Se zvířátky kolem světa s podtitulem Pohádky a bajky o z\>ířátkách. 

Knihy ilustrovala Helena Zmatlíková92. V obou publikacích Kocourek převypravoval 

pohádky české i cizokrajné: z Ruska, Polska, Srbska, Indie, Francie, Anglie, Dánska, 

Německa nebo Ameriky.93 

Jako šéfredaktor založil a řídil V. Kocourek následující edice: Edice ilustrovaných novel 

(vycházela v letech 1956 - 1958), Humor a satira (1957 - 1958), Žatva (překladová řada, od 

1958). Uvolnění, které v polovině padesátých let nastalo, dovolilo v Čs. spisovateli vydat 

např. kompletní Dílo bratří Čapků a Kocourek ve svých pamětech postihuje tehdejší plány: 

„.. .s Čapky se v nakladatelské kuchyni ČS cosi hnulo. Branald předestřel plán spisů E. Basse, 

své staré lásky, já jsem navrhl svého uctívaného (a ne dost doceněného) Jaromíra Johna, Fikar 

sám načrtl pořad Díla J. Seiferta, přišly na řadu spisy Mahenovy, Šrámkovy, Karla Poláčka, 

Benešové."94 

Překladová paralela edice Žatvy byla tehdy částečným konkurentem nakladatelství SNKLFIU, 

kde byl šéfredaktorem Jan Pilař95, a bylo věcí cti získat pro své nakladatelství co 

nejzajímavější tituly: „A tak jsme si trochu zakládali i na tom, že jsme po deseti letech opět 

91 2. vydání v roce 1967 
92 Helena Zmatlíková (19.11.1923 - 4.4.2005), česká kreslířka a ilustrátorka, věnovala se především tvorbě pro 
děti. Jejím druhým manželem byl výtvarník Zdeněk Seidl. 
93 Poněkud upravené vyšly tyto knížky po revoluci v nakladatelství Artur: Se zvířátky kolem světa v roce 1994 
(obsahuje 21 kapitol oproti původním 17), Za pohádkou kolem světa v roce 1995 (z 27 vybráno 12). Zobou 
původních publikací pak byly v nakladatelství Artur sestaveny další tři knihy: Kocour v botách (2003), Pyšná 
princezna a zázračná jablka (2001 a 2005) a O hrbáčkovi Alenovi (2005). 
94 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (11) Hranice tání. Literární noviny. 16. 5. 1991, č. 20, s. 16 
95 Jan Pilař (9.9.1917 - 19.10.1996), básník, literární kritik. Za Květnového povstání řídil Lidový deník, po 
osvobození do 1949 vedoucí kulturní rubriky Zemědělských novin. 1949-52 zástupce šéfredaktora Lidových 
novin, 1954 - 59 šéfredaktor Literárních novin, pak ředitel nakl. Čs. spisovatel. Jedna z hlavních postav 
normalizace. Z poezie: Stesk Orfeův (1940), Okov (1946), Strom se nepohřbívá (1958), Kruhy na vodě (1975), 
(Zdroj: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, vedoucí redaktor Pavel Janoušek. 
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vyvolali jménem W. Saroyana, vydynal jsem z Urbánka96 jeho starší, hotový, mně známý 

překlad Odvážného mladého muže na létající hrazdě a hned s ním domluvil Joyceovy 

Dubliňany a velice se těšil z prvního svazku té nové překladové řady, z Kafkova Procesu."97 

Pohnutkou Kocourkovou i jeho spolupracovníků nebylo udržovat stranickou linii, ale přinášet 

čtenářům kvalitní literátům, i z cenu toho, že riskovali vydávání textů, které se tehdy 

všeobecně označovaly za rozporuplné. Patřil k nim Vladimír Neff, Jiří Mucha98 nebo Jiří 

Weil99. Velké potíže měli také při prosazování románu Edvarda Valenty100 Jdi za zeleným 

světlemm (k němuž psal Kocourek rovněž doslov, kniha vyšla v roce 1956). 

Nepodařilo se již prosadit Bohumila Hrabala, kterého se Kocourek s Fikarem snažili začlenit 

do edičních plánů na rok 1959. Hrabal pracoval v nakladatelství za Fikara v propagačním 

oddělení, kde pracoval také Hiršal, který jako první Kocourkovi přinesl ukázat Hrabalův 

rukopis, „útlý svazeček s Lhotákovou kresbou jedoucího motocyklisty na obálce, jmenoval se 

Hovory lidí a obsahoval dvě několikastránkové povídačky"10". Potom na Hrabala upozorňoval 

Jiří Weil a na redakční poradě také Adolf Branald, k vydání se tedy začala chystat knížka 

povídek Skřivánek na nili. „Pak si vzal Hrabala do prádla Adolf Branald, pokryl podle svého 

zvyku rukopis četnými vykřičníky, otazníky i zatrhávkami a odpovědný redaktor Franta Pilař 

se v zoufalství chytal za hlavu, sváděje krutý vnitřní boj, neboť byl zároveň okouzlen textem a 

sžírán obavami před mastodonty. A tak náš podivný „začínající autor", který měl, jak jsme 

zjistili, po šuplících vlastně už několik napsaných knížek, zasahoval do textu byť to bylo 

96 Zdeněk Urbánek (12.10.1917), básník, překladatel, spisovatel, literární kritik. Signatář Charty 77. Překládal 
z anglické a americké literatury. Bás. sbírky Jitřenka smutku (1639), Úžeh tmou (1940), román Cestou za Donem 
Quijotem (1949), povídky Životy a svědomí (1945). 
97 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (11) Hranice tání. Literární noviny. 16. 5. 1991, č. 20, s. 16 
98 Jiří Mucha (12.3.1915 - 5.4.1991), český prozaik, syn Alfonze Muchy. 1939-45 příslušník čs. zahr. armády ve 
Francii a v Anglii, válečný zpravodaj. 1951-55 vězněn. Z románů: Oheň proti ohni (1947), Pravděpodobná tvář 
(1963), Studené slunce (1968), Kankán se svatozáří (1969). 
99 Jiří Weil (6 .8 .1900- 13.12.1959), novinář, literární kritik, prozaik, překladatel. Reportážní román Moskva -
hranice (1937), romány Makkana, otec divů (1946), Život s hvězdou (1949), Na střeše je Mendelssohn (1960). 
100 Edvard Valenta (22.1.1901 - 21.8.1978), prozaik a novinář. 1945-48 pracoval v Lidových novinách a 
v týdeníku Dnešek. Román Jdi za zeleným světlem (1959), příběh polárníka Jana Welzla Třicet let na zlatém 
severu (1930). 
101 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
102 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (10) Soaré se strýcem Pepinem. Literární noviny. 8. 5. 1991, Č. 
19, s. 16 

26 



oběma stranám k vzteku i k lítosti," píše ve svých vzpomínkách Kocourek o práci na knize, 

jejíž výroba byla i přes tuto autocenzuru na jaře 1959 pozastavena a hotová sazba 

, - 103 rozmetana. 

Přes dílčí neúspěchy považovali nejen hlavní dva nakladatelští pracovníci toto období za 

úspěšné. Patřilo také k nejklidnějším a nejspokojenějším obdobím Kocourkova života. Letní 

dovolené a různé tvůrčí pobyty trávili pracovníci nakladatelství v rekreačních objektech Čs. 

spisovatele na Slapech na Ždáni (Josef Kainar tam jako jediný trvale bydlel). Kousek 

odtamtud bylo do Stráže pod Ralskem, kde měl chalupu Bohumil Hrabal. A jezdilo se tam i 

v šedesátých letech, jak později vzpomínal Kocourkův syn Tomáš (* 1951). Nerozluční přátelé 

Kocourek, Fikar, Hiršal a básník Skolaudy trávili prý v přírodě hodiny debatováním o 

literatuře. Nikdo spisovatele nepodezíral z toho, že snad neumí plavat, ale nezřídka se prý 

stalo, že se zastavili sotva po kolena ve vodě a tam stáli dobrou půlhodinu a řešili nějakou 

zásadní literární otázku. Oba Kocourkovi synové, Tomáš a Ondřej (* 1949), o literaturu příliš 

nedbali, i jim se ale vryla do paměti bezstarostná léta prožitá s ostatními spisovatelskými 

dětmi. 

103 Viztamt. 
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2.4 Kauza Zbabělci 

Důležitou událostí, která ovlivnila celý chod nakladatelství, bylo ve svém důsledku vydání 

románu Josefa Škvoreckého Zbabělci, který vyšel v nakladatelství Československý spisovatel 

v prosinci 1958. Škvoreckého prvotinu prosadili k vydání právě Ladislav Fikar a Vítězslav 

Kocourek, na což bylo pamatováno jejich současníky i později. Např. Mikin Uhde104 ve svém 

příspěvku na konferenci o životě a díle J. Škvoreckého, kterou u příležitosti jeho osmdesátin 

uspořádala Literární akademie v září 2003. V této úvaze nazvané „Prozíravý šílenec Josef 

Škvorecký" čteme: „Že kniha spatřila světlo světa, způsobili nadšení a odvážní vedoucí 

činitelé nakladatelství Československý spisovatel, totiž tehdejší ředitel Ladislav Fikar a 

šéfredaktor Vítězslav Kocourek."105 A jinde: „Pokud jde o Ladislava Fikara a Vítězslava 

Kocourka, byli oba výborní znalci literatury, rozpoznali autorův talent a chtěli mu pomoci na 

světlo. Jako komunisté byli přitom přesvědčeni, že umělecká pravda a přesvědčivost nemůže 

být na škodu socialistické kultuře a že jsou povinni prosazovat to vůči omezencům ve 

vlastních stranických řadách."106 

Román Zbabělci měl důsledky jak v personální politice nakladatelství, tak také v širší diskusi 

o literatuře a je zároveň považován za přelomový román naší poválečné literatury. Zde jsou 

připomenuty jen některé dílčí události, které se nejúžeji týkají činnosti nakladatelství 

Československý spisovatel. 

104 Milan Uhde (nar. 28.3.1936), dramatik, básník, signatář Charty 77. Členem redakčního kruhu samizdatových 
Lidových novin. 1990-1992 ministr kultury ČR, 1992-1996 poslancem a předsedou České národní rady, resp. 
PSP ČR, poslancem i 1996-98. Div. hry Král-Vávra (1964), Svědkové (1965), rozhlasové a televizní hry. 
105 Viz UHDE, Milan: Prozíravý šílenec Josef Škvorecký. Danny. Vydává Literární akademie ve spolupráci se 
Společností Josefa Škvoreckého, 2004, č. 2. ISSN 0862-772X, s. 17 
106 Tamt. s. 19 
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Nejznámější je pravděpodobně odsuzující referát Ladislava Štolla,107 pronesený na sjezdu 

Svazu československých spisovatelů 1. a 2. června 1959, ale tomuto předcházely diskuse 

v předsednictvu i plénu SČSS. 

Kniha získala kritické odpůrce ihned po vydání, ať to byl Jiří Hájek, který uveřejnil kritiku 

v Literárních novinách, Václav Běhounek108 v Práci nebo Josef Rybák109 v Rudém právu. 

• Jedinou kladnou recenzi vydal ve Večerní Praze Jiří Lederer110, který byl krátce na to z 

redakce tohoto periodika propuštěn.111 

Recenze Jiřího Lederera vyšla ještě na sklonku roku 1958, dvacátého prosince. Psal v ní: 

„Čteš ten román se zatajeným dechem, a ne že by ses strachoval o ty trapné postavičky, 

hloupé a nabobtnalé žravým sobectvím, ale prostě proto - že je dobře napsán," Zbabělci jsou 

Jedinečným literárním svědectvím o rozkladu světa, který si mamě v postavách dospělých 

hraje na vlastence" a román v sobě má „silný pozitivní náboj."112 

Ostatní kritici měli odlišný názor. Václav Běhounek nazval obsáhlejší recenzi z 11. 1. 1959 

„Políček mrtvým i živým" a román je podle něj „výsměchem všem těm lidem, kteří se 

v prvních květnových dnech postavili se zbraní v ruce proti ustupujícím nacistické armádě... 

u Škvoreckého jsou hrdiny páskové, kteří si za úděsného temna protektorátu - kdy na každém 

rohu a na každého číhala smrt - hráli džez a opájeli se džezem a milovali se s holkama. ... Na 

107 Ladislav Štoll (26.6.1902-6.1.1981), český literární kritik, teoretik, publicista, od 1946 prof., později rektor 
Vysoké školy politické a sociální v Praze, po 1952 vystřídal řadu vysokých funkci ve vládních i kulturních 
institucích. Po 1948 proslul studií Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. 
108 Václav Běhounek (12.9.1902- 10.12.1980), bibliograf, literární teoretik, kritik a literární historik. 
109 Josef Rybák (1.5.1904 - 15.12.1992), komunistický novinář a básník, od roku 1933 novinář v kom. tisku 
(Haló noviny, Rudé právo), 1945-47 šéfredaktorem týdeníku Nedělní noviny. 1959-1964 šéfredaktor Literárních 
novin. Studie Vyprávění o Juliu Fučíkovi. Ze sbírek: Pole a lesy (1928), Střechy nad hlavou (1945). 
11(1 Jiří Lederer (15.7.1922 - 12.10.1983), český novinář a publicista. 1946-48 redaktor soc. dem. listů, poté Světa 
v obrazech, 1954-56 redaktor Světu Sovětů, 1956-58 Večerní Prahy, 1959-62 Technických novin, 1962-67 
vedoucí výzkumného pracoviště Čs. rozhlasu, 1968-69 redaktor Literárních listů (resp. Listů) a Reportéra. 
Výrazná novinářská osobnost „pražského jara", signatář Charty 77. 1970, 1972-73, 1977-80 vězněn, 1980 odešel 
do SRN. 
" ' Kopie celých recenzí viz přílohy. 
112 LEDERER, Jiří: Zbabělci Josefa Škvoreckého. Večerní Praha. 20.12.1958, roč. IV.,. č. 299, s. 3 
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Škvoreckého románu se zatím cení odvaha a literární dovednost. Odvaha k čemu? K tomu 

slovnímu a erotickému exhibicionismu?"113 

Josef Rybák recenzi z 14. 1. 1959 nazval „Červivé ovoce". „Škvorecký se v této knize ukázal 

jako cynický fotograf, kterému nejsou svaté ani věci, z kterých se zrodila svoboda lidu. Je 

originální v tom, že se mu podařilo vykreslit vlastní morální charakter autora tak nízko jako 

doposud nikomu.""4 

V novoroční anketě Literárních novin, kdy redakce položila vybraným spisovatelům otázku 

„Která česká nebo slovenská kniha současné beletrie vás nejvíce zaujala a proč?" napsal 

spisovatel Karel Nový1 '5 často připomínanou poznámku: „A pokud jde o prvotinu Josefa 

Škvoreckého, o Zbabělce, nadaný autor mi připomíná kotě, sice už značně protřelé a chytré, 

ale nebezpečně napadené prašivinou. Má-li býti zachováno při životě, učiňte, co redakční rada 

Čs. spisovatele opomněla udělat: doneste je ihned k zvěrolékaři!"116 

Škvorecký na záporné kritiky reagoval dopisem, který adresoval předsednictvu SČSS a který 

byl čten na schůzi 16. ledna 1959, na níž byl přítomen i V. Kocourek a L. Fikar. Fikar na 

schůzi předložil zprávu o ediční činnosti nakladatelství a ve svém projevu zřejmě mluvil za 

• oba spisovatele, odpovědné za vydání, když říkal: „Jsme přesvědčení o zásadně kladném 

vztahu autora k naší socialistické společnosti, a to nejen proto, že jsme jej poznali osobně při 

práci nad rukopisem, nýbrž i proto, že známe některé jeho práce jiné."117 Fikar uznal, že 

redakční páce na knize nebyla dostatečná, ačkoli rukopis byl dvakrát vrácen k přepracování. 

„Tato zkušenost bude vážným a nabádavým podnětem celé naší redakci pro práci nad 

rukopisem a s autory.""8 Na schůzi Škvorecký přítomen nebyl"9. Dopis J. Škvoreckého, 

113 BĚHOUNEK, Václav: Políček živým i mrtvým. Práce. 11.1.1959, roč. XV., č. 10, s. 5 
114 RYBÁK, Josef: Červivé ovoce. Rudé právo. 14. 1 1959, roč. 39, č. 13, s. 4 
115 Karel Nový (8.12.1890-23.11.1980), novinář a spisovatel, 1952-56 šéfredaktor SNDK, psal romány, 
historické prózy i knížky pro děti. Z románů: Městečko Raňkov (1927), Chceme žít (1930), Rytíři a lapkové 
(1940). Vydal několik souborů fejetonů. 
116 NOVÝ Karel, in.: Novoroční anketa, Literární noviny 1.1.1959, roč. 8, č. 1, s.5. 
117 Viz BAUER, Michal: Zbabělci v lednu 1959 (1). Tvar. Roč. 11, č. 13/2000, Edice TVARy, Sv. 13 (2000), s. 7 
"" Viz tamt. s. 8 
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který v něm objasňoval své úmysly při psaní románu a bránil se kritice, byl čten hned zkraje 

120 , 

schůze , o prací s redaktory se v něm také zmiňuje, byť spíše okrajově: „Teprve zájem 

nakladatelství o Zbabělce mi otevřel nové perspektivy - a hned při práci na rukopise jsem 

seznámil soudruhy Kocourka a Fikara se svým záměrem, s cyklem o Dannym, a oni od 

samého začátku práce na Zbabělcích s uskutečněním tohoto cyklu počítali."121 „Proto jsem 

byl nesmírně šťasten, když se mi dostalo možnosti vydat knihu. Pracoval jsem na ní se 

soudruhy Kocourkem a Fikarem pečlivě: na jejich připomínky jsem provedl řadu změn, 

zkrátil jsem ji asi o čtvrtinu, pozměnil jsem na několika místech komposici a snažil jsem se 

pročistit styl i jazyk."122 První diskutující, Jan Drda, brzy obrátil pozornost k redaktorům a 

důrazně se vyjádřil v tom smyslu, že svou práci nezvládli: „Měla být provedena analysa, která 

by našla to rozhodující, co způsobuje negativní charakter románu. Musíme konstatovat, že to 

redakce nepoznala." Na to, že se situace začíná rozbíhat do šíře, upozornil Oldřich 

Mikulášek: „Já jsem daleko od Prahy, ale mohl bych vám říci, kolik řečí jsem slyšel o tom, že 

budou noví šéfredaktoři ve spisovateli, o Novém životě, že se budou utínat hlavy atd."124 

Tehdy však prý, podle Kocourka, nikdo ještě vážně nevěřil, že by kvůli této knize měli přijít o 

místo. Vilém Závada v diskusi podotkl: „Soudruh Fikar a redaktoři pracují s veškerým 

zaujetím, vkládají do své práce v nakladatelství celou duši, zejména Fikar, který tím žije, ale 

přesto se nám stala tato chyba."125 A Andrej Plávka12'' prohlásil předvídavě, že román udělá 

mnoho škod nakladatelství i Svazu a že je to velký neúspěch a škoda pro československou 

119 Zasedali Jan Drda, Ladislav Fikar, Milan Jariš, Vašek Káňa, Marie Majerová, Oldřich Mikulášek, Jan Noha, 
Jan Otčenášek, Jan Pilař, Andrej Plávka, za ediční radu nakladatelství František Hrubin a Josef Sekera, Vilém 
Závada, za nakladatelství jeho šéfredaktor V. Kocourek, za sekretariát A. Bernášková, M. Malíková, V. 
Maršíček, O. Vyhlídal. 
120 Viz BAUER, Michal: Zbabělci v lednu 1959 (1). Tvar. Roč. 11, Č. 13/2000, Edice TVARy, Sv. 13 (2000), s. 
10-17 
121 Viztamt. s. 15 
122 Viztamt. s. 17 
123 Viztamt. s. 19 
124 Viztamt. s. 22 
125 Viz tamt. s. 27 
126 Andrej Plávka (18.11.1907 - 11.7.1982), s l o v e n s k ý básník a prozaik, 1969-82 předseda Svazu slovenských 
spisovatelů. Psal básně {Tripruty Liptova, 1942, Ohne na horách, 1947, Liptovskápišťala, 1957, Testament, 
1972), krátké prózy (Návrat Petra Hugáňa, 1949), memoáry, eseje a cestopisy. 
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literaturu, i když Škvorecký je nesporně talent.127 Práce Fikara a redaktorů se zastával 

František Hrubín: „Rozsáhle se mluví o jediném románu, a to přece nemůže zastínit 

dlouholetou úspěšnou práci nakladatelství. Dopoledne Fikar vypadal, jako že vydal jen 

Škvoreckého, a le je třeba, abychom ocenili ty jeho pravé zásluhy."128 Vítězslav Kocourek do 

diskuse nevstoupil, než na konci s poznámkou, která se týkala budoucí práce s mladými 

autory, v tom smyslu, že by měli mít možnost diskuse nad svými rukopisy, aby nezůstávali 

osamoceni. Jako příklad dalších nadějných autorů udával Jindřišku Smetanovou a Ivana 

r 129 v / 

Klímu. " O změnách ve vedení se na schůzi nehovořilo, pouze se zpřesnily principy redakční 

práce a bylo ustaveno, že sporné rukopisy talentovaných autorů nebudou posuzovat redaktoři 

sami, ale obrátí se na ediční radu, případně bude o kolektivní posouzení požádáno 

předsednictvo Svazu, aby se bylo v budoucnu možné vyhnout takovýmto excesům.130 

Na příští schůzi byl přizván Škvorecký osobně, a ačkoli na této již V.Kocourek přítomen 

nebyl, bylo na ní řečeno několik důležitých věcí. Tato celodenní schůze předsednictva UV 

SČSS se konala 30. ledna 1959.131 V úvodu Škvorecký znovu dlouze vysvětloval vznik svého 

románu a rozproudila se diskuse spíše teoretická, nad způsobem Škvoreckého psaní a jeho 

nazírání na funkci literatury. V mnoha příspěvcích však padaly věty na adresu nakladatelství. 

Václav Běhounek přímo řekl: „Nechci se obracet proti nakladatelství Spisovatel, aleje mi 

přímo nepochopitelné, že se v tomto nakladatelství ztratil cit míry."132 A dále poznamenává: 

„Měli bychom snad uklidnit veřejnost, která dělá z Lederera a Škvoreckého národní 

mučedníky. To je nezdravý zjev." Rybák na adresu nakladatelství prohlásil: „Samozřejmě, že 

jestli mu někdo nejvíce ublížil jako začínajícímu autoru, tak je to myslím omyl redakce 
127 viz BAUER, Michal: Zbabělci v lednu 1959 (1). Tvar. Roč. 11, č. 13/2000, Edice TVARy, Sv. 13 (2000), s. 
28 
128 Viz tamt. s. 31 
129 Viz tamt. s. 29 
130 y {£urit s 31 
131 Zúčastnivše jí kromě Škvoreckého L. Fikar, Milan Jariš, Marie Majerová, Jan Noha, Jan Otčenášek, Jan 
Pilař, Vladimír Mináč, členové ústředního výboru zastupující nepřítomné členy předsednictva František 

Buriánek a Jiří Hájek. „ „ ,. „ 
132 Viz BAUER, Michal: Zbabělci v lednu 1959 (II). Tvar. Roč. 11, č. 14/2000, Edice TVARy, Sv. 14 (2000), s. 
9 



Československého spisovatele. Tady soudruhům selhala základní péče pomáhat talentům ne 

v tom, že oni chtějí vidět své dílo otištěné, ale dotáhnout tu věc s tím, a nedá-li se prostě už 

pokračovat v nějakých opravách - a já si myslím, že tento román by těžko snesl nějaké 

korektury, které by ho mohly vylepšit -, že tady je třeba nemilosrdně říci, jak věc vypadá."133 

Jiří Hájek poukazoval na to, že se z celé záležitosti stává velký problém, který se netýká jen 

jedné knihy, a ze vzniklé situace vinil Svaz spisovatelů, který mlčí a problémy se zabývá, až 

když narostou, a zcela otevřeně přiznal, že se celá věc vymkla Svazu z rukou: „Dokonce 

myslím, že se to vymklo nejenom Svazu, že se z toho stalo něco, čím to nechtělo být, nemělo 

být. To říkám docela vážně. Literární záležitost přerostla v něco jiného."134 „Že se kolem toho 

vytváří ovzduší umrtvující každou diskusi, podporující nedořešení každé věci. ... To jsme 

v minulých etapách už zažili a víte, že se nám to vždycky po letech mstilo."135 A varuje, že se 

vytváří atmosféra, která místo k úvahám vede k opatrnictví a oportunismu. A svůj dlouhý 

příspěvek uzavřel výstižně: „...jestli zůstaneme u toho, že vytvoříme atmosféru takového 

napětí, zvýšeného napětí, a jestli nebudeme dále mluvit o problémech, které jsou za tou 
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knížkou a jsou mnohem širší, tak jsme prohráli velkou věc, velmi důležitou věc." " 

Marie Majerová se přidala ke kritice nakladatelství: „Podle mého názoru není autor sám tak 

odpovědný, ale v první řadě si to mělo uvědomit nakladatelství, kde jsou přece jen lidé, kteří 
' 138 

mají mnoho zkušeností, které autoru chybí." ' 

Sám Škvorecký měl připravené také prohlášení, které měl v plánu prokonzultovat a otisknout, 

ale to nebylo považované za vhodné řešení a v usnesení to také bylo vyjádřeno s tím, že 

záležitost by měla být projednána na dalším sjezdu (celostátní konferenci) SČSS.139 Jak je 

známo, na sjezdu, který probíhal 1. a 2. března 1959, byla kniha Zbabělci podrobena ostré 

113 Viz tamt. s. 11 
134 Viztamt. s. 19 
135 Viz tamt. s. 20 
136 Viz tamt. s. 20 
137 Viz tamt. s.21 
138 Viz tamt. s. 22 
139 Viz tamt. s. 27 



kritice jak v referátu Ladislava Štolla, tak také Josefa Tomana140 a Jiřího Hájka. Druhého 

března zvolilo plénum ÚV SČSS nové předsednictvo.141 Na schůzi pak Ladislav Fikar 

předložil žádost o zproštění funkce ředitele nakladatelství, odůvodněnou tím, že chce vyvodit 

důsledky z omylů, které vznikly v ediční činnosti nakladatelství a že by se rád věnoval plně 

literární činnosti.142 Žádosti bylo vyhověno a novým ředitelem nakladatelství Čs. spisovatel se 

stal Jan Pilař. Ze svých funkcí v krátkých časových intervalech odstoupili Jan Grossmann143, 

Josef Hiršal, Kamil Bednář. Vítězslav Kocourek obdržel potvrzení o propuštění v dopise ze 6. 

května 1959: „Vážený soudruhu, potvrzujeme Ti, že na Tvoje přání, po vzájemné dohodě a se 

souhlasem ZV ROH skončí Tvůj pracovní poměr dnem 31. května 1959. Souhlasíme s tím, že 

v květnu si vybíráš jednoměsíční neplacenou dovolenou." Podepsán byl nový ředitel 

nakladatelství Jan Pilař.144 

Na třetí sjezd SČSS také vzpomínal po letech Kocourek v Literárních novinách: „Zjara 1959 

byla svolána konference Svazu Spisovatelů a ta se slavnostně a se zahanbující jednomyslností 

odřekla „všech škodlivých názorů a nálad, jež zazněly na 2. sjezdu", a odmítla „cizí a 

revizionismu nahrávající vlivy", které se promítly i do ediční praxe Čs. spisovatele. Seděli 

jsme tehdy na té konferenci v dejvickém Internationalu s Ladislavem vedle sebe, a když jsme 

naslouchali, kterak pod taktovkou Štolla spisovatelé hudou opět tu obehranou písničku na 

počest dirigovaného kumštu, po každém takovém duševním striptýzu jsem cítil, jak mi starý 

140 Josef Toman (6.4.1899 - 27. 1. 1977), prozaik a dramatik, 1923-45 tajemník Spolku výtv. umělců Mánes, 
1945-53 pracoval na ministerstvu informací. Z románů: Člověk odnikud (1933), Řeka čaruje (1936), Don Juan 
(1944), Po nás potopa (1963), Sokrates (1965). 141 Zasedli v něm Jan Drda, Jarmila Glazarová, Jiří Hájek, František Hrubín, Zora Jesenská, Peter Karvaš, Julius 
Lenko, Marie Majerová, Oldřich Mikulášek, Vladimír Mináč, Jan Otčenášek, Jan Pilař, Andrej Plávka, Josef 
Rybák, Ivan Skála, Miloslav Stehlík a Ladislav Štoll. 
142 Viz BAUER, Michal: Zbabělci v lednu 1959 (II). Tvar. Roč. 11, č. 14/2000, Edice TVARy, Sv. 14 (2000), s. 
31 
143 Jan Grossman (23 5 1926 - 10.2.1993), literární a divadelní kritik, překladatel. Stati o poezii (J. Kolář, Fr. 
Halas, J. Orten), o dramatu a divadle (B. Brecht, A. Radok, činohra Národního divadla). Spolupracoval 

s Laternou magikou (1959-60), Městským divadlem v Kladně, 1962-68 řídil čtnohru Divadla Na 
144 Viz BAUER Michal: Zbabělci v lednu 1959 (II). Tvar. Roč. 11, č. 14/2000, Edice TVARy, Sv. 14 (2000), s. 
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kamarád stiskává loket, a slyšel, jak šeptá: „Nemá to cenu! Je to hotový!" Bylo to ponižující 

představení, ale inkvizitor byl spokojen. A když jsme odcházeli ze zasedačky v houfu náhle 

jaksi zaražených diskutérů (jen Alexandr Matuška se vyznal Fikarovi otevřeně ze svého 

špatného svědomí), všiml si Štoll již odepsaného Ládi a obdařil ho studenou poznámkou: „To 

víš, soudruhu Fikare, zákony vývoje jsou neúprosné a za všechny omyly se platí. A vy jste 

měli těch zásadních omylů za poslední dobu celou řadu\ Tak dlouho se chodí se džbánem pro 

vodu, až se ucho utrhne!""145 Co mínil Ladislav Štoll tou „celou řadou" omylů bylo podle 

spisovatelů nasnadě. Velkou diskusi vyvolal román Karla Ptáčníka Město na hranici, 

problematické bylo vydání děl Jiřího Ortena a Františka Halase kvůli obsažným studiím Jana 

Grossmanna a předmluvám Zdeňka Urbánka. Zbabělci pouze dovršili sérii sporných 

vydavatelských počinů. 

145 Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (11) Hranice tání. Literární noviny. 16. 5. 1991, č. 20, s. 
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2.5 Dl LI A a SNDK 

Do Divadelní a literární agentury DILIA, která občas fungovala částečně i jako nakladatelství, 

mohl Kocourek nastoupit téměř okamžitě. S nadsázkou jednou vzpomněl, že mu tehdy bylo 

určeno, že nesmí pracovat v kulturních institucích, z čehož mohl usoudit, že DILII za kulturní 

instituci úřady nepovažovaly.146 V DILII trval jeho zaměstnanecký poměr od 8. 6. 1959 do 

31.1.1964. V této agentuře existovalo oddělení pro vydávání divadelních textů, které 

pracovalo ve značně jednoduchých podmínkách. Kocourek brzy shledal, že DILIA má 

vydavatelské oprávnění, a tudíž by mohla jako nakladatelství vydávat divadelní hry, nebo 

spíše teatrologickou literaturu, pro kterou není v jiných nakladatelských plánech místo. Pro 

větší vydavatelskou činnost nebyly však podmínky ani finanční, ani praktické (chyběl papír 

atd.), nicméně Vítězslav Kocourek se pokusil vytvořit alespoň zárodek jakési redakce147, která 

zajistila vydávání „studijních textů"148. Náklady vydávaných textů byly velmi malé, kopie se 

pořizovaly někdy jen v kanceláři na psacím stroji a levně se vázaly, takže jich vznikly 

maximálně desítky, ale byla to možnost, jak byť v tak mizivém nákladu, představit autory 

jako byli Becket, Durrenmat nebo Sartre (Špinavé ruce).m V tomto téměř improvizovaném 

nakladatelství vyšel také Mor v Athénách Jiřího Koláře, který by žádné z velkých státních 

nakladatelství v té době nemohlo akceptovat. Kocourek na Koláře vzpomněl ve svých 

pamětech: „Svěřuje mi Čekání na Godota, můžeme jeho překlad alespoň rozmnožit, když na 

knižní vydání zatím není pomyšlení, Diliajej vydá v r. 1963 za „hodnotu 10 Kč" jakožto 

,neprodejný text určený výlučně pro soukromou informaci divadelních a literárních 

pracovníků', za takový text se nemusejí platit autorská práva, ovšem ani Kolář za svůj 

příspěvek nic neobdrží, těší nás ale, že aspoň tímto způsobem se dostane na veřejnost. Pak 

ještě podobně se rozmnoží Mor v Athénách, ta divadelní koláž textů Lucretia, Prescotta, L. 

146 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1.10 1991 
Jeho redakční skupinu tvořili Helena Suchařípová, překladatelky Alena Morávková a Valerie Sochorovská, 

Iva Hercíková a Jindřich Černý. 
148 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 19JI 
149 7 . . . ,, J 

Zdroj viz vyše 



Klímy, K. Krause a Kulky i starých Egypťanů, bezpochyby jediné vydání pro foro externo 

v češtině, jehož se Kolář dočkal, nepočítá-li se vydání v pařížské Edici K."150 

V době jeho působení v D1LI1, v roce 1961, vyšla Kocourkovi v nakladatelství 

Československý spisovatel knížka s názvem Sportovní povídky. Obsahovala 12 příběhů 

z různých odvětví, ať to byl box, fotbal nebo tenis. Sportovní tématika jej zajímala celý život 

a v povídkách se snažil jít za pouhý popis situací a všímat si psychologie jednajících, 

mravních principů a hodnotových žebříčků, v jejichž čele bývá nejen touha po vítězství, ale i 

takové pojmy jako je čest a přátelství. Přítomny byly i reminiscence na druhou světovou válku 

(Stovka za 10,9).131 Povídky nevzbudily větší pozornost, nicméně v upravené podobě byly 

vydány v roce 1963 na Slovensku v bratislavském nakladatelství Mladá léta pod názvem Si 

Skvělý, Ogimura (do slovenštiny je přeložil Rudo Morec). 

Po čtyřletém působení v DÍLU odešel Kocourek do Státního nakladatelství dětské knihy, kde 

pracoval ve funkci zástupce šéfredaktora od 1. 6. 1964 do 31. 5. 1968. Ředitelem 

nakladatelství byl v té době Bohumil Říha152, šéfredaktorem kritik Václav Stejskal1". 

Literatura pro děti Kocourka přitahovala odjakživa. Ještě na sklonku první republiky začal 

psát pohádky pro děti, ale jeho hlavním zájmem byly překlady dobrodružné literatury. 

Působení V. Kocourka v SNDK bylo ve znamení dvou projektů: vydávání románů Karla 

Maye, oblíbeného spisovatele mládeže první republiky, především trilogie Vinnetou, a 

vytvoření a vydání encyklopedie pro děti a mládež. 

150 
16 151 

Viz KOCOUREK, Vítězslav. Co bylo, bylo, (12) Dotyky Jiřího Koláře. Literární noviny. 23. 5. 1991, Č. 21, s. 

KOCOUREK, Vítězslav: Sportovní povídky. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel 1961. 
152 Bohumil Říha (22 2 1907 - 15 12 1987), prozaik, 1956-67 ředitel Státního nakladatelství dětské knihy. Autor 
knih pro děti (Honzíkova cesta, 1954, O letadélku Káněti, 1957, aj.), románů {Země dokořán, 1950, Venkovan, 
1955 a 1958, Doktor Meluzín, 1973). 
153 Václav Stejskal (14.2.1922 - 17.8.1986), český literární historik a kritik, zvláště literatury pro mládež. 
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S nápadem na encyklopedii pro děti a mládež přišel Bohumil Říha, představa byla taková, že 

vzniknou tři svazky odstupňované podle věku čtenářů na předškolní a raně školní (do 9 let), 

školní mládež (cca 9-14 let) a pak další svazek pro dospívající154. Knihy určené nejmladším 

čtenářům se ujal Řiha1:'5. Encyklopedie pro školní mládež byla původně zadaná Vladimíru 

Neffovi, ale ten od psaní brzy ustoupil s tím, že má jiné literární plány. Pak se nápadu ujal 

Josef Kalaš l s 6 z Odeonu, ale ani on neměl dost času, aby encyklopedii vypracoval. Knihy se 

nakonec chopil Kocourek, který ještě rozšířil původní Kalašův scénář, ke spolupráci byl již 

předtím přizván výtvarník Jiří Rathouský157. Nakladatelství uzavřelo v únoru 1959 na knihu 

smlouvu s Kalašem a Rathouským, pracovní název byl „encyklopedie pro malé", tato 

smlouva byla zrušená v únoru 1962, kdy nakladatelství uzavírá na stejné dílo smlouvu 

s Kocourkem. Původní rozsah publikace měl být 448 stran, postupně byla rozšířena více než 

700 stran. Na ilustracích v encyklopedii měla velký podíl také Rathouského žena Dora 

Nováková. Kocourek a Rathouský na encyklopedii společně pracovali asi čtyři roky a kniha 

s konečným názvem Vesmír, Země, člověk a my děti, která byla jubilejní tří tisící publikací 

nakladatelství SNDK, vyšla v roce 1966 před Vánocemi. Připravovala se i verze pro Klub 

158 

mladých čtenářů. Na tehdejší poměry byla kniha relativně drahá, stála 120 korun. " 

Encyklopedie byla v zásadě připravena už v roce 65 a nakladatelství ji tak také poslalo do 

Umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR. Odborná porota pro literaturu a dramatickou tvorbu, 

v čele s Marií Majerovou, ohodnotila encyklopedii jako „dílo přesahující průměr soutěžních 

prací"159 a udělila autorovi zvláštní uznání. 

154 O tomto plánu se dočteme již v zápisu z 1. porady komise pro hodnocení ediční činnosti v oblasti beletrie, 
dětské literatury a výtvarného umění za rok 1957. Podle téhož dokumentu se dozvídáme, že Kocourek měl 
původně psát Sportovní encyklopedii. 
155 Jeho Dětská encyklopedie vyšla už v roce 1959. Byla populární a v aktualizované podobě ji vydalo v roce 
2004 pražské nakladatelství Axióma. 
156 Nakladatelský pracovník. 
157 Český grafik a kreslíř, všechny druhy užité grafiky a novinové kresby. Mimo jiné byl také autorem grafických 
značek nakladatelství Čs. spisovatele, Albatrosu i Olympie. 
158 Běžná kniha pro mládež s rozsahem kolem dvou set stran stála něco přes dvacet korun. 
159 Dopis ze Sekretariátu Umělecké soutěže datovaný 4. června 1965. 

38 



Samotná encyklopedie nebyla knihou heslovitou, ale sérií textů k jednotlivým tématům, čímž 

připomínala spíš obsáhlou učebnici. Pojednávalo se v ní ve 13 kapitolách o historii vesmíru a 

Zeměkoule, dějinách lidské civilizace, sportu, umění, vývoji techniky, geologii, zeměpise 

světa, lidském těle, rostlinné a živočišné říši, byla v ní kapitola tabulek měr, letopočtů a 

znaků, zvláštní část patřila Československé socialistické republice. Výpravná publikace 

prodávaná v pouzdře z tvrdého papíru měla 759 stran bez rejstříku. 

Záhy po vydání však došlo ke komplikaci. Na Štědrý den ráno obdrželo nakladatelství 

telefonicky pokyn „z nejvyšších míst", aby knihu okamžitě stáhlo, protože prý v ní schází 

důležitá osobnost.160 Kocourek se to od ředitele Stejskala dozvěděl druhý den, kolegové mu 

nechtěli zkazit Vánoce, ale nikdo nemohl přijít na to, jaká osobnost v encyklopedii chybí. 

Říha prý Kocourka uklidňoval: „Už jsem měl obavy, že jsi tak geniální, že ti dosud nic 

nenašli. Vysvětlí se to!"161 Ale místo vysvětlení nastala aféra, jako kdyby smůla 

pronásledovala Kocourka do každého nakladatelství. 

1 fO 

Jak vzpomínal , encyklopedie (jejíž celkový náklad činil 30 000 výtisků a třetina nákladu 

byla prodaná do deseti dní!) byla stažena a odvezena do nakladatelského skladu na zámek 

Opočno a na knize byly z oficiálních míst shledány chyby. K nim patřilo například vyobrazení 

proměn svastiky163, posvátného hinduistického znamení, které bylo vyloženo jako propagace 

nacismu, ačkoli ho bylo použito pro ilustraci. A na zasedání Československého ústředí knižní 

kultury (zkráceného v tehdejších zápisech na Čuk), které se konalo 27. prosince, se 

rozproudila dvouhodinová debata nad tím, zda ve větě „...zřídili koncentrační tábory, 

v kterých tisíce lidí chladnokrevně mučili a třeba i zabíjeli"164 by nemělo místo „třeba" být 

slovo „dokonce", a celkově se mělo právě za to, že kapitola o fašismu je příliš střízlivá a málo 

zdůrazňuje hrůzy, které byly napáchány. Ředitel Stejskal bránil autora s tím, že dětští čtenáři 
160 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
161 Zdroj: strojopisný záznam událostí k jednotlivým datům. 
162 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
163 Viz KOCOUREK, Vítězslav: Vesmír, země, člověk a my děti. Vyd. 1. Praha: SNDK, 1966 13-152-66, s.372 
164 Viz tamt. s. 373 



nesnášejí patos a že daleko lépe přijímají prostá fakta, kterým věří. Nicméně tato argumentace 

nebyla shledána opodstatněnou.165 Nikdo také nezpřesnil pramen, ze kterého vyšel zákaz, a 

Čuk odmítl potvrdit příkaz o zastavení prodeje písemně. Žádal dvě věci, úplně odstranit 

kapitolu 200 nejznámějších osobností 20. století a nahradit kapitolu o fašismu novým textem, 

ale tak, aby to vypadalo, že změny vycházejí z iniciativy nakladatelství (které odmítlo). 

Zároveň zadali lektorské posudky odborníkům z Ústavu dějin KSČ, Encyklopedického ústavu 

a Svazu protifašistických bojovníků. Čuk také pozastavil všechny honoráře týkající se 

encyklopedie (výplaty plně povoleny až v únoru)166. V následujících dnech pokračovala 

jednání s Čukem, Kocourek musel vysvětlovat koncepce jednotlivých kapitol, ale rozhodně si 

nemyslel, že by tu byl nějaký důvod k tomu, aby prováděl sebekritiku. Nakladatelství chtělo 

svolat ediční radu a uvažovalo se o svolání předsednictva SČSS, ale na Čuku si nepřáli, aby se 

věc příliš rozviřovala.167 

Došlé lektorské posudky byly vesměs kladné, zmiňovaly o se drobných dílčích chybách a 

nepřesnostech, ale jinak označovaly knihu za nezávadnou a naopak za dobrý nakladatelský 

počin.168 Když přišel zápis ze schůze Čuku, nebyl v něm zaznamenaný žádný důvod, proč se 

v knize dělají změny a na čí rozkaz, pouze bylo uvedeno, že se nakladatelství změny zavazuje 

udělat.169 

Hledal se tedy způsob, jak provést změny, aniž by bylo nutné tisknout knihu znovu. 

Nejpřijatelnější byl návrh vložit do knihy místo kapitoly o osobnostech obrazovou přílohu o 

165 Zdroj: strojopisný záznam událostí k jednotlivým datům. 
166 Tamt. 
^ Tamt. 
68 „Napsat historii vývoje lidské společnosti na minimálním prostoru a ještě pro dětského čtenáře je úkol velmi, 

velmi nesnadný. Nelze upřít autorům upřímnou snahu vylíčit širokou a složitou tématiku vývoje lidské 
společnosti srozumitelně a čtivým způsobem i úměrně dětské mentalitě. Ne vždy se jim jejich zámysl podařil. 
Jsou partie přitažlivě napsané, ale i frázovitě, míra nutného zjednodušení byla někde přetažena, jinde opět jsou 
zbytečné nepřesnosti. Celkově však, a to bych rád podtrhl, výběrem uzlových bodů a jejich interpretací vtiskli 
autoři svému výkladu pokrokový ráz," píše J. Novotný. 
„Celkově chápu tento velký pokus o jakousi „vyprávěnou encyklopedii" pro děti za velmi záslužný, je za ním 
nesporně mnoho práce. Bude vždycky sloužit jen jako doplněk pro informaci dětí, kteří základní poučení o 
dějinách a jiných oblastech dostávají ve škole. I z tohoto důvodu nemohu omyly, které v něm jsou, pokládat za 
tak vážné, aby mohly dětského čtenáře „ohrozit"," stojí v posudku Karla Bartoška. 

''' Zdroj: strojopisný záznam událostí k jednotlivým datům. 
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divech světa, ačkoli by nebylo technicky snadné zasahovat do vazby. Na prvního února se 

sešla ediční rada a shledala, že na knize nic závadného není a že by se raději mělo počkat, až 

se situace utiší a do knihy nezasahovat.17" K úpravám tedy přistoupeno nebylo. 

S odstupem času se ke spisovatelům donesl také pravý důvod, proč „nej vyšší místa" 

požadovala knihu stáhnout. Encyklopedii obdržela k Vánocům vnoučata tehdejšího prezidenta 

Antonína Novotného, ve kterém vzbudilo nevoli, že nefiguruje v závěrečném seznamu 200 

nejznámějších osobností 20. století.111 To vysvětlilo, proč se měla odstranit ona kapitola, 

ačkoli nikdo v nakladatelství nemohl odhalit, kdo v ní chybí. Kapitola o fašismu byla zjevně 

skandalizovaná schválně jako nej příhodnější část textu. 

Díky uvolnění v období tzv. Pražského jara mohla kniha vyjít v roce 1968, respektive 

doprodal se její náklad, a začal se připravovat dotisk s příslušnými doplněními. Ve většině 

kapitol se chystalo jen zpřesnění údajů, které by si vyžádalo větší či menší úpravu dílčích 

textů či tabulek, zcela přepracovaná, nikoli však rozšířená, měla být kapitola o 

Československu a měly se upravit kapitoly o světových dějinách, s mimořádnou pozorností 

věnovanou otázce fašismu172. Měla přibýt ještě jedna kapitola, jako protějšek 200 

nejznámějších osobností se měla objevit série fotografií zachycujících nej významnější 

události století173. O knihu projevila zájem i nakladatelství zvenčí, z Jugoslávie, NDR, ale i 

z Itálie. Práce na dotisku a další jednání byla však po srpnu 1968 zastavena a encyklopedie už 

nikdy nevyšla. 

Bohumil Říha o knize řekl: „Jsem hrdý na tuto knížku, je vyvrcholením mé ediční činnosti, je 

tečkou za vydavatelskou prací."174 

170 Tamt., poznámka rukou. 
171 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Violaz 1. 10. 1991 
172 Písemné návrhy - soukromý materiál. 
173 V návrhu stojí jako příklady: „Sarajevský atentát, fotografie z Invaze, sovětští vojáci vztyčují rudou vlajku na 
střeše říšského sněmu, Heyrovského objev polarografie, atentát na Kennedyho, srážka neutrónu s jádrem atomu, 
fotografie odvrácené strany měsíce...". 
174 Zdroj: soukromý záznam o událostech. 
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2.6 Kocourek jako překladatel a autor románů pro mládež175 

Kocourkovy překlady románů pro mládež nejsou spojeny jen s nakladatelstvím SNDK, ačkoli 

velká jejich část do tohoto období patří. Věnoval se však i jiným překladům, které zde 

uvedeme. 

S překlady dobrodružné literatury Kocourek začal v druhé polovině padesátých let. Prosadit 

romány K. Maye a získat autorská práva z NDR nebylo nejjednodušší. Připomínalo se, že 

Maye četl v mládí s oblibou Adolf Hitler, tudíž bylo ideologickým úkolem najít čtenáře 

Mayova díla i v řadách osobností uznávaných.176 První knihou tohoto autora, kterou 

Kocourek přeložil a která vyšla ještě za jeho šéfredaktorského působení v Československém 

spisovateli v roce 1958, byl Syn lovce medvědů s předmluvou Františka Hrubína, který se sám 

zasadil o to, aby román vyšel177. Kniha vyšla v SNDK jako 18. svazek edice Knihy odvahy a 

dobrodružství a Hrubín právě v předmluvě připomněl, že Mayovy romány s oblibou četli E. 

E. Kisch, Karel Čapek nebo Josef Hora, výčet dalších osobností podává v doslovu Dr Bedřich 

Bósser178. 

V případě Kocourkových překladů šlo u knih pro mládež většinou o volnější převyprávění, 

nikoli o doslovný překlad, také ve většině tiráží se uvádí „volně přeložil". Ve všech 

Mayových románech vyšlých v SNDK / Albatrosu bylo použito ilustrací Zdeňka Buriana179. 

Po Synu lovce medvědů následoval román Duch Llana Estacada, který Kocourek přeložil pod 

pseudonymem Jiří Bernard. Později používal pseudonymy a jména svých kolegů z důvodu 

omezení publikačních možností, ale v případě K. Maye tomu tak v 50. a 60. letech nebylo. 

Důvod byl čistě praktický, Kocourek si uchovával své spisovatelské soukromí - a klid: když 

vyšel Syn lovce medvědů (nákladem 30 000 kusů), dostal jako překladatel sto výtisků, které 

175 Údaje o jednotlivých vydáních vycházejí jednak z toho, že prakticky všechny tyto knihy jsou k dispozici 
v rodinné knihovně, jednak byly srovnávány s údaji, které registruje Obec překladatelů. 

" Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
Viz MAY, Karel: Syn lovce medvědů. Volně přeložil Vítězslav Kocourek, úvodní slovo Františla Hrubína, 

Doslov Dr. Bedřich BSsser. Vyd. 1. Praha: SNDK, 1958, s. 5 a 267 
' Zdeněk Burian (I 1.2.1905 - 1.7.1981), český malíř a ilustrátor, jeho rozsáhlá tvorba obsahuje kromě obrazů 

(olejomalby, kvaše, pastely) zejména vědeckou a didakticko-popularizační ilustraci. Z.um. (1980) 



mohl volně rozdat na propagaci. Rozdány byly do měsíce a ještě dlouho potom se různí lidé 

dožadovali, aby jim román, kteiý byl brzy rozprodán, sehnal. Tomu se chtěl ale pro příště 

vyhýbat.180 Duch Llana Estacada vyšel v roce 1959, druhé vydání následovalo v roce 1966, 

třetí 1970.181 

Trojdílný román Vinnetou přeložil potom Kocourek pod svým jménem. Všechny díly vyšly 

poprvé v SNDK v roce 1965, druhé vydání následovalo v roce 1967, třetí o rok později. Na 

překladu se podílel básník Jan Noha182 překlady básní obsažených v textu. 

Pod pseudonymem Jiří Bernard přeložil Kocourek Mayův román Černý mustang, který vyšel 

v SNDK v roce 1968, druhé vydání následovalo po dvou letech. 

Další román Old Surehand byl publikován v Albatrosu v roce 1971, Kocourek ve vydání 

použil dalšího pseudonymu, Václav Hlouček. Druhého vydání se dvoudílný román dočkal 

v roce 1992, rovněž u Albatrosu, a již pod překladatelovým pravým jménem. V roce 1971 

vyšel v Kocourkově překladu ještě román Poklad Inků, rovněž pod pseudonymem Václav 

Hlouček. 

Podobný osud měl román Poklad na Stříbrném jezeře. Jako první vydání je veden překlad 

s původním názvem Poklad ve Stříbrném jezeře, který vyšel v nakladatelství Olympia v roce 

1981, kdy byl Kocourek nucen používat jména svého přítele, překladatele Jaroslava Huláká. 

V roce 1991 román vyšel v Albatrosu pod názvem Poklad na Stříbrném jezeře, ale pod 

spisovatelovým starým pseudonymem Jiří Bernard183. Všechny překlady románů K. Maye 

vycházely z německého vydání z roku 1952. 

V roce 1957 převyprávěl Kocourek román J. F. Coopera Poslední Mohykán, vyšel rovněž 

v SNDK, ale další vydání již neměl. 

] gQ 
Podle výpovědi jeho syna, Tomáše Kocourka. 

181 Nakladatelství SNDK se od roku 1969 přejmenovalo na Albatros 
182 Jan Noha (26.11.1908 - 19.1.1966), básník, autor veršů pro děti a překladatel. Z poezie: Spodní prameny 
(1934), Dvanáct májů (1938), Milostná větvení(1944), Světlo (1950), Břehy a vlny (1955), Moje sonety (1957). 
183 Označen je jako druhé, upravené vydání, což naznačuje, že Kocourek text před novým vydáním zrevidoval a 
upravil také titul, klerý v originále zní Der Schatz im Silbersee (takže první překlad je přesnější, nicméně příběh 
sám je od šedesátých let znám pod názvem obsahujícím „na" díky slavnému německému filmu). 



Dalším překladatelským počinem v roce 1957 byl román Hrdinný kapitán Korkorán Alfreda 

Assolanta, který vyšel znovu v roce 1967. Po revoluci jej vydal opět Albatros (1991), po něm 

nakladatelství Grafoprint-Neubert v roce 1994 a naposledy jej jako součást edice Nejmilejší 

kniha mého dětství vydala společnosti NAVA - Nakladatelská a vydavatelská agentura pro 

Deníky Bohemia a Deníky Moravia, které edici zřídily. 

Nejvíce vydání se dočkal jiný Kocourkův překlad z oblasti literatury pro děti a mládež, a to 

Timur a jeho parta ruského autora Arkadije Petroviče Gajdara. Prvně vyšel v roce 1955 ve 

Státním pedagogickém nakladatelství, o dva roky později v SNDK. Následovala vydání: SPN 

1958, 1959, 1960, SNDK 1960, 1963, SPN 1964, Svět sovětů 1966. V dalších vydáních, která 

následovala v době, kdy měl oficiální zákaz publikování, bylo uvedeno vypůjčené jméno 

Naděždy Slabihoudové184: SPN 1973, 1974, 1976, 1977 a 1979. 

Vlastním autorským dílem V. Kocourka byl román Vzpoura na lodi Bounty, zpracovávající 

známý příběh. Kniha vyšla poprvé v SNDK v roce 1960, znovu vydaná byla v letech 1962 a 

1968 (stále pod hlavičkou edice Knihy odvahy a dobrodružství, sv. 43). Byla přeložena do 

němčiny jako Meuterei auf der Bounty a vyšla třikrát v berlínském nakladatelství 

Kinderbuchverlag (1966, 1967 a 1968). V roce 1962 přepracoval Kocourek knihu také do 

podoby televizní inscenace. 

18'' Naděžda Slabihoudová (* 1.5. 1922), překladatelka z estonštiny a ruštiny. V letech 1948-52 byla zaměstnána 
jako redaktorka v nakladatelství Svět Sovětů v Praze a 1968-77 jako redaktorka časopisu ve Státním 
pedagogickém nakladatelství v Praze. 
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2.7 Druhá etapa v Československém spisovateli, zákaz publikování 

Do nakladatelství Československý spisovatel se Vítězslav Kocourek vrátil jako šéfredaktor 

k 1.6. 1968 na žádost Ladislava Fikara, který byl znovu pověřen funkcí ředitele. Kocourek 

sám neměl chuť vracet se na místa, odkud byli s Fikarem a ostatními před deseti lety 

vykázáni, ale posléze se na věc díval tak, že se vraceli dodělat práci, kterou tenkrát začali. I 

když v devětapadesátém odcházeli narychlo, byly sestavené nakladatelské plány na dalších 

několik let (jakkoli se v nich později děly další změny). Také edice Klub přátel poezie, kterou 

chystali původně pod názvem Hlas185 (byla to edice básnických knih - výborů jednotlivých 

autorů, ke kterým byla přidávaná malá SP deska s hlasem básníka přednášejícího své verše), a 

jiné knižnice, které v šedesátých letech v Čs. spisovateli vznikly, byly jejich ideou. 

V uvolněném ovzduší osmašedesátého roku se zdálo, že mohou navázat na starou práci 

stejným způsobem. Politická situace se však rychle změnila a Kocourek byl od začátku roku 

1971 zaměstnán pouze jako odpovědný redaktor v oddělení prózy a od počátku roku 1972 byl 

úředníkem v propagačním oddělení. Popud ke změnám dával aktivně Jan Pilař, který se znovu 

stal šéfredaktorem nakladatelství, stejně jako v devětapadesátém roce. 

Z Československého spisovatele musel Kocourek definitivně odejít v roce 1972. Odešel opět 

také Fikar a řada dalších pracovníků nakladatelství. Jako reformní komunisté se v očích strany 

natrvalo očernili. Protestovali proti vstupu sovětských vojsk a často tím byla narušena i dávná 

přátelství, například Kocourkův někdejší spolužák Jiří Hájek, literární a divadelní kritik, který 

' ' 186 
intervenci podporoval, se s ním na nějaký čas znepřátelil. 

Tentokrát byl Kocourek postižen i zákazem publikační činnosti. Tomuto se vyhýbal, jako 

ostatně řada dalších autorů tím, že používal jména svých kolegů, nejčastěji překladatelů 

185 Zdroj: soukromý záznam rozhovoru s V. Kocourkem v Divadle Viola z 1. 10. 1991 
' Zdroj: rukopisný záznam. 
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Jaroslava Huláká a Doris Grozdanovičové187, která se stala jeho blízkou přítelkyní. Z tohoto 

důvodu je však dnes nemyslitelné sestavit úplnou bibliografii drobných textů, které Kocourek 

skutečně publikoval. Jedná se o různé předmluvy a doslovy či záložky knih, které vycházely 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. 

Občanským povoláním V. Kocourka byla od 1. 10. 1972 do 31. 12. 1980 práce korektora 

v tiskařských závodech Mír. Poté odešel do důchodu. V roce 1974 zemřela jeho žena Světla 

na rakovinu. Nový sňatek Kocourek už neuzavřel. 

187 Doris Grozdanovičová (* 7. 4. 1926 Jihlava), nakladatelská redaktorka, překladatelka z angličtiny a němčiny, 
V 50. letech pracovala jako úřednice, 1961-83 působila jako redaktorka beletrie v nakladatelství Československý 
spisovatel v Praze. Překládá beletrii z angličtiny a němčiny, z obou jazyků a do obou jazyků rovněž tlumočí. 
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2.8 Poslední tvůrčí období 

V průběhu 70. a 80. let vycházely pod vypůjčenými jmény Kocourkovy překlady literatury 

pro mládež (viz výše). Větším a soustavnějším dílem v té době bylo také převyprávění 

Montérovy Illiady a Odyssey. Odysseu překládal Kocourek sám, na Illyadě spolupracoval 

Jaroslav Hulák. Odysseia byla publikovaná v nakladatelství Albatros v roce 1981 a jako 

překladatel byl uveden Jaroslav Hulák. Později vyšla v nakladatelství Artia (1989) a 

Aventinum (1990, pod jménem V. Kocourka). Illiada vyšla poprvé v Aventinu v roce 1993. 

Obě knihy byly přeloženy do francouzštiny188. 

V polovině osmdesátých let přeložil Kocourek rozsáhlý román Alexandra Dumase Salvator, 

který vydal v Albatrosu v roce 1986 pod jménem Miroslav Drápal. 

Jinou prací, které se Kocourek věnoval po sedmdesátá a osmdesátá léta, bylo psaní posudků 

189 

na knihy pro různá nakladatelství . 

Na konci osmdesátých let začal psát literární reminiscence, zárodek pamětí, které ale 

kompletně nikdy nedokončil, ačkoli měl strukturovaný obsah díla, které mělo pokrýt všechna 

období jeho tvůrčí práce190. Část těchto pamětí vyšla v roce 1991 jako četba na pokračování 

v Literárních novinách pod názvem Co bylo, bylo{>>{. Tyto kapitoly se zabývaly především 

vzpomínkami na setkávání a spolupráci se spisovateli, které měl Kocourek v životě možnost 

poznat a pracovat s nimi, počínaje přítelem „Joskou" Hiršalem, přes Jaroslava Seiferta, 

Bohumila Hrabala, Jiřího Koláře až po Jana Wericha. 

188 Knihy vyšly jako L 'Odyssée (překlad Marie - José Lamarlette) a L 'lliade (překlad Régis Delage) 
v pařížském nakladatelství Libraire Grunde v edici Les Grands classiques de tous les temps. První vyšla v roce 
1989 a dočkala se šesti vydání, druhá v roce 1993 a dočkala se tří vydání. 
189 Sám archivoval posudky k titulům: J. Hais - Týnecký: Janovické vojny. Obraz první poloviny 16. věku; 
Jindřich Zogata: Střední slunce; Miloš Švách: Hvězdy a meč; Oldřich Kosek: Případ Adler, Případ záhadných 
sebevražd; Pavel Kraus. Tak zbytečně zemřít..., Nesetrvalý stav; Jan Wenig: Než to zapomenu; Oldřich Dudek: 
Růžový mužíček a Tarzan; Eva Řezníčková: Bosá vévodkyně; Alexandr Koenigsmark: Cesta sekčního šéfa 
k moři; A. Šerberová: Železný motýl; Radko Tobičík: Zítra zapikají Emily; Bedřich Karen: Herec Radan; 
Jaroslav Podroužek: Starožitník přichází; F. E. Šaman: ?; Milan Cais: Michal a ti druzí; Vojtěch Kantor: Herecký 
dostavník; Werner Steinberg: Ein Mann Namens Nottrodt; Volker Braun: Ungezwungene Leben Kasts; Filip 
Jánský: Vyšší moc; Carlos Rasch: Krakentang; Magma am Himmel; Antonín Kovář: Případ Durman; Helena 
Němcová: Štafle; František Neužil: Raněné pole; Věra Sládková: Rozvody; Erich Fromm: Haben oder Sein. 
1,0 Zdroj: rukopisný záznam. 
191 Viz KOCOUREK, Vítězslav: Co bylo, bylo. Literární noviny i. 10-21/1991 
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Vítězslav Kocourek zemřel v Praze po vleklé nemoci 30. prosince 1995 a je pochován na 

Olšanských hřbitovech. 

V pozůstalosti zůstal rukopis slovníku cizích slov pro děti, který Kocourek psal v roce 1968 

pro SNDK, ale když mělo dojít k vydání, stal se již nepohodlným autorem. Práce se však 

v devadesátých letech ujala jeho vnučka Zuzana Kocourková, rukopis upravila a 

zaktualizovala a slovník s názvem Cizí slova (nejen) pro děti vyšel v roce 2001 

v nakladatelství Ježek v Rychnově nad Kněžnou. Dá se tedy považovat za poslední 

publikovanou práci V. Kocourka a uzavírá tak jeho životní dílo, které bylo věnováno právě 

především dětem a mládeži. 
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3. Závěr 

Tato práce je krátkým životopisem Vítězslava Kocourka, osobnosti, která není všeobecně 

známá, ale výrazným způsobem se podílela na provozu dvou významných nakladatelství, 

Československého spisovatele a Státního nakladatelství dětské knihy. Právě tak se Kocourek 

prosadil jako novinář, překladatel a spisovatel. Všechna období jeho tvůrčí činnosti byla zde 

charakterizována a podán rámcový pohled na jednotlivé etapy v kontextu vývoje české 

literatury spolu se všemi podstatnými údaji o jeho vlastní činnosti publikační. Jednotlivá 

témata byla rozvržena a zpracována tak, jak to zde prostor dovoluje, nicméně osobnost V. 

Kocourka a kompletní shromáždění bibliografických záznamů zůstává nadále předmětem mé 

další práce. 
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4. English Summary 

Tha aim of this work was to present the life and works of Vitezslav Kocourek (1920 - 1995) 

as a journalist, chief editor of the publishing house Ceskoslovensky spisovatel in the late 

fifties and also as a translater and author of books for young people. The work emphasis the 

periods in poblishing houses Cs. spisovatel and SNDK, especially the circumstances, which 

accompanied the publication of one of the most discussed czech post-war books: Zbabelci by 

Josef Skvorecky. But there are other important periods of Kocourek's life mentioned and the 

work tries to present him as a divers person with lots of professional interests and wide range 

of published works. 
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Příloha 1 

Vítězslav Kocourek v 60. letech 
(Foto: soukromý archiv) 



Příloha 2 

Ukázky epigramů V. Kocourka z knihy Ostré drápky: 

Ze života 

Na tisíc a jedno procento 
soudruhem je podle řečí - vskutku! 
Podle příspěvků na rovných sto. 
Najedno pak jenom podle skutků.1 

Není sám 

Jindy mluvil hodinu, tři, čtyři, ba i pět, 
každý jeho projev obsáhlý byl, bohatý. 
Příčina, že smrskl se nes na několik vět 
v tom tkví, že mu škrtli všechny citáty.2 

Tak to chodí 

Nesmějte se pravdě té, 
takových je mezi námi víc: 
odhlasují všechno na světě, 
potom nedělají nic.3 

Jak se do lesa volá 

Kterak chápat tuto moudrost, 
prozradím hned tobě: 
Jestli zavřeš jedno oko, 
tož já přivřu obě.4 

Víra 

Zdá se mi, že leckde družstevníkům 
v srdcích pevná víra v boha plá. 
Dříve hnojili svá pole sami. 
A teď věří, že to za ně Pánbůh udělá.5 

' KOCOUREK, Vítězslav: Ostré drápky. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 9 
2 Tamt. s. 11 
3 Tamt. s. 17 
4 Tamt. s. 26 
5 Tamt. s. 36 



Monolog kritikův 

Předně 
Není v světě knihy, aby neměla chyb trošku. 
Kromě toho 
Slavný autor leccos zmůže. 
Za třetí 
Nade všechno v životě je zdravá kůže. 
Tedy 

Budu mlčet o knize a kriticky se vrhnu na záložku!6 

Bystrozraký 

Jsi kritik nade všechny kritiky 
a všechny převýší tvé bystrozraké zření. 
Tvé pronikavé oko odhalí, ó veliký, 
hlubokou myšlenku i tam - kde není.7 

Zoopoetický 

Jak ti tvůj zobák narostl, tak zpívej! 
V tom přísloví je pravdy dost. 
Některých básníků však přesto netýká se. 
Těch, kterým vlastní zobák nenarost.8 

6 Tamt. s. 45 
7 Tamt. s. 46 

Tamt. s. 56 



Příloha 3 

Recenze Jiřího Ledera na román Josefa Škvoreckého Zbabělci (VečerníPraha 
20.12.1958, roč. IV.,. č. 299, s. 3): 

R o m á n o v í p rvo t ina Jose fa i k T o r e c k ě h o Zbabělci (vyd. t s . spisovatel) Je re lá 
v y p r á v ě n a ú s t ř e d n í pos tavou Dannym Smlřlckým, Jak • t o prot í ra l r osmi 
r e v o l u č n í c h d n e c h k v ě t n í 1IMS v« východočeském městě , Kdo J« D a n n y ? 
S t u d e n t z t zv . s luJně t-odloy. k t c r ť h o v í lka u h n a l a do fabriky. 

Jnho zá j em se točil okolo dže-
zu a holek; Jeho život se t řepo-
tal mezi sentimentálními vzpo-
mínkami , povětšinou erotického 
obsahu , a mezi sněním o budouc-
nost i . To. co bylo mozi těmito 
dvěma půly - přítomnost, to 
byla vždycky jaksi otrava. V jelin 
uzoul inkém světě to páchlo cy-
n i smem. 

P r o t o l j eho vyprávěni, které 
tvoř i cely román, je \lzkyi/i svě-
te lným kotoučem, -vrženým do 
p ros t ř ed í maloměstské honorace 
a p ředevš ím jejich mladých vý-
lupků. Otvírá se pfcd námi po-
hled na svět . který je spíš pa-
nop t lkem s všelijakými figurami 
3 f igurkami . Ale'to je jakoby ve-

dlejší pole - to hlavni je přecn 
jen uloženo v myšleni a pocitech 
Dannyho, sdělovaných způsobem, 
který je v naši soudobé l i teratuře 
neobvyklý. Danny nezná stud — 
ať mluví o svém vztahu k dív-
kám, nebo třeba o vlasti. Nic mu 
není tvs té . 

Čte l ten román se za ta jeným d e -
chem, > ne že by l e s s t rachoval o t j 
t r apné postavičky, hloupé a n a b o b t n a -
l i ž ravým sobectvím, ale p r o s t i p r o -
to — že Je dobře nt ipi io . Román p ř e -
k v a p u j e , p rovoku je čtenáře, vyvolá 
spory — př ímo po olrh vol i . Již t fm. 
íe t akh le a květnové revoluci JeStě 
nikdo nepsal . Tlm srtiváln* n e d e l l s t -
vým, s t r a J n ě zdeformovaným, proto?!" 
zt íženým obrazem revolučních dnů. 
.Me vlas tnS tou schválnost i se Zbahětc l 
s t á v a j í Jedinečným l i terárním s v ě d e c -

tvím o rozkladu světe, k t e r ý sl m a m ě 
v pos tavách dospalých h r a j e na v l a s -
t ence , na bojovníky. Mamě, p r o t o i e an i 
Jeho dět i — D i n n y a cěíá J e h o p a r t a 
— nev id í Již Jeho b u d o u c n o s t , m a j i 
před sebou j e n „ně jaký n o r ý a n o v é 
m a r n ý ž ivot" . 

Směrem svě te lného ko touče , k t e r ý 
o d k r ý M pěkný n á n i s Spiny a rvn : !»-
mu, d o k a z u j e škvorecký . J e v J e h o 
r o m á n u Je si lný pozi t ivní n ú b o j . O n 
tu í p íou neg lon f lk t t j e , p r o s t í j en ř í -
ká : Tak se žilo, to se nedá nlo d ě l a l 
— a nemá smys lu o tom p s i c 
s e rv í t kem. Spodní románový p r o u d 
t í h n e č t e n á ř e k j a s n ě m u závě ru , že 
takhln se žit nedá, Je r evo luce p ř i -
chází a ch i ru rg ickým n o t e m . 

A to je - myslím - p o d s t a t -
né, co ve stručnosti třeba ficl ko 
knize, pSané s nemalým ta lentem. 
A právě na to nemůže zapeme-
nout literární kritika, která budo 
upozorňovat a rozebírat I problé-
my a stylové nedůslednosti. 

J. Lederer 



Příloha 4 

Recenze Václava Běhounka na román Josefa Škvoreckého Zbabělci {Práce. 11.1 1959 
roc. XV., c. 10, s. 5): v ' 

škVGreckéf íQ r o m o n Zbabě lc i rsvýĚH \ mm 
Nebylo by nic snazšího než se nad 

novOm č e s k ý m románem Josefa Škvo-
reckého „Zbabělc i" morá lně rozhořči t 
pro j e h o slovník. Téměř každá s t r án -
ka r o m a n u sc pestř i výrazem z ulice, 
p o d s t a t n ý m i jmény a slovesy, tyka-
jícími so vyměšovacích o rgánů a 
funkci n e j č a s t ě j i ve spojonl s dě j in -
nými u d á l o s t m i s. ne jč i s t š lml l idský-
mi c i ty a s pojmy, v je j ichž obsahu 
je smysl našeho života. To je v ro-
mánu n á p a d n ý vnější znak, jenž nás 
p řekvapu je , z n e c h u e u j c a zaráží spiše 
svou p ř e m í r o u než užit ím, k t e r é v li-
t e rá rn ím díle může byt někdy zcela 
funkční a ml t I lustrační charak te r . 
N e j s m e s toupenc i opa t ro lcké ponens-
kostl l i t e r a tu ry , avšak taká j .ne přáteli 
té slovní a t l e t iky a slovního exhlblclo-
nismu. s nimž se pubertálně produkuje 
Škvoreckého románová prvotina. To ja 
však toliko jedna — spiše úsměvná — 
s t ránka věci. k terá ovšom dále souvisí 
s povážlivějším obsahem a s celým rázem 
díla, s j eho nedos t a tkem politického 
myšleni I uměleckého taktu . 

Skvoreckóho „Zbabělci" jsou příbě-
hem z k v ě t n a roku 1913, lépe řečeno 
výsměchem všem těm lldom. kteří se 
v prvních květnových dnech postavili 
se zbrani v ruce proti us tupuj íc í na-
c is t ické a rmádě , ut lkoj lcl p řed Rusy 
na západ a vrí lcl do poslední chvíle 
míru ovýcli zločinů právě v Čechách. 
U Skvoreckůho nejsou hrdiny tl drobni 
a znčas té zcela neznámí lidé, ktořl obě-
toval! své £ivoty na prahu svobody a 
s o t e v ř e n o u náruči vítali Rudou a rmá-
du. Ne. u Škvoreckého Jsou hrdiny 
páskové, k t e ř í sl za úděsného temna 
p r o t e k t o r á t u t i l kdy no každétfi kroku 

NA SNĚHU V KRUSN?CH HORÁCH. 
Snímek je z velké obrazově monografie 
Osteckem včerejška a dneška, kterou 
vi/dalo Krajské nakladatelství v. Usti 

nad Labem. 

a na každého čniala smrt — hráli džez, 
opájeli se dže .em a milovali ae 8 bol-
kama. Budiž. I to bychom mohli p ř i -
jmout jako obraz (ovšem toliko jen 
urč i té ) části mládeže. 

Horši Je, že Skvorecký tuto mládež 
* hlavni postavu románu, saxofonlstu 
Dannyho, do značné míry - I při lec-
které shovívavé Ironlzacl - glorifikuje. 
Dělá ho soudcem nad historickými dny 
a nad lidmi ve východočeském pohra-
ničním městě, Jehož jméno Jistě každý 
č tenář naráz uhodne. Posmívá se zba-
bělým měštáckým dušičkám,.soudí větší 
či menši kolaboranty, utahuje si 
z „naftallnů", kteří se najednou ob je -
vili na barikádách, vysmívá se snobls-
mu buržoaznlch paniček, neváhá se do 
jej ich života dívat I klíčovou dírkou. 

Ale s to j i sám nějak nad nimi se svý-
mi ..problémy"? Ukazuje snad větSI 
s ta tečnos t než mnozí z těchto lidi a 
l idiček? Nemá vlc strachu než oni, 
kteří se vůči svému okolí a tlm méně 
vo svých očích neměli kdy v nobez-
pečných chvílích tak stylizovat Jako 
us tavičně na sebe mysli, stylizuje se o 
„vy tahu je" Danny. jenž v ne jvzru íené j -
šlch chvílích nezapomíná uhladit zá-
hyb svého saka či nasadit neodolatelný 
[jablcovský úsměv ČI s» dát fotogra-
fovat so zbrani, aby Imponoval děvča-
t ů m ! 

Danny Jc pézér; divá so na svět 
skrze svů j leskly a pokřivený saxofon 
a také skrze ně j duje všecku ivou 
moudrost a chytrost. Neustále mysli 
Jen na sebe, na své erotické požitky - l 
takže Jeho mladý život so mu povět-
šině skládá jen z toho. . co měl s hol-
kama". Vůči soba je bolostlnský, ke 
všamu ostatnímu cynický. Revoluce se 
pro něho „vysílá z rozhlasu", cltl vzru-
šeni a Je rád, že hoři Praha a možná 
I Hradčany, z bitvy na hranicích má 
hluboký požitek, štěstí Je mu skrz na -
skrz věci minulosti (rozuměj té pro-
tektorátnl , kdy se s několika chlapci 
vyžíval v džezu). Chce na počátku udá -
losti aby komunisté něco provedli, a 
když nakonec přijíždí Rudá armáda 
(Již Danny charakterizuje s Ještě od-
pornějš ím maioměštáctvlm, než Jaké-
mu se vysmívá v přebarvených mes -
íácich). nic nového pro Dannyho ne -
začíná. Nemá nic proti komunismu: 
„Neměl jsem nic proti ničemu, dokud 
jsem mohl hrát v džezu na saxofon a 
dívat se na holky." Takový je Danny 
i Jeho přátelé. Fůzér, cynlk, nlbiUsta. 
Čte se to jako velmi opožděný SanLn 
(hrdina románu Arcybaševova) nebo 
Cěllnova úpadková Cesta do hlubin nocL 

Dannv ebee soudit, ale bude sám 
souzen Budou ho soudit především bo-
jovnici za svobodu, lidé. kteří se v Ile-
galitě oraanizovall k odporu, k sabotá-
žím a oslabovali nacisty v týle. živl lidé 
1 oběti boje, r le také mládež, jez ro -
mánem dostala treskný poliček. 

Pro Dannyhr je všechno nakonec ire-
smvsL Je posedlý erotikou o 10 HP. 
ale Jinak necitlivý ke všemu, co se ho 
přimo nedotýká. Proto ve své slepote 

a se svým omezeným rozBumkem s m e -
te na jednu hromadu hrdiny jako z b a -
bělce, csesáky Jako vlastence. Všechno 
Je rau psina. 

Na Škvoreckého románu so zat ím l 
cení odvaha a l i terární dovednost . Od-
vaha k čemu? K tomu slovnimu a e r o -
tickému exhlblcionismu? K revizi p o -
hledu na naši národní revoluci z k v ě t -
na roku 1945? A co znamená Škvo-
reckého literární o formální doved -
nos t? Český filosof Klima v době l lbe -
ralistlckého" kapitalismu razil a f o r l i -
mus, že uměni v té době Je: dá t h . . . u 
pěknou formu. Což je jak uš i t é na 
Škvoreckého román o Zbabělcích. 

Potácíme se s Itrdinou Škvoreckého 
románu re světě chorobného Indivi-
dualismu. anarchismu, osobní zvůle, vb 
světě, v němž Je pro uspokojeni a uko-
jení vlastních přáni takovým nadl ldom 

vše dovoleno". Jako Smeníakovu v Do- ' 
s tojevském. Samnoví čl j iným ú p a d k o -
vým literárním produktům doby kap i t a -
lismu. 

DekndentnI l i tera tura nikdy nap lno 
nekřičí: pryč se životem! Ale bore chuť 
k životu tlm, žo a jak j e j krosll n e -
smyslný a zmatený. A dávámo-Il slovo 
ubohým románovým „hrdinům" typu 
Dannyho, nedělámo nic Jiného. 2el. n e -
JsBm ze Zbabělců přesvědčen, že by 
Skvorecký chtěl a přišel Dannyho s o u -
dit. Spiše se s Dannym vysmívá n e -
smyslnosti a zmacenostl života a řádu. 
o nějž usilujeme, a č innost a život č lo -
věka redukuje na základní dobrou 
funkci pohlavních řláz. 

Ale to už všechno v l i te ra tuře bylo, 
a nám nezbývá než se za takové a n e k -
doUcké a chatrné hrdiny života a sou-
časné literatury poděkovat a jako n e -
čistotu je od prahu vymést. 

VÁCLAV BfilOUNEK 



Příloha 5 

Recenze Josefa Rybáka na román Josefa Škvoreckého Zbabělci (Rudé právo 14 1 1959 
roč. 39, č. 13, s. 4): 

Příloha 6 
Recenze Jiřího Hájka na román Josefa Škvoreckého Zbabělci (Literární noviny 23 12. 
1958, roč. 7, č.51-52, s.4) 

Č E R V I V É O V O C E 
3 Uirrdrni náviny přinesly ue mém 
i letotnim prvním čísli anketu. ue §a které Mkoll* spisovatelů odpovídá 

na otázku, která česká nebo Uo* 
a uenská kniha I* nt/ulc zaulala J 
| proč. Uěkollk spisovatelů :e tam 
a také zmínilo o Vnlze losefa Stmy 
g reekého >ZbabOlci», kterou oydal 
g koncem .-oku Československy sph 
3 Jovaiel. 

Zasloužilý umélec Karel Nový ta 
o ákvoreckdm napsa l : 

•Nadaný jutor ml pflpomlné kiti, 
tle* t i .-nnřné oroif»l* « ahjr(r«. ilé 
n«t)«»Miti* napadané prnllfloan. M4 II 
bft (acftavéaa pít llvalé. a í léta . ca 
r»<í»Kťnl rada Cv >»l.or«(vl« opoaia-
aals adi la t : dooojue |« Ibnad K 
lékafLa 

Naproti tomu Karal Ptddnlk radl 
prvotinu Skvorackáho k nová knlza 
OlCenáSkové a ka knllkátn Lust l jc-
»<ro a |ako v téchto kol ikách I v nl 
vidi •*ouCasno9l navvmHlenou, na-
wKonffruoTanou, nascbématlckou a 
ob|amou«. 

Kdo knihu Cail, odpoví si snadno 
na otárku, kdo má z táchio drou 
autorů pravdu. Ob|avná, neacháraa-
tlcká a nevymy i l aná knlba |a » ldy 
ndáloeU naJoho kn l í tuha trhu. Alt |« 
ob|evnoitt v id inou miadVrne očima to, 

' co ajDéltck? yy*o|. odhodil u1 kdyti 
' atranuu |nko na efekt vypofitlaoou 

eíemérol zUrt l toat , ktará |a aová a 
módami jako napf . plnovous naílcfl 
dvacaUlarýcb mlad íků? 

Pamatu|amo naradlo lakových oh-
avných knih. po kterých s t alafila 
tam. Například v Iřlcátfcfi letech, 

| kdy ia př ihlás i la u nás Maria Malé-
rová sa ivou -Sirénou", Maria Pul-
manové 1 »Lldral na KfHovaica*. |l-
[•mnlcHf s •Kompasem v ná i« . kdy 

! néa vzni iova lv knihy Aragonovy, 
Draisera. Passosa, Mariina Rogeradu 
Garda nebo knihy sovétekýcb autorů, 
vy i la 3 vyloučením vaře|nostl také 
|edna »oh|avnA kniha-, »Srart na 
dvdr* od F. L. Cdllna. Přestože v drod-
nlm slov* bylo paáno. í a Ida o lite-
rární událost mlmofádnrtho významu, 
o knlbu pravdivou a krvavá upřím-

nou, bunoa7.nl naKladaiel si' |l in-
irouíal vydal jinak na£ pro subsKri-
bentv. t^eaia do liluhiti nocl« od ií 
hol autora byla proti r.l naákodr.ft 
Olenl pro lycel.ilky. 

Tenhleten Cí l lne dnleko vlc ntí 
vouOftjnl amarlCU autoř i , |«|lchž m l ; 
Škvorecký s v lr tuoniou napodobit.--. : 
by mohl být otcem tohoto auiora. 
I lamu chyl>t vkus a stud, I rauy :i i 
upřímnost, s |akou so zpovídá roinj-
iový hrdina, odhalti|a i kus vlastni ' 
mentality i améha autoro. tniCAM 
otrlost, cynismus a l i i te lektuálft lnu li« ; 
reráfa, klary vysvláká do nahá neim 
svá postavy, n a I ieb« . 

• ZbabálcN r.achycu|| oaudy 5kuptnr 
caa lamásl ikfcb "páska* v dnách kvit-
nové ravoluce 1945 v Culo S hlavni 
postavou Oanoym, johoi ílvorni os-
zor sa (oči kolom dZazu a bolák. Ion-
to Danny ne|prva m o u sa m n i 
přálall v kváfnov^ch dnách, ]a r an -
bován do malomdltacké f ra i l i y min-
al smet.laky, k lerá tu dólá převru, 
kdyt u i si mysif. .*a Mra nic nens-
kuia, ala kdyt přas másto táhnou «»• 
a»4ct. tak sa zbabála ztrácí a tito 
pálkové sa stával i skuiaOnfmi •hrdl-
oy- protlnaclatlckáho odporu. Odi in -

II kulomoiam nacisticky tank a bůhví. 
• co by |o4tá nadoklza l l . kdyby do bon 
naza i i l i i l »Ruaáci". Po vzoru romA- 1 

n o r f d i oaoo Ulznovtch hol Ind z Di-
vokého zápedu nastolí v i ak páskové 
o pocty a s lávu a anonymní sa opét ; 
ztráceli v radách místních obyvatel, j 

t ady mál, čtanáfl , tu >aakompra-
misou odvátnou. nesenémadekou a 
oblavnou současnoeť, ;a|lrall nonliail 
Itou dvaca l l lad příslušnici nlaté mu-
deía, Kiařl s i ra mluví |ako otr l í chla-
pi, s la zúrovnrt ^a ilnvedoti I rpůsoD-
né před spaním moullt k Panence Mí-
řil. 

Kniha Skvorackáho by mohla bvt 
zrcadlem molomáSíácké ubobosn, 
kdyby .suiordv svátovy názor l po-
hled na skuinťnosi neurčoval hrdina 
knihy, cvnlcký pá iak . Alo vidli . |J< 
ta autor i tomto morálním marastu 
kochá. |aK si v tom llbuia a |ak Ma-
kvpiná ia zhl l l í \a svyen posiavich 
|ako iadan r. nich. OOlma táchto pas-
ko jsou tu vtdOnl I sovetáil voláci ja-
ko •negramotní Rnsáci,* bluooko M 
duiavnl Úrovni Dannyho: 

•41 |iom alo orali alCaraa, JoKod l i m 
b«AI brél * ' l i t in na «aiolúa * díval t* 
«• ftolkr. v a r f4l l«*m< v Herno IHa«a. 
c» . .d l aa ar»ikarř>, • v |éob, ca 
u l n i xaklldat ^iriaa • iia4ov*t mk 
r« a Safalve a Laaioa i ta »«*ohno. iv 
hlad. rraOll po rédial. Znal !«•<• |a i l 
i tav éra f , t <iat>a( aa lévbodé. naplavir 
| t n»o|a *acy a ilanaéal «aa«t*'* » 
a j i im lo t i a o .Spalllnairovl t *«r«>r 
kHh dé|lnéofi. flfl « nich tjlad pe •* 
ettá . k lar fn l l>yl přa|adeaf.« 

Takových podoonfen pasá f l . d.lxa 
l ldcd průchod •íllosoMI- paskovsr-
bv sa dalo citovat nemálo. A ty. 
náfl . al o lom mytll ivrt. |sl-ll iocj-
l i m . aamualJ ; a 'a|M odporem, la I 
ti tato í l losol la blízká, taK sl to po-
chvalu!. 

SJrvuřecky sa v této knizo ukázal 
jako cynický íofo j ra í , kterému - í -
|sou svaté ani récl , z kiarycU sa zro-
dila svoboda lidu. |e or ig inální v tom. 
fa sa mu podařilo vykres l i t Han-, 
nl morální charakter autora 'ak níz-
ko isko dosud nikomu. loho *Zbab«l-
cl« ISOD originální v mm smyslu. íe 
nemalí nic spolačnáho a proudem na-
ti social ist ické i i teraiury, litera 
o v lc a e t podával .tpov#dl rá»-
kft«: O výchovu sociaiHNckrtho Slo-
váka. A z toho neslaví nic přes via-
chnv soooské l itarárnl mody. 

|OSEF RrBAK 
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4. listopadu; 1959 

M i l ý V i t o „ 

p o s í l á m B o u n t y , n ě k d e v t e x t u n a j d e š m a l é n á v r h y ú p r a v . 

P o s u d e k - k o p i i - T i p ř i k l á d á m . O r i g i n á l p o s í l á m s o u č a s n ě S^DK. 

D o u f á m , ž e p ř i j m e š t y p ř i p o m í n k y - b y í n ě k t e r é z n i c h 

j i s t ě s u b j e k t i v n í a od Tvých i n á z o r o v ě o d l i š n ě - v l í d n ě . J i n a k j 

t o k n í ž k a v e l m i z a j í m a v á a n e p o c h y b u j i , ž e bude m í t ú s p ě c h . -

Příloha 7 

Dopis od Adolfa Branalda 

Příloha 8 

' v 

Dopis ze Sekretariátu Umělecké soutěže k 20. výročí CSSR 
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