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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá analytickým zhodnocením kritických reakcí na vydání
Škvoreckého románu Zbabělci v 50. a 60. letech 20. století. Obě desetiletí byly specifické
svou politicko-společenskou atmosférou. Charakteristika 50. i 60. let se tedy liší
a specifika obou desetiletích se pak odráží v kritických rekcích.
Autorka se v první části práce soustředí na vytvoření teoretického rámce, který
poté slouží jako východisko při analýze recenzí. V prvních třech kapitolách práce
přibližuje život Josefa Škvoreckého (a jak jej ovlivnilo vydání jeho románové prvotiny),
dále na postavení románu v kontextu české poválečné prózy a na události, které provázely
jednotlivá vydání Zbabělců.
Při analýze kritik reagujících na Zbabělce je důležitý především dobový politický
kontext a s ním i měnící se hodnoty, jež společnost uznávala. Na jejich platformě pak
vznikaly texty, které Zbabělce jednou odsuzovaly, podruhé uznaly jako moderní a kvalitní
dílo.
V závěru práce autorka analyzuje recenze a s ohledem na zjištěné poznatky pak
uzavírá mediální analýzu závěrečným komentářem.

Abstract
The bachelor thesis deals with the analytical evaluation of the critical reaction to
Skvorecky's novel The Cowards in the 50s and 60s of the 20th century. These two decades
have been specific by its political and social atmosphere. Characteristics of the 50s and
60s are different and therefore different specificities of the two decades are reflected in
the critical reactions.
In the first part the author focuses on the creation of a theoretical framework,
which is then used as the basis for the analysis of reviews. In the first three chapters of
the work she focuses on a biography of Josef Skvorecky (and how it was affected by

edition of his debut novel), as well as the status of the novel in the context of Czech postwar literature.
The important element in the analysis of reviews of The Cowards is primarily the
context of the historical period and with it the changing societal values. Texts created on
this basis have at one time denounced The Cowards and other time praised it as a modern
and quality work.
At the end, the author summarizes the facts affecting the formation and character of
reviews. In light of the lessons learned then closes media analysis with a commentary.
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Úvod
Román Josefa Škvoreckého Zbabělci po svém prvním vydání narušil iluzivní linii
české poválečné literatury a svým pohledem přiblížil reálný obraz idealizovaného období
konce 2. světové války.
Když se Škvoreckého rukopis, jenž vznikl už na konci 40. let, objevil „na papíře“,
zvedla se vlna ohlasů z řad literárních kritiků, kteří byli podřízeni tehdejšímu politickému
naladění. Interpretovali a recenzovali tedy text v souladu s „ideály“ tehdejší doby.
Téma jsem si vybrala z několika důvodů. Prvním důvodem je především střet
estetické a ideové roviny, který mě zaujal. Bakalářská práce si proto klade za cíl
zanalyzovat jednotlivé interpretační snahy a kritické ohlasy v dobovém tisku v kontextu
české poválečné prózy a prózy 50. a 60. let 20. století. Pro komplexní pojetí tématu se
v jedné části práce soustředím i na komparaci upravených vydání s původní rukopisnou
verzí. Musely z ní být (právě z ideologických důvodů) vyjmuty některé pasáže.
V další části bakalářské práce se budu zabývat i osobností Josefa Škvoreckého.
A to především jako jednoho ze spisovatelů, do jehož uměleckého i osobního života
zasáhla moc tehdejšího režimu. A také jako umělce, který byl nakonec donucen
k emigraci. Životu autora „před i po Zbabělcích“ se věnují ve druhé kapitole.
Jako poslední důvod ke zvolení tohoto tématu také uvádím svou oblibu
Škvoreckého próz. Musím souhlasit s Michaelem Špiritem, že umění se sice měří velmi
těžko, ale že jméno Josefa Škvoreckého bude stát vedle takových jmen, jako jsou Milan
Kundera, Ludvík Vaculík nebo Václav Havel, v českém literárním pantheonu.1
Budu čerpat z odborné literatury, která bude sloužit hlavně pro vytvoření
teoretického základu. Dále zanalyzuji dobové deníky a časopisy (např. Rudé právo, Tvář,
Tvorba nebo Literární noviny), v nichž vycházely dobové kritické texty o Zbabělcích.
Porovnám jednotlivé reakce na román, ale také analyzuji interpretační reakce jako
specifickou část literárního prostředí v kontextu tehdejší doby. Do práce zařadím i exilové
reflexe. V tomto případě se odchýlím od původních tezí. Podle mého názoru jsou ale
exilové recenze důležité a dokreslují komplexní pohled na mediální ohlas. Práci také
doplním o poznatky z rozhovorů s Michaelem Špiritem.
Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala kvalitativní metodu, která se
soustřeďuje především na analýzu jednotlivých kritických textů. Budu zkoumat jejich
strukturu, obsah a vztah ke klíčovému dílu. Postup při kvalitativním výzkumu přibližuje
Události, komentáře. TV, ČT 3. ledna 2012. 22:00.
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kniha Metody výzkumu médií, kde je uvedeno, že charakteristickým prvkem kvalitativních
metod je především interakce výzkumníka zkoumaného objektu, její průběh. Nemusí to
proto nutně znamenat, že má bakalářská práce bude věnovat všem kritickým reakcím
stejnou míru pozornosti. Naopak, v následujících kapitolách se zaměřím především na ty
kritiky a jejich autory, které shledám zajímavými, a do hloubky zpracuji vybrané části
zkoumaného spektra. Sběr dat a jejich zpracování je z uvedených důvodů otevřenější, než
je tomu u kvantitativní metody.2 Přesto se ale v mé práci prvky kvantitativní metody
objevují, a to při hledání recenzí a kritik v dobových periodikách.
Výzkum budu provádět zvlášť v obou obdobích. Každé desetiletí je totiž
specifické odlišnou politicko-společenskou atmosférou. Právě tu se pokusím nastínit ve
třetí kapitole, kterou věnuji zhodnocení románu Zbabělci v kontextu české poválečné
prózy.
Vytvořím

teoretický

rámec,

který

bude

stát

na

třech

pilířích

(politicko-společenský kontext, bibliografie Josefa Škvoreckého a okolnosti vzniku
jednotlivých vydání), a jeho postupným zhodnocením za prvé ověřím předpoklad, že
recenze je nutné zhodnotit v každém období individuálně. Dále vytvořím teoretické
východisko, na jehož pozadí následně provedu analýzu mediálního obsahu.
Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat kritické ohlasy na vydání Zbabělců
v 50. a 60. letech 20. století, a to kromě výše uvedených důvodu také proto, že vybrané
téma a období se samostatně prozatím nestalo předmětem žádné akademické práce.3

1. Osobnost spisovatele Josefa Škvoreckého
Josef Škvorecký působil jako prozaik, překladatel a esejista, jako autor studií
o české, ale i angloamerické literatuře. Věnoval se psaní televizních a filmových scénářů
nebo divadelních her.4 Stal se také univerzitním profesorem a společně se svou
manželkou Zdenou Salivarovou založil exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers.

Metoda kvantitativního výzkumu spočívá v ověřování vytyčené hypotézy a výsledek zkoumání lze
kvantifikovat.
3
Jediná akademická práce, která se věnovala hodnocení kritických reakcí na Škvoreckého Zbabělce, je
bakalářská práce Ohlas románů Zbabělci, v níž se studentka zaměřila na zhodnocení mediálního ohlasu
Zbabělců celkově, tedy od 50. let 20. století až do současnosti. (SUCHÁ, Monika. Ohlas románu Zbabělci
[online]. 2009 [cit. 2014-04-21]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
Vedoucí práce Bohumil Fořt.).
4
KOSKOVÁ, Helena. Škvorecký. Praha: Literární akademie, 2004. s. 11.
2
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Škvorecký dokázal vytvořit svým rozsahem v českém prostředí (a vlastně i mimo něj)
rozsáhlé dílo.

1.1 Život Josefa Škvoreckého „před Zbabělci“
Josef Škvorecký se po dokončení filozofické fakulty stal členem angloamerické
redakce Státního nakladatelství krásné literatury a umění.5 I přesto, že působil ve funkci,
kterou by pravděpodobně nemohl vykonávat jako „třídní nepřítel“, komunistické
ideologii nikdy nepropadl. Tak jako například jeho současníci Pavel Kohout nebo Milan
Kundera.6 Škvorecký sám o sobě říkal, že jeho touha po psaní se objevila už v dětství.
„Byl jsem takové nemocné dítě, několikrát jsem prodělal zápal plic, tenkrát nebyl
penicilin a bylo to vážné onemocnění, téměř rok jsem nechodil do školy. (…) Nemohl jsem
žít jako druzí, spíš jsem seděl doma v teple a vynahrazoval jsem si to tím, že jsem svět
zachycoval na papír.“7
Už na přelomu let 1948 a 1949 píše svůj první román Zbabělci, který se vydání
dočká až v roce 1958. Román narušil schematičnost tehdejší literatury, jak píše Helena
Kosková, protifašistický odboj, květnové povstání a osvobození Rudou armádou, to měla
být témata tehdejší „svědecké literatury“.8
Josef Škvorecký se ale na tyto události díval očima antihrdiny knihy, jejíž název
sám o sobě byl v tehdejší době provokativní, i když to možná ani původní autorův záměr
nebyl. „Já nevím proč a nevím kdo. Napadlo mi to, prostě. Snad je to výzva k zamyšlení
nad pravdivostí patosu velkých slov (jako je slovo zbabělci).“9
Nezidealizované vylíčení posledních dnů války nevyhovovalo politickým
orgánům. Další šíření románu bylo zakázáno a Josef Škvorecký se tak dostal do zorného
pole KSČ. Osobní svědectví, která Josef Škvorecký zanechal, svědčí o tom, že zmíněné
období nebyla pro autora lehká doba. Byla to doba, během níž přišel o zaměstnání, lidé
na ulicích ho přestávali zdravit. Jeho rodina se navíc obávala, aby nenásledoval osud
politicky pronásledovaných autorů počátku 50. let.10

ŠPIRIT, Michael. Josef Škvorecký. Slovník české literatury [online]. 2012 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z:
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=439&hl=%C5%A1kvoreck%C3%BD+
6
Milan Kundera a Pavel Kohout se ve své literární tvorbě do 60. let minulého století věnovali tematice
korespondující s dobovou estetikou.
7
LIEHM, A. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 71.
8
KOSKOVÁ, Helena. Dílo Josefa Škvoreckého. In Škvorecký 80. Praha: Literární akademie, 2005. s. 25.
9
MAZAL, Tomáš. Putování k Port Arthuru: cestopis zbabělců. Pardubice: Lithos, 2007. s. 15.
10
Události, komentáře. TV, ČT 3. ledna 2012. 12:00.
5
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Ale jak Škvorecký prozradil v knize Samožerbuch, lidé se k němu nechovali jen
nepřátelsky. Našlo se i pár takových, kteří se k němu podle jeho slov chovali hezky,
dokonce přímo statečně. V knize se zmínil například o známém spisovateli Josefu
Nesvadbovi, národním umělci Zdeňku Štěpánkovi nebo o Alfrédu Radokovi.11

1.2 Život Josefa Škvoreckého „po Zbabělcích“
Přibližně po roce se situace kolem Zbabělců poněkud uklidnila. Škvorecký se opět
vrátil ke své původní práci v nakladatelství. Ze Světové literatury ho sice vyhodili, ale
nastoupil do knižní redakce angloamerické literatury v Odeonu.12 Své texty publikoval
pod pseudonymem nebo šifrou. 13 V šedesátých letech však režim slábne a Škvoreckému
se tak otevřela možnost znovu se literárně realizovat. Škvoreckému vycházejí novela
Legenda Emöke (1965) nebo povídkový soubor Sedmiramenný svícen (1964). Vydání se
dočká Konec nylonového věku (1967) nebo kratší texty jako například Táňa a dva
pistolníci (1965).14 Vydává i několik detektivek. Právě tento žánr si Škvorecký oblíbil.
Snad to byl tak trochu útěk od kontrolovaného světa literatury k žánru, který tehdy nebyl
v hledáčku autorit. Takto zaměřená literatura sice znamenala odklon od původních hodnot
autora, stále je to však literatura velmi kvalitní, právě v mezích žánru detektivek.
V období šedesátých let také znovu vychází Zbabělci.15 Autor musel ale román
upravit, navíc přidal k předmluvě i vysvětlení a omluvu za nedorozumění, které
v literárním světě nezáměrně způsobil. V roce 1969 vychází Škvoreckému poslední tři
díla v Československu, a to román Lvíče, povídka Farářův konec a soubor povídek Hořkej
svět.16
Takový osud ale nepotkal všechny Škvoreckého texty. V této době například
vychází několik ukázek z románu Tankový prapor. Pomalu se ale začínala blížit
normalizace a neexistovala jediná šance, že by byl román vydán.
A tak nejspíše zklamaný náhlým ukončením „zlatých šedesátých let“, zůstává
v Torontu, kam byl pozván jako hostující profesor. Se svou manželkou zakládá exilové

Alfréd Radok byl divadelní a filmový režisér a teoretik, dramatik a scénárista, který po událostech roku
1968 emigroval do Švédska.
12
SALIVAROVÁ, Zdena, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. Praha: Panorama, 1991. s. 128.
13
ŠPIRIT, Michael. Životopis. Skvorecky.cz [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z:
http://skvorecky.cz//DesktopDefault.aspx?tabid=88
14
PŘIBÁŇ, Michal. Bibliografie Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2004. s. 13.
15
Více ve třetí kapitole.
16
ČEŇKOVÁ, Jana. Mámivá hořkost povídek Josefa Škvoreckého. In Škvorecký 80. Praha: Literární
akademie, 2005. s. 160
11
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vydavatelství Sixty-Eight Publishers, v němž vydává rukopisy autorů, kteří nesmějí
v Československu publikovat.

1.2.1 Škvorecký v exilu
Škvorecký na období v exilu vzpomíná jako na období, ve kterém mohl poprvé
v životě psát bez ohledu na cenzuru a omezování. V emigraci získal hodně čtenářů, jeho
knihy se staly oblíbenými. Ale i tak se s jeho jménem pojí Zbabělci neodmyslitelně
a možná i trochu zastiňují jeho ostatní díla. „Pro některé lidi, zejména pro literární
znalce, jsem vlastně homo unius libri, a ať píšu do roztrhání těla, což jsem v životě často
doslova dělal, je mi to houby platné.“17
Kromě vlastního psaní se společně s manželkou Zdenou Salivarovou18 věnoval
vydávání knih v exilovém nakladatelství. Jejich dílo ocenil například i Milan Kundera,
který dokonce v roce 1989 napsal, že nikdo za posledních dvacet let neudělal pro českou
zemi tolik, co tito manželé.19
Josef Škvorecký se už po roce 1989 natrvalo do Československa a později do
České republiky nevrátí, ale zemi stále rád navštěvuje. Zůstává ovšem v Torontu, kde
v roce 2012 ve věku 87 let prohrává svůj boj s rakovinou.
Za svůj život byl autor několikrát nominován na Nobelovu cenu a v České
republice obdržel společně se svou ženou Zdenou Salivarovou Řád bílého lva.20

2. Román Zbabělci v kontextu české poválečné prózy
Česká literatura v období budování komunismu, tedy po roce 1948, získala
výrazně alegorickou funkci a začala plnit roli nástroje s širším společenským, politickým
a také vlasteneckým dopadem.21 Než se ve své práci přesunu přímo k interpretaci

SALIVAROVÁ, Zdena, HVÍŽĎALA, Karel a ŠKVORECKÝ, Josef. Opustíš-li mne, nezahyneš:
rozhovory. Praha: Ivo Železný, 1993. s. 122.
18
Knižní debut Zdeny Salivarové byl triptych Pánská jízda, její nejznámější dílo je však román
s autobiografickými prvky Honzlová. Později se věnovala nakladatelské činnosti v Sixty-Eight
Publishers.
19
HVÍŽĎALA, Karel SALIVAROVÁ, Zdena a ŠKVORECKÝ, Josef. Opustíš-li mne, nezahyneš:
rozhovory. Praha: Ivo Železný, 1993. s. 204.
20
KOSKOVÁ, Helena. Škvorecký. Vyd. 1. Praha: Literární akademie, 2004. s. 11.
21
BÍLEK, Petr. A. Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2005, s. 37 – 45. Dostupné z:
http://www.czechlit.cz/literatura-po-r-1945/proza-a-poezie/
17
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a kritickému ohlasu díla, stručně nastíním společensko-politický rámec 50. a 60. let
minulého století, kdy Zbabělci „spatřili světlo světa“.
Tematické zaměření na rok 1945 bylo vnímáno jako bod návratu a navázání na
přerušenou tradici. Velká část produkce vydávané v padesátých letech je proto
svědectvím o konci druhé světové války.22 Přesněji řečeno svědectvím „modifikovaným“
a „programově upraveným“. Zbabělci ale náhle porušili heroizovaný obraz květnové
revoluce a stali se fenoménem, na nějž politické orgány reagovaly zákazem.23
Škvoreckého literární styl charakterizuje totiž deheroizace skutečnosti, jež se jako
leitmotiv vine celým dílem, ať už ji můžeme spatřit právě v již zmíněném popisu
sovětských vojáků, v postavě „páskovitého“ hlavního hrdiny nebo v obyčejném
hovorovém jazyce, kterým jsou Zbabělci napsáni. A právě tato deheroizace byla pro
tehdejší „zidealizovaný socialistický realismus“ nepřijatelná.
V Samožerbuchu navíc Josef Škvorecký přemítá, že v souvislosti s vydáním
Zbabělců šlo navíc s největší pravděpodobností o vykonstruovanou kampaň, tedy
o exemplární skandál.24 Na veřejném pranýři ideologie mělo dojít k potrestání spisovatele
za jeho literaturu a tím dát najevo, co se stane s každým autorem, který se nebude držet
vytyčených hranic. Tuto verzi „příběhu“ ale odmítá literární kritik Michael Špirit. Jistě
by to podle něj byla mnohem „fotogeničtější verze“, ale podle něj nešlo o typické
exemplární a předem plánované potrestání. Vysvětluje, že představitelé režimu po
Zbabělcích samozřejmě rádi sáhli, aby ukázali, co se stane, když se nakladatelská činnost
dělá příliš nezávisle. Ale s největší pravděpodobností šlo o špatný odhad situace, a kdyby
redaktoři tehdy věděli, co se po vydání románu strhne, nikdy by rukopis nepřijali.25
V redakcích a v celém literárním světě tehdy panoval velký chaos a nejistota.
I když se to zpočátku nezdálo k výše uvedeným skutečnostem pravděpodobné
(Škvoreckého román byl přiřazen k zakázaným knihám a perzekuce se dotkla i samotného
autora), Zbabělci pak vyšli ještě několikrát v šedesátých letech.

V průběhu šedesátých

let začalo v KSČ sílit reformní hnutí. Významný dopad to mělo především na kulturní
sféru, která se liberalizovala a otevřela tak prostor dílům, u nichž bylo nemyslitelné
dřívější vydání.26
tamtéž
Kolektiv autorů. Přehledné dějiny české literatury 1945–1989. edit. JANOUŠEK, Pavel. Praha:
Academia, 2012. s. 178.
24
SALIVAROVÁ, Zdena, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. Praha: Panorama, 1991. s. 142.
25
Příloha č. 1. Rozhovor s Michaelem Špiritem.
26
KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010. s. 198.
22
23
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Přestože Škvorecký musel učinit několik úprav a škrtání27, Zbabělci vyšli
v šedesátých letech celkem třikrát. A s uvolněnou atmosférou korespondují i kritické
reakce šedesátých let, na které se zaměřím v páté kapitole mé práce. Ještě předtím se ale
budu snažit v rámci nastíněného společenského kontextu román interpretovat a zaměřit
se na jeho jednotlivá vydání.

3. Zbabělci – nový pohled na známé události. Srovnání
jednotlivých vydání Zbabělců
Josef Škvorecký: „Zbabělci byli ve své době jisté novum, za což vděčili méně mé
genialitě a více mému štěstí.“28 Byl to ale jistě především Škvoreckého talent, s pomocí
něhož dokázal vytvořit v tehdejším českém prostředí román s jedinečným hlavním
hrdinou.
Daniel Smiřický (zvaný Danny) je alter ego Josefa Škvoreckého. „Tak ona je to
samozřejmě taková autoprojekce, protože ty věci jsem všechny zažil, ve kterých Danny
vystupuje. (…) To je vlastně můj životopis, svým způsobem. Je to samozřejmě stylizace,
ten Danny je takový mnohem fotogeničtější člověk než já.“29
Právě Danny Smiřický je průvodcem celého příběhu a všechny události a osoby
jsou ve Zbabělcích nazírány právě z jeho pohledu. 30
Celý román je tedy vyprávěn ich-formou, což se projevuje ve stylistice textu
i v jazykových prostředcích. Koncepce vyprávění v první osobě bylo to, co vládnoucí
moc nechtěla za žádných okolností přijmout. Byla kritizována především ve dvou
rovinách. Jednak jako nepůvodní, podřízená americkým vzorům, jednak jako neadekvátní
tématu.31 Co dále nevyhovovalo dobovému schématu, byl s ich-formou spjatý jazyk,
který autor použil. Zbabělci jsou napsáni obecnou češtinou, do níž jen ojediněle vstupují
spisovné výrazy, což přispívá k „opravdovosti“ románu.
Danny je zástupcem mladé generace, která má blízko k angloamerické kultuře,
hraje jazz a neprožívá konec války hrdinně tak jako například postavy v povídkách Jana

Více ve třetí kapitole.
LIEHM, A. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990. s. 82
29
Gentleman Josef Škvorecký (dokumentární film). Scénář a režie Petr KAŇKA. Česko, 2007.
30
DOKOUPIL, Blahoslav, ZELINSKÝ Miroslav. Slovník českého románu 1945-1991: 150 děl poválečné
české prózy. Ostrava: Sfinga, 1992. s. 226.
31
JEDLIČKOVÁ, Alice. Česká literatura 1945-1970: interpretace vybraných děl. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1992. s. 179.
27
28
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Drdy.32 První verze románu se dá dokonce vnímat jako určitá polemika se schematickou
Němou barikádou. „Zobrazením nelomených charakterů jednajících v hodnotově
zjednodušeném světě poetizovalo a patetizovalo jeho zhuštěné akční vyprávění hrdinství
českého člověka v boji proti okupantům.“33
Přemysl Blažíček (Zbabělci, 1992), Danny se od hrdinů liší tím, že přítomnou
situaci vidí jinak, a také tím, že ji vůbec vidí. Zaznamenává určité jevy v konkrétní podobě
a konkrétních souvislostech, cítí celkové naladění situace a její významové zabarvení.
Danny a jeho vrstevníci jsou těmi, kteří vidí rozdíly. Rozpoznají, kdo si na hrdinu
jenom hraje a kdo jím doopravdy je. Pocit vlastenectví rozlišují od touhy po vlastním
prospěchu. Vidí ale také rozdíly mezi západem a východem, nejlépe to dokládá ta část
románu, ve které se Danny setkává s vojáky Rudé armády. Ty popisuje jako „strašně cizí,
barbarské a smradlavé“. „Vzduch se naplnil jejich zápachem, zápachem nějaké tundry
nebo tajgy a já ho začal do sebe sát a koukal jsem se po těch ošlehaných tvářích
a připadalo mi neuvěřitelné, že opravdu existují, tihle lidé, kteří nevěděli nic o jazzu a ani
o dívkách, jen se valili s revolvery na zamaštěných zadnicích (…)“34
Takto srovnává „zachránce“ ze Sovětského svazu s Francouzi a „kultivovanými“
anglickými gentlemany. A právě Angličani, jakožto reprezentanti angloamerického
prostoru jsou v knize líčeni pozitivně a s ním i další skutečnosti a fenomény, které se
k západní kultuře vážou, jako je literatura, jazyk, oblečení, ale především hudba.

Jan Drda (1915-1970) byl jeden z prvních českých spisovatelů, kteří se snažili zachytit obraz
květnového povstání. Hrdinové jeho povídek byli charakterově nezlomní jedinci odhodláni za každou
cenu bránit zemi proti okupantům.
33
JANÁČEK, Pavel. Jan Drda. Slovník české literatury [online]. 2008 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z:
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=937&hl=drda+
34
ŠKVORECKÝ, Josef. Zbabělci. Praha: Odeon, 1991. s. 597.
32
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Tím se dostávám i k symbolice jazzu. To je pro Dannyho jedna z mála oblastí,
snad možná často i jediná, které je věrný a může se jí oddat. 35 Symbolika hudby je opět
to, co v románu stojí jako protiklad k velkým úvahám a problémům světa. Je to jazz, který
pro Dannyho a jeho partu znamená klid, obdiv k americké kultuře. Je to něco, co
překlenuje a přesahuje události nejen posledních květnových dnů, ale vlastně celého toho
nudného a zbytečného života v Kostelci nebo v celé zemi. Je to jazz, ke kterému se Danny
uchyluje v nelehkých situacích a jehož tóny román začíná i končí.36
A za doprovodu hudebních tónů, v celém tom panoptiku a kolekci lidských
charakterů, se potuluje parta Dannyho Smiřického, posedává v Port Arthuru37 a mluví
o tom, že „je lepší na revoluci myslet než být v ní. 38

3. 2. První vydání Zbabělců v roce 1958
Jak sám Škvorecký popsal okolnosti prvního vydání Zbabělců, román znamenal
odklon od povinné „mašrůty“ socialistického realismu.39 Když spisovatel, tentokrát kvůli
sepsání knihy Samožerbuch, vzpomínal, jak to vlastně se Zbabělci tehdy v padesátých
letech bylo, sám se divil, že právě tento román prošel sítem HSTD 40. Snad to mohlo být
zásluhou ředitele nakladatelství Československý spisovatel, Ladislava Fikara, který
vydání rukopisu pomohl41, roli v tom mohla sehrát záměrná příprava exemplárního
potrestání autora, který si dovolil napsat i něco navíc, než jen to, co si žádal „diktát
doby“.42
Druhé verzi, tedy že vydání mělo předcházet ukázkové likvidaci „rebelujícího
spisovatele“, by nasvědčovala i Škvoreckého vzpomínka na přípravu vydání. Román totiž
tehdy prošel jen s nepatrnými připomínkami, přičemž autoritám nevadil ani legendární

SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize: šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Brno: Atlantis,
1992. s. 14.
36
„(…) a na západě se ke mně skláněl nějaký nový a nově marný život, ale byl hezký a já jsem pozvedl
třpytící se saxofon k němu a zpíval jsem a mluvil z jeho pozlaceného korpusu, že ho přijímám a že
přijímám všechno, cokoliv přijde, protože nemohu nic dělat, a odněkud z té záplavy zlata a slunce se ke
mně zase naklonila ta holka, co ji teprve potkám, a pohladila mě po tváři.“ (ŠKVORECKÝ, Josef.
Zbabělci. Praha: Odeon, 1991. s. 613 – 614.)
37
Port Arthur je jazzová kavárna, do které chodili příslušníci Dannyho party v městě Kostelci.
38
ŠKVORECKÝ, Josef. Zbabělci. Praha: Odeon, 1991. s. 252
39
Socialistický realismus se jako umělecký směr projevoval v české literatuře po roce 1948 a usiloval o
socialistické zobrazení zidealizovaného světa i jedince.
40
Hlavní správa tiskového dohledu
41
Ladislav Fikar se stal ředitelem nakladatelství v roce 1956 a o tři roky později byl z místa odvolán.
42
Více ve druhé kapitole.
35
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výrok jedné z postav – Dannyho kamaráda Harýka: „Eseseser – jen se neposer“.43 „Což
mi mělo být nápadné, a Fikarovi taky, ale nebylo,“ uvedl dále Škvorecký
v Samožerbuchu.
Jak jsem už zmínila ve druhé kapitole, k tomuto výkladu reality je ale skeptický
literární odborník Michale Špirit. Podle něj tehdy panovala velká nejistota ohledně
platných estetických norem a redaktoři si nebyli jistí, kam směřovat při vydávání knih.
Škvorecký podle Špirita v Samožerbuchu rád vyprávěl o okolnostech vzniku Zbabělců,
ale mnoho informací se musí chápat jako jeho literární fikce.44
To, co ale následovalo „po Zbabělcích“ už rozhodně Škvoreckého fikce nebyla.
Román byl zakázán a následovala vlna represí, která se nedotkla jen samotného autora.
Vladislav Fikar byl vyhozen z místa ředitele nakladatelství a stejný osud potkal
šéfredaktora Vítězslava Kocourka.
Jiná ale byla reakce čtenářské obce. Možná i kvůli skandálu, který se kolem
Zbabělců vytvořil, ale především proto, že kniha oslovila dobové čtenáře ironicky
demaskujícím pohledem, jímž se dívala na patetické vlastenectví a konfrontovala jej
s reálnou zbabělostí a prospěchářstvím.45
O tom, že Zbabělci se stali, když použiji aktuální výraz, bestsellerem, svědčí
široké rozšíření mezi čtenáři, množení románu, kopírování jeho stran a následné
„amatérské vázání“. Škvorecký vzpomínal, že když po letech přicestoval do Kanady, lidé
mu takové exempláře nosili k podepsání. Ne oficiálně vydané, ale přesně ty amatérské
vazby, které vznikaly poté, co knihu zakázali.46
„Zakázali“ snad ani není správný výraz pro celý proces, který okolo Zbabělců
vznikl. Josef Škvorecký to označil za první normalizaci, kterou režim provedl pod
záminkou Zbabělců.47

SALIVAROVÁ, Zdena, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. Praha: Panorama, 1991. s. 124.
Příloha č. 1. Rozhovor s Michaelem Špiritem.
45
Kolektiv autorů. Přehledné dějiny české literatury 1945–1989. edit JANOUŠEK, Pavel. Praha:
Academia, 2012. s. 178.
46
SALIVAROVÁ, Zdena, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. Praha: Panorama, 1991. s. 134.
47
tamtéž
43
44
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3.3 Zbabělci několikrát v šedesátých letech
Již po dvou letech od vydání Zbabělců, tedy v roce 1961, se nakladatelství, které
Škvoreckého „potopilo“, začalo starat o jeho „rehabilitaci. Snaha Škvoreckému pomoci
začala projednáváním vydání Legendy Emöke a jiných povídek.48 Z povídkového souboru
nakonec vyšla jen úvodní novela, všechny kratší prózy lektoři vydání odmítli s tím, že jde
o nevyspělé a neodpracované pokusy.49
V roce 1962 se znovu začalo uvažovat o dalším vydání Zbabělců. „Ukázalo se, že
nové vydání je možné pouze za cenu jistého kompromisu. (…) obával jsem se, že na mě
budou chtít, abych tam připsal stranického sekretáře.“50
Aby Škvorecký do románu připsal postavu stranického sekretáře, po něm ÚV
KSČ sice nechtěl, ale „Strana“ stanovila několik podmínek, které musel spisovatel splnit,
aby byli Zbabělci znovu vydáni, přesněji tři. Škvorecký v Samožerbuchu píše, že za prvé
po něm ústřední výbor chtěl, aby nahradil slovo „Rusák“ jinými výrazy na stránkách,
na kterých se vyskytuje častěji než dvakrát. „Na to jsem ihned přistoupil a pečlivě jsme
prošli knihou. Ukázalo se, že slovo Rusák se vyskytuje častěji než dvakrát pouze snad
na dvou třech stránkách.“51
Dalším požadavkem bylo upravit část knihy o mučení Němců v pivovaře. „I
na to jsem přistoupil, přestože scénu jsem radikálně seškrtal už před prvním vydáním
v rukopise.“52
Poslední podmínkou, kterou ÚV KSČ stanovil, bylo vypuštění legendárního
výroku „Eseseser – jen se neposer“ a scénu o ukradených hodinkách.53 S touto námitkou
ale pracovníci výboru nepochodili: „Namítl jsem, že Eseseser – jen se neposer! Bude
první, co si každý v novém vydání nalistuje, a když to tam nenajde, bude si myslet, že mě
komunisti dofackovali až k tomu, že jsem nejhezčí místa románu pokazil.“54
Vyjednavači z ÚV KSČ se s tímto argumentem spokojili a tuto podmínku
Škvoreckému odpustili. Pasáž o ukradených hodinkách ale upravit musel, ale jak popsal
v Samožerbuchu, přemluvil „Soudruhy“ k tomu, aby část v románu zůstala. Kradli přece

PŘIBÁŇ, Michal. Jak vznikali Zbabělci. Dějiny a současnost [online]. 2008 [cit. 2014-02-04].
Dostupné z: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2008/12/jak-vznikali-zbabelci/
49
BAUER, Michal. Ediční problémy Josefa Škvoreckého v šedesátých letech. In Škvorecký 80. Praha:
Literární akademie. 2005. s. 133.
50
SALIVAROVÁ, Zdena, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. Praha: Panorama, 1991. s. 144.
51
tamtéž
52
Tamtéž; o rukopisném vydání více v následující podkapitole.
53
Hrdinové románu našli ve věcech Sovětského vojáka hodinky, které Rus ukradl Němcům.
54
SALIVAROVÁ, Zdena, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. Praha: Panorama, 1991. s. 147.
48
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všichni vojáci, nejen ti z Rudé armády. A v duchu tohoto tvrzení i inkriminovanou pasáž
poupravil.

55

A tak nakladatelství Československý spisovatel podruhé vydalo Zbabělce.

Škvorecký musel ještě navíc doplnit druhé vydání o předmluvu, ve které vysvětluje
předchozí „nedorozumění“.
Zbabělci pak vyjdou v šedesátých letech ještě dvakrát, v roce 1966 a 1968.
Poslední „přednormalizační“ vydání obsahovalo ilustrace Jiřího Šlitra. V tomto období
se knihy Josefa Škvoreckého dostávají širokému počtu čtenářů. Vše ale končí rokem
1969, když Škvorecký odchází do exilu. Dalších dvacet let se žádná Škvoreckého kniha
neobjeví v oficiálním vydání.
Škvorecký pak v Samožerbuchu ještě vzpomíná, že podle jeho knihy se měl na
barrandovských ateliérech natáčet film. V letech 1967 – 1968 napsal Škvorecký společně
s Milošem Formanem filmovou povídku a dostali smlouvu na scénář. Snímek se měl
natáčet v létě 1969 v Náchodě.56 Ale nakonec se v roce 1968 stalo, co se stalo a letní
natáčení Zbabělců logicky nepřicházelo v úvahu.

3. 4 Rukopisné vydání románu
Výše uvedené úpravy u jednotlivých vydání musely odpovídat duchu tehdejší
doby. Musely být tedy vypuštěny a vyškrtnuty některé pasáže. Text, který Škvorecký
přinášel vydavatelům v padesátých a šedesátých letech, se ale přesto lišil od původního
manuskriptu, tedy první ručně psané verze, již autor sepsal v letech 1948 – 1949.
Právě tuto původní verzi, kterou Škvorecký nechal deset let uzrát, než začal
vyjednávat o jejím vydání, se v roce 2009 pokusil oživit Michael Špirit v rukopisném
vydání, aby tak dal najevo, že umělecký čin už ve chvíli svého zrodu byl zralé a hotové
dílo, 57 přestože muselo ještě deset let zůstat v autorově „šuplíku“.
Špiritem editovaná kniha si sice kladla za cíl především představit vývoj tématu
a jazyka, proto jsou detailně popsány jednotlivá vypuštěná, přepsaná nebo přesunutá
slova, geneze tématu či řazení kapitol. V této podkapitole se ale nesoustředím na tyto
dokumentární vysvětlivky, ale zhodnotím pasáže, které Škvorecký přepsal či odstranil.
Protože kdyby to neudělal, kniha by pravděpodobně nevyšla, a pokud přesto ano, čekala

„Všichni vojáci kradou. To máš válečnou kořist, že. Myslíš, že anglický vojáci nekradou? Nebo
americký?“
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Irenu, Dannyho „hlavní lásku“, měla hrát dokonce dcera skutečné Ireny z Náchoda.
57
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by ji od oficiální kritiky v padesátých letech mnohem silnější vlna nelibosti, než jaká
přišla.
Rukopisné vydání sice není přímo naskenovaný originální manuskript Josefa
Škvoreckého, nicméně vše mu odpovídá. Jde o to, co ze začátku, když Zbabělci ještě
nebyli „Zbabělci“, Škvorecký nazýval „románem o náchodský revoluci“, který napsal
v horečném tempu a nic na něm neopravoval. 58
Z korespondence mezi Josefem Škvoreckým a jeho pražským přítelem
Lubomírem Dorůžkou je navíc patrné, že autorův skoro nečitelný rukopis byl strojově
přepsán. Z této verze pak Michael Špirit při sestavování rukopisné verze vycházel.
Po analýze tohoto strojopisu se ukazuje, že Škvorecký sám už před jednáním
s vydavateli v 50. letech strojopis upravil. Kromě drobných změn šlo ve větším měřítku
především o pasáž „mučení essesáků v pivovaře“. Úpravu, kterou si redakce lektorů
vyžádala v 60. letech, tedy byla v pořadí druhá. Podle Michaela Špirita byla totiž pasáž
natolik naturalistická, že ji autor upravoval už při přepisování manuskriptu do strojopisu.

4. Interpretace díla
4. 1 Střet ideové a estetické roviny
Interpretace je společenská praxe, která existuje v neformálním prostředí (když
knihu hodnotí sami čtenáři) anebo jako praxe formální, která je podřízená určitým
pravidlům. Hodnotitelé se zabývají jednotlivými složkami díla, jejich funkcemi a vztahy
k ostatním částem díla. Velmi zjednodušeně lze říci, že interpretace si klade otázku,
„o čem to je“, a snaží se na ni odpovědět.59
V rámci literární interpretace jsou důležité různé faktory. Podle Cullera to mohou
být například literárněteoretické „školy“, jejichž hodnoty recenzent vyznává a podle nichž
dílo interpretuje. Dále musíme brát v úvahu dobový kontext, ve kterém hodnotitelé působí
(ten jsem se snažila přiblížit ve třetí kapitole), a s ním i to, co je pro období typické.
S ohledem na Zbabělce to jistě je atmosféra, která panovala v redakcích jednotlivých
periodik, jejichž recenzenti hodnotili Škvoreckého románovou prvotinu. Tyto aspekty
jsem popsala v předchozí kapitole.

DORŮŽKA, Lubomír; ŠKVORECKÝ Josef. [uspoř. a rejstřík sest. Michal Přibáň]. Psaní, jazz a bláto
v pásech. Praha : Literární akademie, 2007. s. 59.
59
CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002. s. 73-74.
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Jednotlivé faktory, kterým jsem se dosud ve své bakalářské práci věnovala, nyní
využiji jako teoretický rámec pro zhodnocení a zanalyzování interpretačních reakci v 50.
a 60. letech 20. století.

4. 1 Kritický ohlas v dobovém tisku - domácí kritika v 50. letech
Josef Škvorecký okomentoval situaci ohledně Zbabělců těmito slovy: „Myslel
jsem, že mě budou kritizovat po stránce umělecké, že mě budou říkat, že je to
naturalistické a tak dále. Ale v životě mě nenapadlo, že by ze mě udělali takového
vlastizrádce.“ 60
Jenže schéma doby bylo tehdy neúprosné a za zrádce by označili kohokoliv, kdo
vybočil z ideologicky zatížené linie tehdejší literatury. Zbabělci jsou dílem, které podává
historii z nezvyklého úhlu. Román demaskoval „čecháčkovství“ a znegoval do té doby
posvátná dogmata. Tím vším narušil konvenci české prózy.61
Sám autor v dokumentu Gentleman Josef Škvorecký přiblížil kritické reakce
po vydání Zbabělců. „Napadali mě na povel všichni kritikové, čtrnáct dní každý den byla
kritika Zbabělců v jiných novinách. A nakonec o mně mluvil prezident, to měli komunisti
nějakou konferenci v Praze. Prezident proklel Zbabělce.“62

4.1.1. Tři „předvánoční“ recenze
Mezi prvními kritikami, které se zabývaly Škvoreckého Zbabělci, byla krátká
reflexe Vladimíra Mináče. V časopise Květen napsal o čtyřech nových knihách, při
jejichž čtení cítil, podle jeho slov, čtenářský zážitek a poprvé po dlouhé době si nepřipadal
jako oběť svého povolání.63 Jeho tvrzení je opět dalším důkazem fenoménu, který jsem
rozebírala v předešlých kapitolách. Zbabělci přinesli do českého literárního prostředí něco
nového, nestandardního, co vynikalo mezi tehdejší tematickou tendencí.
Přestože recenzent přiznal, že Zbabělci jsou něco jako „svěží vítr“, který oživil
fádní literární scénu, pořád se drží zpátky a vyčítá autorovi silné ztotožnění s hlavním
hrdinou a charakter vyprávění, jenž z tohoto faktu plyne. „Vyprávění v první osobě

GEN – Galerie elity národa (dokumentární cyklus). Scénář a režie Jaromil JIREŠ. Česko, 1993.
DOKOUPIL, Blahoslav, ZELINSKÝ, Miroslav. Slovník českého románu 1945-1991: 150 děl poválečné
české prózy. Ostrava: Sfinga, 1992. s. 226.
62
Gentleman Josef Škvorecký (dokumentární film). Scénář a režie Petr KAŇKA. Česko, 2007.
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nedovolilo autorovi odstup od hrdiny, jeho osvětlení z jiné strany, soud nad ním, (…)
Danny je povrchní člověk a zákonitě vidí jenom povrch.“64
20. prosince vychází Večerní Praha a v ní se objevuje jediná, na tehdejší poměry
pochvalná kritika 50. let, která nezařazuje Škvoreckého do kategorie vlastizrádců,
naturalistických pásků a nezlehčuje výpověď doby, již autor zachytil.
Jiří Lederer65 ve své kritice píše: „Otevírá se před námi pohled na svět, který je
spíš panoptikem s všelijakými figurami a figurkami. (…) 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.“66
Lederer zmiňuje i to, co bylo v literárním světě nové a neotřelé. Doslova popisuje,
že „takhle o květnové revoluci ještě nikdo nepsal“. Lederer se nijak nepouští do rozebírání
vztahu nově vyšlého románu s režimním diktátem tehdejší doby, soustředí se především
na autorův talent, se kterým dokázal napsat jedinečné literární svědectví o rozkladu světa,
který si marně v postavách dospělých hraje na vlastence, na bojovníky.67
Josef Škvorecký chtěl jen popsat, co viděl, bez iluzí, bez patosu a nadsázky. Psal
s myšlenkou, že „spisovatelovým řemeslem je mluvit pravdu“ – citátem Ernesta
Hemingwaye, který je od druhého vydání Zbabělců zařazen k jejich předmluvě.
Dalo by se říct, že Ledererův text vyzníval přímo nadšeně. Jak sám popisuje
tehdejší situaci, knihu přečetl tzv. jedním dechem za dvě noci a do rána napsal recenzi, se
kterou spěchal do redakce Večerní Prahy, aby mohla ještě téhož dne vyjít.68
O osm dní později vychází v Literárních novinách kritika Jiřího Hájka69 Zatím jen
svědectví. Ten zaujal vůči knize spíše neutrální postoj, zdůrazňuje Škvoreckého literární
nadání, avšak drží si od knihy poměrně velký odstup a upozorňuje na autorovu
nevyzrálost. „Shromáždil jen mnoho zajímavého a čtenářsky půvabného materiálu
k takovému lidskému živočichopisu, jaký bychom chtěli číst.70
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Hájek se oproti Ledererovi posunul na pomyslné přímce kritiky od „pozitivního
konce“ k negativnímu. Vytýkal autorovi především použitou ich-formu a také sklony
k nihilismu, když podle něj kritizuje vše kolem sebe a skoro na ničem mu nezáleží. V této
kritice už také můžeme pozorovat stopy marxistického výkladu, a to v Hájkově
interpretaci konce románu. (…) když se v závěru knihy setkává se sovětskými zajatci
a potom s prvními rudoarmějci a žasne nad tím, že tihle lidé na světě něco chtějí, o něco
se zasazují, něco milují víc než sami sebe a své bezpečí a pohodlí.
Předvánoční kritiky byly jediné, které jeho tvůrčí koncepci přijaly a přímo proti
ní nevystoupily. Nebo byly alespoň neutrální.71 Podle Michaela Špirita především
Hájkova a Mináčova kritika vyzněla doslova „napůl“. Kritici sice přiznali Škvoreckého
románové prvotině literární kvality, ale chyběl tomu odstup od úpadkového hlavního
hrdiny. A přestože podle Špirita sice byli Mináč a Hájek zástupci československého
literárního establishmentu, autoritativní hlasy patřily někomu jinému. Zanedlouho totiž
vyšly recenze v Rudém právu, Práci a Tvorbě, jejichž autoři byli knihou Josefa
Škvoreckého pravděpodobně autenticky pobouření a spisovatele ve svých posudcích
nijak nešetřily. „Škvoreckému nepomohl ani text na záložce, podle něhož je román satirou
na zbabělost české buržoazie, ani jiné krycí manévry, které vydání knížky doprovázely.“72
Po Novém roce došlo ke smršti negativních kritik, ale ještě předtím Literární
noviny přinesly anketu českých a slovenských spisovatelů o knize, která je nejvíce
zaujala.
Několik autorů se zmínilo i o Zbabělcích. Karel Nový73 například okomentoval
knihu dost nevybíravě „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!“74
Následuje odpověď Jana Skácela75, která je veskrze pozitivní, byť v ní autor
podléhá určitému alibismu: „Na květnovou revoluci se dovedl podívat ze zajímavého
pohledu, jeho zkřivené zrcadlo ukazuje přesně. Neříkám, že všechno, co stojí v knížce, se
mi líbí. To myslím autor po mně nechce. Ta knížka mě však zaujala a na to jste se v anketě

případ Hájkovy kritiky
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ptali.“76A tato anketní odpověď je až do 60. let poslední reakcí na vydání Zbabělců, která
není jen výsledkem ideologického zatížení.
Na začátku roku, ještě předtím, než začnou jedna po druhé vycházet zmíněné
negativní kritiky, v Literárních novinách vyjde článek o plenárním zasedání Ústředního
výboru Svazu čs. Spisovatelů, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit českou a slovenskou
literaturu v uplynulém roce. A samozřejmě došlo i na Zbabělce.
Mezi vystupujícími byl i Jiří Hájek, který napsal recenzi Zatím jen svědectví, v níž
Škvoreckého rozhodně neodsoudil, ale ani příliš „nepochválil“, protože mu chyběla
distance od hlavního hrdiny, což se tehdy rozhodně nehodilo. Dnes už těžko budeme
odhadovat, co vše se v těch několika týdnech odehrálo, ale ve výstupním referátu Jiřího
Hájka teď zaznívalo něco víc, než jen nesouhlas s autorovým ztotožněním s Dannym
Smiřickým a inovativní narativ. „To, co provádí Škvorecký i přímo v oblasti dušezpytné,
není ovšem vůbec žádná literární „biochemie“, jak je teď v módě říkat, nýbrž jen na efekt
vypočtená, najednou dost nechutná a nevkusná a zároveň naivňoučká literátská alchymie
podle špatně strávených literárních vzorů.“77
Hájkův výstup, jenž poměrně ostře napadl Škvoreckého Zbabělce, snad měl být
předzvěstí toho, že zanedlouho se autor stane terčem oficiální kritiky, která bude ve svém
hodnocení ještě rozzuřenější a ještě nevybíravější.

4.1.2 Negativní kritiky konce 50. let
První recenze konfrontující knihu s pahodnotami tehdejší kulturní sféry, vyšla
v roce 1959 a šlo o Živočichopis pásků Jana Nového. Kritik interpretoval celou knihu jako
prostor pásků, v němž není místo pro protihráče. Vyčítal Škvoreckému, že se od cyniků
a nihilistů nedistancoval. Jen se podle něj snažil přesvědčit čtenáře o tom, že pohled na
poslední dny války očima Dannyho Smiřického mohl být reálný.
Komentář tak programově podřídil dobovému ovzduší. Ovšem celkem
promyšlenou oklikou. Neřekl explicitně: Škvorecký lže, nic takového se stát nemohlo,
protože všichni byli uvědomělí revolucionáři, kteří se napřed chtěli vypořádat s nacisty
a následně přijmout socialistické hodnoty. Připustil, že takoví lidé, jak je popisuje
Škovorecký, existovali. Ale že autor takto popsal všechny. I ty, kteří za „novou
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demokracii“ bojovali. Podle něj tak nesoudným a nevkusným způsobem urazil vše, co
bylo pro socialismus posvátné.
V rámci programové kritiky zašel ještě dál Josef Rybák78. O obsahu jeho kritiky
vypovídal už název textu – Červivé ovoce, který byl uveřejněn v Rudém právu. „Tady
máš, čtenáři, tu „nekompromisní, odvážnou, neschematickou a objevnou současnost“,
jejímiž nositeli jsou dvacetileté příslušníci zlaté mládeže (…).“79
Píše o Škvoreckého knize jako o produktu maloměšťácké ubohosti. Podle něj se
postavy románu topí v morálním marastu. „Očima těchto pásků jsou tu viděni i sovětští
vojáci jako „negramotní Rusáci“, hluboko pod duševní úrovní Dannyho.“80
Tato stať už neměla nic společného s literární kritikou. Autor zde nepokrytě
sympatizoval se socialistickou společností a zkresleně kritizoval v podstatě všechny
aspekty Škvoreckého Zbabělců. „Je originální v tom, že se mu podařilo vykreslit vlastní
morální charakter autora tak nízko, jako dosud nikomu.“81
Snaží se přesvědčit čtenáře, že text románu „nemá nic společného s proudem naší
literatury“. „A ty, čtenáři, si o tom mysli své. Jsi-li socialista, nemusíš se tajit odporem
(…).“82
Dnes se už pravděpodobně nedozvíme, jestli redaktoři a recenzenti dostali
konkrétní „doporučení“, jak postupovat při hodnocení Škvoreckého knihy. Dobové
prameny v této souvislosti mlčí a například Michael Špirit si myslí, že žádné „směrnice“
k této problematice ani nikdy neexistovaly. Spíše to podle něj byla lavina koordinovaných
událostí, kdy jedna redakce reagovala na druhou a snažila se neudělat nic, co by bylo
v rozporu se stanovisky autorit.
Výmluvný případem chaosu, který tehdy do jisté míry panoval v literární sféře,
byl případ Ledererovy kritiky. Když se totiž v Rudém právu objevila Rybákova recenze,
redakce Večerní Prahy se 24. ledna od Ledererovy stati zpětně distancovala. „Omluvu“
uskutečnila prostřednictvím článku O Zbabělcích ještě jednou. Jeho autorem byl nejspíš
Jan Zelenka83, i když podepsaná pod tímto článkem byla celá redakční rada novin.
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Lederer pak ve svých vzpomínkách řekl, že uveřejněné kritiky v roce 1959
v novinách nebyly rozbory, ale nadávky, urážky a sprostoty. Podle něj se už žádná další
pozitivní reflexe románu nesměla objevit, a proto v pozitivním hodnocení zůstal
osamocen.
Podle recenzenta Václava Běhounka84 Škvorecký ve svém románu dokonce
uštědřil „políček mrtvým i živým“. Podle něj jsou totiž Zbabělci výsměchem všem, kteří
se v květnových dnech postavili se zbraní v ruce proti ustupující nacistické armádě. Podle
něj nejsou pro Škvoreckého hrdiny lidé, jež se se zbraní v ruce postavili na obranu naší
země, ale pubertální páskové, kteří hráli džez a opíjeli se.85
V takovémto duchu interpretuje Běhounek celé Zbabělce. Vykládá je jako
nechutný pokus o dekadentní literaturu, která dokáže nabídnout jen anekdotického
hlavního hrdinu, za kterého nezbývá než poděkovat a jako „nečistotu jej od prahu
vymést“.86
Další, v ideologickém kabátu oblečená kritika, vyšla v únoru 1959 v časopise Host
do domu. Jmenovala se Falešným očima a jejím autorem byl Bohumír Macák.87 Ten
vyčítal Škvoreckému, že se nechal až moc okouzlit americkými vzory, že se podřizuje
Hemingwayovi a jeho autorskému stylu. „Ale tato závislost na cizí formě by nemusela
u prvotiny být katastrofickou, kdyby si autor zachoval své vidění skutečnosti založené
na správném ideovém postoji.“88
Dále v kritice poukazuje na to, že Škvorecký zároveň se vzory přejal i liberální
postoj k životu, který vysunul jeho dílo ze souvislostí socialistické literatury.
I v tomto textu Macák kritizuje použitou ich-formu, kterou opět, stejně jako autoři
před ním, spojuje se zploštělým a ostentativním zobrazováním generace pomocí postavy
Dannyho Smiřického. Nazývá Dannyho páskem a zápaďácky orientovaným flákačem.
„Proto román vyznívá ideově naprosto pochybně, a pokud jde o stranickost, dostal se
autor na nesprávnou stranu.“89 Na konci své stati sice přiznává určitý talent Josefu
Škvoreckému, ale ostře kritizuje jeho využití, a dokonce nazývá knihu „pahodnotnou“.
Podle něj je velmi zavádějící, když je svět nahlížen očima Dannyho Smiřického, protože
pak je na svět pohlíženo „falešnýma očima“.

Václav Běhounek (1902 – 1980) vedl po druhé světové válce kulturní rubriku v deníku Práce.
BĚHOUNEK, Václav. Políček živým i mrtvým. Práce, 1959, č. 11. 1., s. 5
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4.2 Kritický ohlas v dobovém tisku - domácí kritika v 60. letech
V roce 1964 vycházejí Zbabělci podruhé. Osa šedesátých let je pro Josefa
Škvoreckého velmi různorodá a rozsáhlá. Začíná vydáváním jeho knih a končí odchodem
do exilu těsně před začátkem normalizace.
Ihned po druhém vydání se v tisku objeví několik kritik na staronové Zbabělce.
Jednou z nich je text Josefa Vohryzka90 Zbabělci po šesti letech. Vohryzek tuto reakci
sepsal už po prvním vydání knihy. Kritika měla být součástí rozsáhlejšího textu Próza
dnes, uveřejněného v časopisu Květen. Pasáže o Zbabělcích ale byly vyškrtnuty a poprvé
publikovány až v Hostu do domu roku 1964.91
I v tomto textu si recenzent nemohl nevšimnout Škvoreckého inspiračního
pramene. Hned na začátku Vohryzek srovnává autora s Hemingwayem, který doopravdy
byl Škvoreckého velkým vzorem. Ale všímá si několika odlišností, jež dělají Zbabělce
jedinečnými. Jejich téma je totiž oproti těm hemingwayovským menší, méně hrdinské
a patetické. Píše, že román sice zaznamenává osm dní převratných událostí, ale zároveň
těch samých osm dní líčí průměrnou každodennost.92
Především si všímá toho, že Škvorecký popisuje momenty květnové revoluce,
které byly opomíjeny. A i zde si Vohryzek všímá paralely s Hemingwayem, ovšem literní,
protože k zobrazení autenticity podle něj používá „jeho“ literární prostředky – například
hemingwayovský

způsob

dialogu

nebo

cílevědomé

míšení

obecné

češtiny

a „páskovského žargonu“ se spisovným jazykem.
Vohryzek se ve své recenzi v této spojitosti zmínil o Vladimíru Mináčovi, který
napsal jednu z odsuzujících recenzí 50. let.93 Vysvětluje, že právě Mináč a ostatní většina
recenzentů byla tehdy pobouřena narativním stylem Josefa Škvoreckého a jeho použitými
výrazovými prostředky. Vohryzek v recenzi píše, že Škvorecký totiž jazyk dovedl až
do tak mistrné úrovně, kterou nedokázali recenzenti předchůdci akceptovat. Nedokázali
se ztotožnit s faktem, že autor vmísil do obecné češtiny spisovný jazyk a ne naopak, což
vyvolalo iluzi, že celý román je napsaný „páskovskou češtinou“. A to právě Vohryzek
hodnotí jako něco, co se povede jen talentovanému autorovi. „Vyvolá-li román o páscích

Josef Vohryzek (1926 – 1998) byl český kritik, prozaik a překladatel. V šedesátých letech byl členem
Kruhu nezávislých spisovatelů. Byl signatářem Charty 77.
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tytéž protesty jako skuteční páskové u „dospělých“, pak by to mohlo znamenat, že je
román zatroleně dobře napsán.“94
Dále se pozastavuje nad něčím, co bylo typickou součástí recenzí 60. let.95 Oproti
těm v 50. letech, které poukazovaly na nevhodnost ztotožnění autora s hlavním hrdinou,
recenze v tomto období interpretují tak, že si autor zachovává odstup od hlavního hrdiny.
Recenzent totiž zdůvodňuje Škvoreckého důraz na autentičnost událostí právě zdánlivým
ztotožněním s hlavním hrdinou, byť tak nečiní zjevně. Podává fakta prostřednictvím
Dannyho Smiřického, aby tak působily věrohodněji, a kombinuje záměrně mluvu faktů
s jeho mluvou.96
Takový výklad je podle Michaela Špirita velkou dezinterpretací. Škvorecký totiž
odstup od hlavního hrdiny neměl. I přestože Škvorecký musel učinit několik románových
úprav, které odstup nejvýrazněji naznačují. Nejvíce je tomu podle literárního odborníka
v části, ve které se Danny loučí s vojáky. 97
Vohryzek na konci recenze sám zdůrazňuje, že v součtu dobrých skutků toho
Danny vlastně neudělal málo, byť jeho pohnutky byly jakékoliv (například to, aby se
ukázal před objekty svého zájmu). „A to mu patrně nebude odpuštěno.“98
A že opravdu nebylo, dokládaly recenze z padesátých let, k nimž vlastně
Vohryzkova reakce patřila původně také, ale z politických důvodů se otištění dočkala až
o několik let později. Zbabělci po šesti letech patřili sice k nejvýraznějším ohlasům
šedesátých let na Škvoreckého Zbabělce, ale nebyly jediným kritickým hlasem, který se
tehdy ozval.
Dalším recenzentem, jenž se soustředil na Škvoreckého dílo, byl Ivo Fencl. 99 Ten
se ve své recenzi Netradiční autor české prózy zaměřil ze širšího pohledu a zhodnotil
Škvoreckého dílo v uplynulých letech. Především vyzdvihuje autora pro jeho odvahu
inspirovat se u cizích autorů a odvážně přenést českou literaturu blíž cizím horizontům.
100
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Zbabělce porovnával i další recenzent Aleš Haman.101 Ten ve své stati Člověk
a mýtus ale nehledá srovnání se zahraniční literaturou, ale chce zhodnotit Škvoreckého
román v kontextu jiného českého románu. Tím byl Občan Brych.102 Pro moji práci ale
srovnání s touto knihou není relevantní, proto jsem se zaměřila pouze na stanovisko, které
Haman vůči znovu vydaným Zbabělcům zaujal.
Aleš Haman se ve své recenzi snažil zhodnotit román perspektivou šedesátých let,
ale také se ohlížel do minulosti a do jeho hodnocení zasáhl i kontext 50. let. A zde
můžeme opět vidět posun, na který upozorňovala velká většina recenzentů, a leitmotiv
všech kritik, a to ten, že Škvorecký se distancoval od vyprávění a od postavy Dannyho
Smiřického. Podle něj jde sice stranou epické dění a na vše se nahlíží očima hlavního
hrdiny, což děj mnohem více subjektivizuje, ale přitom nejde o ryze bezprostřední
výpověď určitého subjektu.103
Podle recenzenta je tento subjekt výpovědí stylizován, a proto vzniká fikce
a zvětšuje se rozpětí mezi autorem a hlavním hrdinou románu. Ten je pak „fiktivnější“.
Dále ale zdůrazňuje, že Škvorecký sám ale tuto fikci záměrně snižuje na minimum, aby
text působil jako autentické souvislé vyprávění.
O Hamanově recenzi se zmiňuje další kritik šedesátých let Zdeněk Heřman104
ve svém textu Próza džezem křtěná. V souvislosti s tím zdůrazňuje, že už Aleš Haman si
všímá určité posunu, který Heřman nazývá procesem objektivace. Vysvětluje, že před
šesti lety, kdy Zbabělci vyšli poprvé, se snažil být Škvorecký velmi osobní. Upozorňuje
na to, že pozorný čtenář si nemůže nevšimnout, že počet stránek se zvýšil – přibylo slov
v předmluvě a zvýšil se počet odstavců, v nichž Škvorecký podle něj záměrně motivoval
hlavní hrdiny románu jinak.
Recenzent si dále všímá (jak už ostatně predikuje sám název) spojitosti textu
s hudbou, především s džezem a blues. Text s popisovaným rytmem hudby graduje
i zpomaluje, rozehrává drama či tiše uklidňuje. Jazzová hudba je zároveň jeden z motivů,
který podle Hamana také dodává textu obecnější smysl a snižuje míru subjektivity.
Odchyluje se totiž od subjektivních pocitů a posouvá myšlení hlavních hrdinů k povědomí
celé jedné generace, pro níž byl jazz nezbytnou součástí běžného života.

Aleš Haman (1932) je český literární historik, publicista a editor.
Občan Brych byl jedním z literárních děl, které v 50. letech narušili iluzivní linii české literatury
především charakterem hlavního hrdiny, který se vymykal obrazu zidealizovaných románových postav.
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Další výraznou recenzí 60. let byl text Milana Jungmanna, 105 který se také
jmenoval Zbabělci po šesti letech a vyšel v Lidových novinách. Jungmann ihned
na začátku píše, že by nemělo smysl pozastavovat se nad skandalizujícími kritikami 50.
let. „Někteří z těch, kteří vyvolali tehdejší hysterii, už veřejně přiznali svou chybu, knížka
opět vyšla a to samo vyvrací někdejší obvinění Zbabělců z antihumanismu, z pomlouvání
pomlouvání Sovětského svazu atd.“106
Je to pro něj sice signál ozdraveného ovzduší, ale všímá si jednoho trendu, který
se v kritikách 60. let doposud projevil. Zatímco vždy, když bylo nějaké knižní dílo
kritikou odsouzeno a za několik let znovu vydáno a „rehabilitováno“, noví recenzenti se
snažili veřejnosti přiblížit, proč k předešlé pokřivené interpretaci došlo. Snažili se vždy
podat ucelenou a „vysvětlující“ interpretaci, což se ale v souvislosti se znovu vydanými
Zbabělci nestalo.
V tomto tvrzení měl Milan Jungmann pravdu, recenzenti se nepokoušeli přiblížit
okolnosti reakcí – proč byly takové, jaké byly. Ani se nesnažili o korekci jejich pohledů
a určitou proti reakci nebo polemiku. Určité tendence se objevily snad jen u kritiky Josefa
Vohryzka, kterou ale recenzent sepsal již v 50. letech, proto ji nelze považovat za typický
vzorek spektra recenzí 60. let.
Nabízí se otázka, proč takovou tendenci kritiky neměly a proč byly v případě
reakcí na Zbabělce takto specifické. Podle Michalea Špirita byla 60. léta pořád stejně
podobně chaotické období, jako bylo předešlé desetiletí. O v zásadě stejném textu psali
recenzenti ve zdánlivě jiném světle. Prostředí 60. let se postupně rozšiřovalo, mantinely
politických hranic povolovaly, ale pořád šlo o poměrně dost svázané prostředí, ve kterém
fungovaly stejné argumenty jako v 50. letech, jen s opačným hodnotovým vyzněním.107
A tak se o komplexní interpretaci, která doposud mezi ohlasy chyběla, pokusil
sám Milan Jungmann. Vysvětlil, že literární tvorba si osvojila hodnoty XII. sjezdu KSČ.
Zlomilo se podle něj strnulé chápání realismu a navrátila se díla, která byla po léta
vykazována ze společenství pokrokové literatury.108 Společnost šedesátých let už proto
dokáže přijmout poselství Zbabělců, se kterým se nedokázala společnost 50. let ztotožnit.

Milan Jungmann (1922 – 2012) byl český historik, kritika překladatel. V roce 1969 mu byla
znemožněna publikační činnost. Po roce 1990 se nakrátko vrátil do literárního prostředí, v devadesátých
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Podle něj Škvorecký na tehdejší poměry kladl na kritiku až příliš složité
požadavky. Například i proto, že Škvorecký vytvořil komplikovaně „zápornou“ postavu
a nerozdrtil ji ideově ani mravně.109 Proto se podle Jungmanna zdálo, že Škvorecký
postavu hájí a že ji obdivuje, že se s ní ztotožňuje. A tím se i tento kritik dostává k tvrzení,
které Michael Špirit definuje jako výraznou dezinterpretaci.110 Milan Jungmann totiž vidí
vývoj v postavě Dannyho Smiřického. Z padesátých let se z maloměšťáckého floutka
stává někdo jiný. Podle Jungmanna až příliš „polopatistické“ pasáže románu vyjadřují, že
Danny nesmí být vnímán jako tlumočník autorových názorů.111 A to i přesto, že nedošlo
k markantním změnám v románu při vydání v roce 1964.112
Milan Jungmann nakonec nezůstal jediným, kdo se u příležitosti druhého vydání
Zbabělců zamýšlel nad tím, proč byla v 50. letech kniha kritikou přímo ztrhána, a přesto
román o několik let později vychází znovu. Dalším, kdo se takto zaměřil na Škvoreckého
Zbabělce, byl Vladimír Novák ve své recenzi Nejlepší způsob existence. Situaci
vysvětluje především tak, že i když se v 50. letech proklamovalo, že měla vycházet
literatura nová a ojedinělá, společnost nebyla na tuto originální literaturu připravená. Dále
to podle něj byla vysoká míra emotivnosti a charakterizační funkce, která byla tím, co
nedokázali ostatní v 50. letech přijmout. Podle něj už byl vytvořen obecný názor
na květnovou revoluci, který Škvorecký rozboural. „Nebylo nic snazšího, než aby dobová
kritika zaměnila odlišnost umělecké optiky za odlišnost v hodnocení jedné
z nejdůležitějších etap naší revoluční minulosti jako celku.“113
Otevřeně přiznává, že tehdejší funkce literatury nebyla estetická, ale hlavně
výchovná a téměř instruktážní. Proč nemohli Zbabělci uspět, je tedy z jeho komentáře
zřetelné. Navíc dodává, že styl, kterým byli Zbabělci napsáni, se v české literatuře
prosadil až o několik let později.
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4.3 Exilová kritika
Mimo oficiální domácí kritiku, interpretovali Zbabělce i exiloví recenzenti či
aktéři veřejného dění. Exilová kritika neměla ambice zničit a ztrhat Zbabělce tak, jak to
udělala převážná část hodnotitelů v 50. letech. Jednou z reakcí byla i kritika Ferdinanda
Peroutky, která vyšla v periodiku Zápisník, jenž vycházel v New Yorku.
Peroutka chápal rozpaky, s nimiž komunistická literatura přijala Zbabělce. Kniha
je podle něj vnímána jako jediný „zlý“ element mezi umělým a nepravdivým
socialistickým realismem. Který vlastně slovo realismus využívá falešně.114
Peroutka nijak nezastírá, že pocity Dannyho generace jsou „nemyté a nečesané,
cynické a neupravené pro citlivé čtenáře“. Ale zároveň připisuje Škvoreckému vlastnost,
že něco odpuzujícího dokáže lidem přiblížit a mile popsat. „A když jsem přečetl dvacet
stránek, zdálo se mi, že jsem dojat.“115 Píše totiž, že kniha je zatížena cynismem, který
vládní kritika vyložila jako zatvrzení proti režimu, ale že pod tímto cynismem se skrývá
poetické dno. „Je to poeta, který učinil vše, aby nevypadal jako poeta.“116
I Peroutka vidí výraznou inspiraci v americké literatuře, ale píše o „české
originalitě“, kterou Škvorecký obohatil americký styl psaní. Jde o jeho tichý hlas
bez zuřivosti, kterým se vyjadřuje a do nějž často zaplete i něco, co se podobá něžnosti.
Peroutka zdůrazňuje, že Škvorecký zachytil specifický stav jednoho mládí, které
sice na konci knihy končí, ale i tak má to mládí právo na určitou nehotovost,
neodpovědnost a nerozhodnost. Ať už šlo o Irenu, jestli s ní být nebo to „bude lepší
bez ní“, nebo o další životní momenty. „K čemu dělat hrdinu. Ale k čemu ho vlastně
nedělat.“117 A právě toto právo, které Peroutka Dannymu a všem dalším z jeho party
včetně Josefa Škvoreckého přiznává, vládní kritika nikdy nemohla tolerovat.
Škvoreckého talent a inspiraci v americké literatuře dokáže rozpoznat i další autor
exilové reflexe, Pavel Berka. Ten ve své stati jednoduše nazvané Zbabělci píše o románu
jako o brilantní knize, což také dokázala oficiální kritika rozpoznat, a proto byla reakce
taková, jaká byla – od nazvání prašivým kotětem po osočení z tvoření buržoazního hnusu.
Autor se vlastně nediví, jaká vznikla doma reakce, protože Škvorecký nechává
románové postavy volně vyjadřovat své názory, což jsou podle recenzenta právě ty
pasáže, které zákonitě musí režimní kritiku vyvádět z míry.
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Kniha totiž podle Berky ty pásky, které popisuje, nepředělává v nadšené
„budovatele socialismu“. „Škvorecký podal profil mladých lidí – kteří byli nekomunisty,
protože nebyli ničím.“118 Recenzent dokonce naznačil, co dál by mohlo režimu vadit.
Čtenář totiž podle něj může ve Škvoreckého kritice vlasteneckých maloměšťáků poznat,
že na tyto vlastnosti doplatila i demokracie tři roky po ukončení války. Toto opravdu
nemohlo být něco, co mohl režim tolerovat.
Posledním, kdo se v exilu zamýšlí nad prvotinou Josefa Škvoreckého, je Pavel
Tigrid. Ten úvahy o Zbabělcích zařadil do rozsáhlejší eseje Marx na Hradčanech II., která
bilancuje uplynulé „poúnorové roky“. Jak sám Tigrid píše, záměrně v recenzi nehodnotí
literární kvality románu. Spíše se zamýšlí nad sociologickým vyzněním díla – nad tím,
jak povedeně dokázal Škvorecký vykreslit projevy českého realismu, solidnosti
a opatrnictví, aniž by urážel a přepínal.119

BERKA, Pavel. Zbabělci. Zápisník (New York) 2. 1959, leden. s. 8.
TIGRID, Pavel. Marx na Hradčanech II. Svědectví, 1960, roč. 3, č. 12. s. 254 – 256.
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na analýzu kritických textů reagující
na vydání Zbabělců Josefa Škvoreckého v 50. a 60. letech 20. století. Již od začátku jsem
svou práci koncipovala tak, abych se na jednotlivá období mohla zaměřit separovaně,
a to z toho důvodů, že 50. a 60. léta jsou svou charakteristikou velmi specifická. A právě
tato specifičnost každého období se zrcadlila v textech recenzentů o Zbabělcích.
Hypotézu, že každé období je svou charakteristikou odlišné, jsem nejprve
potřebovala ověřit a doložit potřebným teoretickým základem. Potvrdila jsem ji
v jednotlivých kapitolách.
První kapitola, která se věnovala životu Škvoreckého „před i po Zbabělcích“,
dokládá, jakým způsobem vydání románu ovlivnilo nejen profesní, ale také osobní život
spisovatele. Jak jsem už ve druhé kapitole vysvětlila, Škvorecký prožíval na konci 50. let
po vydání Zbabělců velmi složité období. Šedesátá léta ale přinesla v jeho životě poměrně
výrazné změny a Škvorecký se stal jedním z nejoblíbenějších autorů českého literárního
prostředí. Nebýt změny politického prostředí v roce 1969, Škvoreckého nastartovaná
literární kariéra by nejspíš stejně úspěšně pokračovala.
Toto zjištění mě přivádí k další (třetí) kapitole. Ta se zaměřovala na interpretaci
románu v kontextu tehdejší poválečné literatury, která existovala jako nedílná součást
politického prostoru. Dalo by se říci, že se v ní odráželo vše, co se odehrálo
ve společensko-politickém prostředí. V padesátých letech se v ní zrcadlila často krutá
moc autorit, v šedesátých letech se rozšířily její mantinely společně s politickým
uvolněním a existencí zlaté éry společenského života, aby byla nakonec v roce 1969
normalizací zahnána zpátky pod drobnohled režimu.
I touto kapitolou jsem tedy zdůvodnila rozhodnutí, proč budu recenze analyzovat
v každém období zvlášť. Posledním argumentem pro tuto koncepci byly i odlišné
čtenářské reakce a také lektorská řízení, která se se Škvoreckým vedla předtím, než
nakladatelství jednotlivá vydání odsouhlasila. Snažila jsem se také pro komplexnost
informací zhodnotit i změny, jež musel sám spisovatel učinit, aby knihu vydali, a připojila
jsem i krátkou zmínku o původním rukopisu Zbabělců. Protože jsem se ale nesoustředila
na formální úpravy původního rukopisu, text kapitoly je krátký a přibližuje především
obsahové změny.
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Nyní se dostávám k výsledku mé práce, tedy ke zhodnocení mediálního ohlasu
Zbabělců. Když kniha v roce 1958 vyšla poprvé, kulturní sféra se na našem území
pohybovala ve velmi neurčitém prostoru strachu, nejistoty a pokusů o inovaci. Takovým
pokusem bylo i vydání Zbabělců. Šlo o neúspěšnou snahu v tom smyslu, že oficiální
kritika román nepřijala. První texty sice nebyly přímo negativní a přiznávaly
Škvoreckému určitý talent, ale poté, co se ozvaly autoritativní hlasy z tehdy politicky
etablovaných médií (Rudé právo, Práce), následovala smršť negativních kritik, v nichž se
velmi ojediněle dalo najít pár slov o kvalitách románu.
Zajímala jsem se o to, jaké to bylo prostředí, jaké hodnoty uznávali jednotliví
kritikové a zda byla nějaká autoritativní síla, která poručila zahnat román do prostoru
zakázaných titulů. Přestože pravděpodobně neexistovala konkrétní směrnice, jež by
určovala, jak se v podobných situacích nebo snad konkrétně ke Zbabělcům zachovat,
autority vytvořily určitý směr, jenž se musel dodržovat v rámci „výchovy uvědomělé
a zodpovědné socialistické společnosti“. A pokud by někdo snad zapomněl, co se
v padesátých letech slušelo, rázně se mu to připomnělo (viz případ Ledererovy kritiky
a následné redakční omluvy).
Nevylučuje to samozřejmě skutečnost, že někteří recenzenti byli autenticky
pobouřeni románem, který není patetický, je opravdový a jmenuje se možná trochu drze
– Zbabělci. Jednalo se přeci o kritiky, kteří byli o generaci starší než Škvorecký
a pocházeli právě z té generace „otců Danielů Smiřických“, jejichž svět
„odšvejkovaných“ revolucí 120 Škvorecký ve své knize tak shodil.
Musel si proto od pánů recenzentů, kteří vyznávali klasické hodnoty
modifikované socialistickým režimem, vyslechnout podle mého názoru nejen
nekonstruktivní kritiku, ale i nadávky a útoky. Jak jinak by se totiž dalo nazvat osočování
a titulování špinavým kotětem nebo arogantním páskem. Po analýze kritik je evidentní,
že mediální ohlas Zbabělců ilustruje atmosféru 50. let. Desetiletí socialistického
poválečného odboje, ve kterém se trestali nevinní a v němž režim potřeboval zprofanovat
nekonformní jedince. Zprvu mi situace evokovala „zkritizování na zakázku“, ale
po prostudování všech materiálů a zhodnocení názorů literárních odborníků se přikláním
k závěru, že situace byla mnohem jednodušší, ale paradoxně i složitější zároveň. Rok
1958 byl totiž na pomezí tvrdého totalitarismu a částečného uvolnění. Byl to tedy časový
prostor, ve kterém knihy, které ráno vyšly, mohly být večer pomyslně páleny na hranici.
Paralelu mezi charakterem, postoji a způsoby jednání Dannyho Smiřického a Švejka viděl například
Miroslav Chvatík. Podobenství popsal v knize Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy.
120
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Po perzekucích padesátých let přišla „zlatá šedesátá“, která otevřela Josefu
Škvoreckému dveře do literárního světa. Kulturní ovzduší se změnilo a recenzenti
najednou viděli Škvoreckého román v jiné perspektivě. Reakce byly veskrze pozitivní,
a to především pro změnu autorského postoje vůči hlavnímu hrdinovi. Zatímco na konci
50. let byli recenzenti pohoršeni Škvoreckého ztotožněním s Dannym Smiřickým, o pět
let později hodnotitelé naopak vyzdvihují spisovatelovu distanci od hlavní hrdiny.
Je pravda, že Škvorecký musel text upravit, ale úpravy podle mě nebyly tak
markantní, aby se korekce daly zhodnotit jako odklon od ztotožnění s hlavními
charaktery. Spíše je na základě této analýzy očividné, že 60. léta, přestože jsou
považována za nejsvobodnější dekádu komunistické vlády, byla stále ještě svázaným
a chaotickým obdobím. Recenzenti se tedy podřizovali dobovým hodnotám a v tomto
kontextu Zbabělce vykládali.
Komplexní a objektivní zhodnocení Zbabělců, které nebylo zatížené požadavky
politického režimu, interním redakčním doporučením nebo nebylo zkresleno
zidealizovanými představami o realitě, dokázaly předložit pouze exilové reakce. Ty
poskytly hodnocení Zbabělců s odstupem a nadhledem, tedy tak, jak by měla
profesionální interpretace vypadat. Na rozdíl od svých „domácích kolegů“ exiloví
hodnotitelé nepodlehli iluzi splynutí estetické a ideové roviny v jednu normu.

Summary
In my thesis I focused on the analysis of critics which reacted to The Cowards by
Josef Skvorecky. I analyzed texts that from 50s and 60s of the 20th century. Since the
beginning I concentrated on two periods separately, because the 50s and 60s have very
specific characteristics. And this specificity of each period is reflected in the texts of the
reviewers, who were writing about the novel The Cowards.
First I confirmed the hypothesis that each season is different and it must be
evaluated separately. I described the different developments in each chapter. It served me
theoretical basis for analyzing critics. After analysis I found that the critics had to conform
the former values and requirements in the 50s. Reviewers were also members of a
different generation than Josef Skvorecky. Therefore the authors were authentically
outraged of the novel´s text. 60s was as chaotic period as 50s. Nevertheless area of
prohibited literature had started to narrow. The Cowards came back and reviews assessed
them as generally positive.
30

Only exile reactions could provide a comprehensive and objective assessment of
The Cowards - they was not burdened by requirements of the political regime, internal
editorial recommendations or not distorted by idealistic images of reality.
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Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s Michaelem Špiritem (24. 4. 2014)
Udělal záměrně Škvorecký úpravy předtím, než poprvé vyjednával
s nakladatelstvím?
Předtím, než Škvorecký přepisoval svůj rukopis do strojopisu, tak už v této fázi text krátil.
A když pak asi o sedm nebo osm let později nabídl svůj rukopis nakladatelství
Československý spisovatel, tak byl ten text podroben standardnímu několikastupňovému
lektorskému řízení. A mezi lektorátem a přijetím rukopisu byl text samozřejmě krácen,
redaktoři v něm eliminovali takové ty politicky nejožehavější body.
Škvorecký zmiňuje i v Samožerbuchu, že především to podle něj byla pasáž
„mučení essesáků v pivovaře“. Jaké další části musel upravit?
V prvé řadě bych Samožerbuch nebral jako dokument odpovídající tomu, jak věci
doopravdy probíhaly. Je to další Škvoreckého text, který je v některých případech literární
fikcí. Škvoreckého baví vyprávět o svých dílech, ale často to vyprávění není shodné
s reálnými událostmi a není tak přesné jako právě rukopisy. Takže lze všechny posuny
najít v komentovaném rukopisném vydání.
Utkvělo Vám něco v paměti? Že by se před prvním vydáním něco opravdu razantně
změnilo? Část, přes kterou tzv. nejel vlak? Z politických důvodů?
Zrovna epizoda, ve které jde o mučení v pivovaře, Škvorecký nekrátil z politických
důvodů, ale z estetických. Scéna byla totiž zpočátku tak naturalistická, že ji sám autor
nejvíce redukoval už při přepisu do strojopisu. Takže tato úprava nebyla z politických
důvodů na rozdíl od ostatních. Co se tak obecně ví, Škvorecký musel například redukovat
výraz „Rusáci“ nebo „Mongolčíci“. Zajímavé ale je, že z dnešní perspektivy se jeví, jako
by tenkrát existovala nějaká pevná hráz schvalovatelů, ale tak to nebylo. Už jen to, že byl
vůbec rukopis přijat, nasvědčovalo tomu, že panovala velká nejistota ohledně platných
estetických norem.
Dostáváme se nakonec k tomu, jak je možné, že byl přijat?
S největší pravděpodobností to vypadá na špatný odhad situace od všech zúčastněných.
Kdyby nakladatelství vědělo, co se strhne, tak by ten rukopis jistě nepřijalo. To je ale
právě hezká ukázka toho, jak nejistí byli jednotliví redaktoři.
Škvorecký se ale ve svých pamětích zmiňoval o tom, že snad mohlo jít o určitou
ukázkovou „programovou likvidaci“…
Zbabělci byli samozřejmě tak výrazní, že po nich – nebo po nich představitelé režimu rádi
sáhli, aby mohli ukazovat: „Podívejte se, takhle to dopadá, když se nakladatelská činnost
dělá příliš nezávisle.“ Ale že by to bylo naplánováno dopředu jako spiknutí? To se hezky
čte ve Škvoreckého vzpomínkách, ale všichni zúčastnění to odmítají. Odmítl to například
literární kritik Josef Vohryzek, redaktoři tehdejšího Května – Miroslav Červenka, Jiří
Brabec, Přemysl Blažíček. Takhle chytrý ten komunistický režim nebyl.
A co kritika, která v padesátých letech reagovala na vydání Zbabělců? Tam už
mohlo jít o plánované nebo „shora řízené“ odmítnutí románu?
Dokumenty, které by ukazovaly nějaké směrnice „jak postupovat“, se dosud neobjevily,
a myslím si, že ani neexistují. Spíše to byla taková lavina čím dál více koordinovaných
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událostí. Ty první recenze byly rozpačité, a to nešlo o žádné skalní komunisty, ty se ani
o ten román nezajímali. Ale Vladimír Mináč nebo Jiří Hájek byli reprezentanti toho
tehdejšího českého a slovenského literárního establishmentu a platili za produktivní
kritiky. Dokázali působit na čtenářskou a kritickou obec. A právě jejich recenze vyznívají
„tak na půl“ – je to sice dobře napsané, ale chybí tomu odstup od úpadkového hrdiny. Ale
pak najednou vyšla recenze v Rudém právu, v časopise Práce, v týdeníku Tvorba, a to
byly ty autoritativní hlasy, které byly myslím autenticky pobouřeni.
Čím hlavně?
Tak už jenom ta první věta. „Tak revoluce se vodkládá na neurčito.“ Dovedu si představit,
že ta obecná čeština, v souvislosti s tím, že se o svatém pojmu, jako je revoluce, mluví
takto věcným, až ironickým způsobem, je rozpálila natolik, že pak už to bylo jen sbírání
dalších a dalších argumentů. A ten groteskní případ z Večerní Prahy je výmluvný. Kdy
tak první recenze byla také taková neutrální a dokonce měsíc po jejím vydání, po těch
rozhořčených hlasech z autoritativních médií, redakce večerníku vytiskla opravu recenze
a distancovala se od ní. A nemyslím si, že někdo zvedl telefon a řekl „musíte to udělat“.
To jistě byla panika redakce, které propadla - když „Rudé právo píše tohle“ nebo
„Ladislav Štoll říká tohle“, tak to musíme dát nějak do pořádku. Řekl bych, že to byla
souhra improvizace, strachu, nejistoty a ten (ještě celkem mladý) Škvorecký se v tom
s odpuštěním plácal a mohl mít strach, když ne o život, byl přeci jenom konec 50. let a
do vězení už se neposílalo, tak o svou existenci.
To byl ale nakonec poměrně odůvodněný strach, vydání Zbabělců do jeho života
zasáhlo hodně.
Ano, Škvorecký ztratil práci, jistě to nebylo příjemné. Nerozhodoval o svém osudu. Ale
z pozice zástupce šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, kde dělal něco, co ho
asi nejvíce bavilo, byl přeřazen na pozici řadového redaktora „Krasavců“. Což sice byl,
řečeno dnešní terminologií, kariérní sestup, ale v té době byli literáti ještě ve vězení a
pořád probíhaly politické procesy, i když mírnější. Nechci tím říci, že se mu zas tak nic
nestalo, nedokážu si představit sebe v jeho tehdejší situaci, ale rozhodně nebyl připraven
o kontakt s literárním životem.
Pak ale přišla pro Škvoreckého o něco lepší doba. Jaké postavení měl jako autor
v šedesátých letech, když mu Zbabělci vyšli podruhé a do tisku šly i další jeho texty?
On sám jako prozaik nemohl asi pět let vydat knížku, a když mu vyšli Zbabělci podruhé,
tak je opravdu musel upravovat.
Redaktoři chtěli například vypustit slavné spojení „Eseseser – jen se neposer“, ale
Škvorecký si ji prý nakonec prosadil. Podle něj, kdyby tam nebyla, čtenářům by to
bylo hned podezřelé a dovtípili by se, že jej donutili, aby ji vyškrtl. Bylo to snadné
polemizovat takto s redakční autoritou?
Řekl bych, že to byla opět součást velmi složitého procesu. Tento argument, pokud ho
tedy Škvorecký opravdu vznesl, a docela bych věřil tomu, že to tak bylo, byl výborný.
Byl veden tím směrem, že by kompromitovalo samotné vedení kulturního oddělení KSČ.
Ale jinak samozřejmě k těm změnám v textu došlo. Narativ je více doslovný, Danny se
ukazuje jako větší naiva, zejména, když se loučí s vojáky na konci románu, tak je
Angličany přímo zahanben. To v tom prvním vydání vůbec není. Tam je to poměrně
věcný rozhovor, kde se děje hodně mezi řádky.
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Takže kdybychom se vrátili k tomu, jaká byla pro Škvoreckého jako autora šedesátá
léta?
Sice mu mohly vycházet další knihy, ale podstatné je, že ty rukopisy, které měl v šuplíku,
vyjít nesměly. Škvorecký v šedesátých letech patřil mezi populární autory, ale vydával
práce, které sám pokládal za jakýsi „oddech“ nebo „náhradní psaní“. Nemohl vydat
především Tankový prapor, povídky Tenor saxofonisty nebo řadu skvělých novel
s takovým temným existenciálním nábojem. S cenzurou se potýkal neustále tak jako
všichni spisovatelé. Ale je zajímavé, že například autoři jako Milan Kundera nebo Ludvík
Vaculík mohli v té atmosféře probouzející se společnosti prosadit rukopisy, které
tematizovaly bolestný rozchod s komunistickou ideologií, ale rukopisy autorů, které s tou
ideologií ani nepracovaly, publikovány být nesměly.
Z jakého důvodu?
Neodpovídaly totiž ani té reformní ideologii. Tankový prapor byl například i pro konec
šedesátých let tak jazykově odvážný, že ho cenzura nepustila. Řekl bych, že situace byla
podobná jako v těch padesátých letech. Opět nebyla nějaká jednotná směrnice. Byl to
pokus manévrovat v prostoru, který se postupně rozšiřoval, ale nebyl široký natolik, aby
se do něj vešly třeba necenzurované práce Bohumila Hrabala, zápisky Jana Hanče anebo
právě Škvoreckého rukopisy.
Zbabělci tedy nakonec vyšli v šedesátých letech několikrát. Jak nahlížíte na další
vlnu kritiky, která zareagovala?
Mě poutá ten moment ohlasů na druhé vydání, kdy v řadě případů jde o tytéž recenzenty,
kteří vítají to druhé vydání s tím, že před šesti lety nebyl vidět Škvoreckého odstup od
vypravěče románu. To je podle mě velká dezinterpretace, Škvorecký takovou distanci od
Dannyho Smiřického neměl. I přes tu scénu loučení s vojáky, kterou jsem zmiňoval
předtím, kde je ten odstup asi nejvíce znát. Ale psát v zásadě o stejném textu něco
diametrálně odlišného, to je groteskní, až humorné. Ale zase to ukazuje, jak svázané
prostředí ta šedesátá léta ještě byla. V podstatě fungovaly stejné argumenty jako v roce
1959, ale musely se představovat s opačným hodnotovým vyzněním.
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Příloha č. 2: Ukázky přebalů jednotlivých vydání Zbabělců
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Příloha č. 3: Josef Škvorecký v době vydání Zbabělců
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Příloha č. 4: Josef Škvorecký se svou manželkou Zdenou Salivarovou

Příloha č. 5: Ukázky dobových kritik a recenzí
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