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Vypravěči Josefa Škvoreckého: Rané prózy 

 

První prózy Josefa Škvoreckého, napsané před Zbabělci (1948/49) nebo těsně po nich a žánrově iden-

tifikovatelné na hranici povídky a novely, jsou a asi už zřejmě vždycky budou spočívat kvůli významo-

vé energii spisovatelova prvního románu spíše na okraji interpretačního zájmu. Jako skoro všechno 

zajímavé v české podruhoválečné literatuře i v této věci je na vině rozestup mezi časem vzniku a do-

bou publikace, způsobený politickými okolnostmi. Ty byly v případě těchto próz tak tísnivé, že autor 

ztratil se svými dávnými strojopisy jakýkoli kontakt a shledal je v  zásadě, až když se „okolnosti“ 

zhroucením komunistického režimu změnily. Proto nemohl žádnou z  povídek-novel uplatnit 

v šedesátých letech časopisecky nebo bez cenzury vydat v  některém z exilových nakladatelství 

v dalších dvou dekádách. První monografie (1990 a 1991) nebo monotematicky komponované časo-

pisecké bloky z let 1980, 1994 a 1997 – všechny na severoamerickém kontinentu – tyto nevydané 

a nepřeložené texty tedy ani neregistrují. Předmětné prózy to však neměly lehké ani po roce 1990: 

zveřejněny byly až v prvních svazcích Škvoreckého Spisů, které autor ve spolupráci s Vladimírem 

Justlem pořádali poměrně spontánně a navíc se už přitom ocitali pod novým, v českých poměrech 

dlouho neznámým ekonomickým tlakem, jemuž nakladatelství Iva Železného, které Spisy publikovalo, 

vzdorovalo dosti improvizovaně. I v úhrnnějších novějších bilancích z roku 2004 (sborník z výroční 

konference a monografie Heleny Koskové) jsou spisovatelovy texty z  let 1948–1955 vnímány buď 

jako kulisa pro entrée románová, anebo zůstávají vůbec nepoznány. 

O těchto okolnostech píše v úvodních pasážích své bakalářské práce Eva Vrabcová, a současně 

tím i zdůvodňuje volbu svého tématu. Formát spisu a podrobná pozornost, kterou předmětu svého 

zájmu věnuje, způsobily, že oproti původnímu plánu jsou nakonec analyzovány „jen“ dvě povídky, 

Divák v únorové noci a Cesta k ateliérům, které vznikaly v bezprostředním sousedství s prvním romá-

nem. Příslovce „jen“ ovšem píšu v uvozovkách. Autorka rozebírá obě prózy opravdu detailně, postu-

pujíc od konstrukce textu přes postavy a jazyk k analýze vypravěčských technik. Spolu s druhou kapi-

tolou, v níž přibližuje průběh povídkového žánru napříč celou Škvoreckého tvorbou, tvoří její pojed-

nání soudržný a samostatně fungující celek. 

Bakalářská práce se rodila při poněkud zrychleném režimu, ale mohu-li tak soudit, na textu to 

znát není. Inspirována hausenblasovskými stylistickými studiemi vychází Eva Vrabcová zejména 

z kategorií systému a funkce prvků v uměleckém textu a po celou dobu zůstává důsledně 

v kontrolovatelných mezích výkladu, což je v dnešních těžkých časech převažujících literárněvědných 

spekulací poměrně vzácné. Rád práci doporučuju k obhajobě a dle kontextu ostatní obhajovaných 

prací navrhuju hodnocení mezi „velmi dobře“ a „výborně“. 
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