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Anotace 

Tato diplomová práce se pokouší nahlédnout do fikčního světa ženských postav v prózách 

Josefa Škvoreckého. V první části se zabývá - dle Škvoreckého vlastních slov 

nevyhnutelnou - „aplikací" Goethových termínů Dichtung und Wahrheit - básnění a 

skutečnost na Škvoreckého prozaické dílo. Tato část je dále členěna na několik podkapitol 

věnovaných migraci postav, zrodu spisovatele a jeho metamorfóze v Dannyho Smiřického, 

androgynii v pojetí Josefa Škvoreckého a jeho vyprávějícího subjektu, zahrnuta je taktéž 

Zdena Salivarová jako reálný předobraz některých postav. Zabýváme se pojetím ženského 

ideálu vyprávějícího subjektu, a v neposlední řadě proměnami Škvoreckého vypravěče 

v souvislosti s autorovým uměleckým vývojem. Druhou část tvoří čtyři portréty ženských 

postav, které jsou Škvoreckého „ženami s tajemstvím": Emöke, Rebeka, Lenka Stříbrná, 

Naďa. V závěru práce jsou stručně shrnuta specifika této čtveřice, tohoto seskupení na 

první pohled možná nesouměřitelného. 
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ženské postavy, postavy s tajemstvím, zbožštění. 

1 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury. 

V Praze dne 31. března 2007 

2 



Poděkování 
Na tomto místě bych ráda poděkovala panu docentovi Pavlu Janouškovi za vedení práce a 

cenné rady. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým, kteří mě podporovali. 

3 



Obsah: 

Ú v o d 5 

Problematika postav v díle Josefa Škvoreckého s přihlédnutím 

k „Dichtung" a „Wahrheit" 6 

„Přebíhání" postav z knížky do knižky 7 

Zrod spisovatele a jeho metamorfóza v Dannyho Smiřického 9 

Androgynie v pojetí Josefa Škvoreckého 17 

Vlastní manželka jako literární postava 18 

Ženský ideál Škvoreckého vyprávějícího subjektu 19 

Proměny Škvoreckého vyprávějícího subjektu 2 4 

Škvoreckého „ženy s tajemstvím" 36 

Legenda Emóke 3 6 

Rebeka 4 6 

Tajemství krásné slečny ze Zverexu 5 8 

Naďa 7 1 

Závěr 83 

Použitá literatura 86 

4 



ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá ženskými postavami v prózách Josefa Škvoreckého. Je 

rozdělena na dvě části. První část se věnuje problematice postav v díle Josefa Škvoreckého 

s přihlédnutím k „Dichtung" a „Wahrheit", ve druhé pak z galerie Škvoreckého ženských 

postav vybíráme čtyři, které se od ostatních liší. 

Samostatné kapitoly věnujeme postavě Emóke, hrdince novely Legenda Emöke, 

Rebece, s jejíž postavou se setkáváme v povídkovém souboru Sedmiramenný svícen a 

v Příběhu inženýra lidských duší, dále se zabýváme postavou Lenky Stříbrné z románu 

Lvíče, a v neposlední řadě postavou dělnice Nadi, tragické hrdinky Příběhu inženýra 

lidských duší. Tuto čtveřici postav tvoří ženy obestřené tajemstvím a my se společně se 

Škvoreckého vyprávějícím subjektem pokusíme do jejich světů nahlédnout. Ukážeme si, že 

tyto čtyři ženské postavy Škvoreckého vypravěče, který většinou bývá automaticky 

označen za haura a sexuálního loudila, definují novým způsobem. 
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PROBLEMATIKA POSTAV V DÍLE JOSEFA ŠKVORECKÉHO 

S PŘIHLÉDNUTÍM K „DICHTUNG" A „WAHRHEIT" 

V případě próz Josefa Škvoreckého velice často dochází nejen k záměně samotného 

autora a jeho fiktivního alter ega Dannyho Smiřického, rovněž pak k pátrání po reálných 

předobrazech ostatních postav, k násilnému hledání rovnítek. Škvorecký v žádném případě 

inspiraci skutečnými lidmi nepopírá, naopak ji posiluje: „absolutní většina postav 

v seriózní literatuře má inspiraci (obvykle zcocktailovanou) ve skutečném životě. Ale to na 

romanu není důležité."1 V samém závěru svého vlastního životopisu - v Příběhu 
2 3 

neúspěšného tenorsaxofonisty', který nazývá autobiografickou črtou", nalézáme tato slova: 

„Všechno, co jsem tu napsal, se více méně stalo. Literární a psychologická věda dávno 

objevila, že nikdo není schopen ve vlastním životopise napsat pravdu, celou pravdu a nic 

než pravdu. Každý se dělá trochu hezčí nebo trochu horší, podle nátury. Jde jen o to, aby 

v základních věcech se pravdě přiblížil co nejvíc. Jako Faulkner, který si sice vymyslel 

hrdinskou účast na vzdušných bojích v první světové válce, ale zato yoknapatawphaskou 

ságu neuvařil z vody. O to jsem se pokusil i já."4 

A to platí i o všech jeho knihách. Škvorecký s oblibou užívá Goethových termínů 

Dichtung und Wahrheit - básnění a skutečnost. Nalézáme je i v podtitulu jeho životopisu. 

Vždyť už Zbabělce se rozhodl napsat proto, aby si mohl znovu prožít květnové dny, 

„zahrát na papíře své velké tenorové sólo, které jsem s plátkem v ústech zahrát neuměl. 

Znovu pokonverzovat s několika hezkými dívkami, zdigestovanými pro potřeby románu 

pouze v jednu. . ."5 Jedním dechem dodává, že „ty tři komponenty: snaha znovuprožít 

významuplné chvíle života; touha znovu a znovu zahrát to tenorové sólo; potřeba opět se 

stát mistrem oněch plácavých konverzací - ty jsou, myslím, i ve všech mých pozdějších 

opusech a hokuspokusech. Pohromadě je drží zvláštní druh lhaní, zvaný imaginace, jímž se 

spisovatel liší od nespisovatele. Absolutní většina lidí včetně spisovatelů má v sobě 

materiál na jednu knihu. Leckdo tu knihu taky napíše, a je třeba krásná. Ale dál nemůže. 

' ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 254. 
2 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné 
eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. 

Tamtéž, s. 68. 
Tamtéž, s. 75. 

5 ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 162. 
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Nemá imaginaci. Umí Wahrheit, ale nikoli Dichtung. Někdy si pak imaginaci splete 

s prostým lhaním, a výsledek je dizástr. Spisovatel, ten tu svou jedinou knihu vydá 

v několika, někdy i mnoha svazcích... Dobří spisovatelé pořád vedou svou, jenom 

druhořadí střídají náměty."6 

„Přebíhání" postav z knížky do knížky 

Myslíme si, že závěrečné věty dobře vysvětlují neustálou migraci mnoha postav 

z knihy do knihy, což je u Škvoreckého jev, který by se dal označit za typický. Přibáň 

správně poznamenává že nejen „některé postavy (a tedy i ,inspirační zdroje') 

Škvoreckému pobíhají z knížky do knížky", ale „že Škvoreckému utíkají z knížky do 

knížky [.. .] i celé příběhy."7 Celé Škvoreckého dílo je dle slov Michaela Špirita dobré 

chápat jako „makrotext s určitými monotematickými rysy".8 Jakoby Škvorecký neměl tu 

sílu či chuť rozloučit se nejen s kosteleckou partou kluků z kapely a jejich „sajdek, bejbin, 

luketek", ale i s jinými postavami (důstojný pan Meloun, sestra Udelína atd.). 

Po dopsání Příběhu inženýra lidských duší, knize, v jejíž kostelecké linii se 

s hrdiny Zbabělců a Prima sezóny znovu setkáváme, autorovi „připadalo, že příběhů o 

Dannym, o Marii a Ireně a o klucích z bandu bych mohl usnovat desítky a desítky... Takže 

Inženýr zůstane mým posledním románem o kosteleckých klucích a holkách. Stejně jsou 

z nich dnes babičky a dědečkové. Předsevzetí jsem porušil jen jednou, když jsem před 

několika málo lety napsal story Feminine Mystique.9 Tenkrát jsem neodolal vyprávění 

jedné staré paní na amerických Virgin Islands, která to zažila a pak přežila Aušvic, a tak 

jsem její příběh dal do povídky."10 

Škvorecký ovšem neodolal naposledy, nebo si zkrátka „nemůže pomoci", jelikož 

s postavami Ireny a Marie se setkáváme jednak v útlé knize Povídky z rajského údolŕ1 

z roku 1995 nesoucí podtitul Pokračování mých jiných knih v novém světě, jednak 

6 Tamtéž, s. 163. 
7 PŘIBÁŇ, Michal. Nápady čtenáře Miráklu. Danny 3, 1992, č. 1, s. 21. 
8 Špirita cituje Jiří Peňáz. In PEŇÁZ, Jiří. Americký Škvorecký ve stavu zrodu. Danny 1992, s. 29. 
9 Povídka byla dopsána v lednu 1988. Je zařazena ve 4. svazku sebraných spisů. In ŠKVORECKÝ, Josef. 
Feminine Mystique. In Neuilly a jiné příběhy. Praha: Ivo Železný. 1996. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 4. 
s. 208-222. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 294-295. 
" ŠKVORECKÝ, Josef. Povídky z rajského údolí. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1995. 
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I v 1 

v Obyčejných životech ' z roku 2004, novele pro stálé čtenáře, jak sám autor knihu 

nazval. Její součástí je poměrně rozsáhlý poznámkový aparát připomínající staré známé 

postavy. Nacházíme nejen Irenu a Marii, ale dokonce Naďu nebo třeba Lizetku 

z Tankového praporu či Povídek tenorsaxofonisty. 

Obsese jménem Irena prostupuje celou Škvoreckého tvorbu, autor sám uvádí, že 

Irena je jeho oblíbené jméno.13 Stejný názor sdílí Danny v Příběhu inženýra lidských duší 

ve scéně, kdy s mistrem Vachouškem hovoří o ženských jménech: shodnou se na tom, že 

hezká jsou Irena a taktéž Marie.14 V Příběhu inženýra lidských duší nalézáme postavu 

kanadské studentky (a milenky) stárnoucího profesora Smiřického Irenu Svenssonovou, 

není však zdaleka jedinou Irenou ve Škvoreckého knihách. Velkosvětská herečka Irena se 

objevuje ve Věku nylonu15 a v povídce Cesta k ateliérům16, vdaná Irena v Konci 

nylonového věku (její postava sice v lecčems tu kosteleckou připomíná, nicméně je 

vzdělanější, inteligentnější, složitější, dalo by se říci, že má mnohem blíže postavě 

Lizetky), fotografie Ireny jako údajné snoubenky v Legendě Emöke vlastně pokazí slibně 

se rozvíjející vztah vypravěče a hlavní hrdinky, bacilonosička v Miráklu, která Dannyho 

nakazí kapavkou, se jmenuje rovněž Irena. 

Všechny Ireny od Zbabělců do dnešních dnů nelze přehlédnout, nejedná se 

samozřejmě o jednu a tutéž postavu, spíše o variace. Zdena Salivarová v rozhovoru se 

Samem Soleckim moudře prohlašuje: „Měla bych žárlit, protože vím, na kom jsou 

[všechny Ireny] založeny, a dokonce máme doma portrét té první. Nežárlím, ale začala 

bych, kdyby [Josef Škvorecký] dnes měl nějakou další Irenu. Je to vše minulost."17 

ŠKVORECKÝ, Josef. Obyčejné životy. Praha: Ivo Železný, 2004. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 25. 
Škvoreckého odpověď na jednu ze „44 otázek pro Josefa Škvoreckého", kterou nalézáme in Danny 1 

1990, ě. 2-3, s. 12. 
ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. II. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy Josefa 

Škvoreckého svazek 16. s. 123. 
v ŠKVORECKÝ, Josef. Věk Nylonu. In Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky. Praha: Ivo 
Železný, 1994. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 2. Autor text ze čtyřicátých let v roce 1992 upravil. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Cesta k ateliérům. In Neuilly a jiné příběhy. Praha: Ivo Železný, 1996. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 4. Povídka je z roku 1948. 

SOLECKI, Sam. The Girl from Prague: A Conversation with Zdena Salivarová (1989 - 1992) In The 
Achievement of Josef Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. 
Kap. 19, s. 193. 
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Zrod spisovatele a jeho metamorfóza v Dannyho Smiřického 

Škvorecký otevřeně přiznává, že začal psát pro slávu, což v jeho případě znamená 

pro obdiv krásných žen, cituje Freuda: „Na počátku života je budoucí spisovatel neznámý 

nikdo, ne zrovna ženám imponující a chudý. Sní proto denní sny o slávě a penězích, za něž 

si lze opatřit krásné ženy. Potom ty denní sny začne zapisovat. Posléze mu je vytisknou. 

Obdrží peníze a získá slávu. Za obé se mu dostane krásných žen. Přibližně tak to bylo se 

mnou. Těžkou nemocí18 jsem byl na řadu předpubertálních let vyřazen z normálního 

života, a tím víc se mi velice líbily dívky. Chorobnost mě však naplnila komplexem 

méněcennosti a z umění milovati vypěstoval jsem si hlavně schopnost konverzace a 

korespondence. V obém jsem se vypracoval ke skutečnému mistrovství. Někdy trnu, co 

vyjde najevo, až ty různé dívky v mém rodném městě poskytnou literárním historikům 

(pokud budou mít zájem - ty listy, myslím, stojí za všechny drobné) moje písma, psaná na 

jemných, často skutečně růžových papírech... Pokud si je ovšem uschovaly, ale to prý 

dívky dělávají.19 Sexuálním haurem jsem se stal až mnohem později a úrovně, jaké jsem 

dosáhl v slovním projevu ústním i písemném, jsem v praktickém umění nedosáhl nikdy."20 

V této souvislosti bychom měli připomenout citát z Faulknera, který Škvorecký 

často zmiňuje a který dle jeho názoru tuto metamorfózu vysvětluje: „Ti, kteří mohou, ti to 

dělají; ti, kteří nemohou, a trápí se dost dlouho tím, že nemohou, ti o tom píší."21 Často se 

tedy logicky tvrdí, že Danny je Škvoreckého sen o sobě samém, což autor nepopírá: 

„Přirozeně, že literatura je vždycky taková či onaká sublimace. Náhražka za něco, co není, 

nebo to není takové, jaké by to mělo být - odtud všechny ty autobiografické romány. Za 

absenci velkých erotických dobrodružství [...] za nemožnost prožít mužná dobrodružství 
9 9 

[•••] za ztracený ráj rousseauovské prostoty."" 

Následující slova z rozhovoru s Renatou Kalenskou jsou konkrétnější: „Chtěl jsem 

hrát krásně na saxofon, což jsem neuměl. Sice jsem hrál, ale nikoli krásně. Chtěl jsem 

samozřejmě dobývat ženská srdce, což se mně taky nedařilo. Tedy nedařilo se mi to 

18 v 

Škvorecký v dětství několikrát prodělal zápal plic. 
Milostnou korespondenci si uschovala jeho manželka, ovšem dodnes údajně neví, co přesně v dopisech 

stojí, jelikož Josef Škvorecký nevynikal v krasopisu. Viz SOLECKI, Sam. The Girl from Prague: 
A Conversation with Zdena Salivarová (1989 - 1992). In The Achievement of Josef Škvorecký, ed. Sam 
Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. Kap. 19, s. 191-192. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 160-161. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a 
jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 22. 
"" HVÍZDALA, Karel. České rozhovory ve světě. Praha: Cs. spisovatel, 1992. s. 144. Rozhovor je z května 
roku 1980. 
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9 "3 

v takové míře, jak jsem si sám představoval."-" V postavě cynického páska Dannyho tedy 

Škvorecký vytvořil takového mladíka, jakým chtěl sám být. Pro čtenáře je dobré, že ve 

skutečnosti byl autor ve svých jinošských letech plachý, nemluvný, uzavřený, že v jeho 

mládí příliš milostných prožitků nedošlo naplnění: „Kdybych byl úspěšný don Juan a 

všechny holky mně skákaly do postele, asi bych o tom skutečně nepsal. Ale ono to v mém 
v • 0 4 

věku skoro nejde. Pokud člověk není opravdový proutník."" 

Hana Celbová, předobraz Lucie, která se později provdala za Jarýka Celbu alias 

Harýka v bulletinu Danny na mladého Josefa Škvoreckého vzpomíná takto: „Pepa 

Škvorecký byl vynikající kluk, on byl hrozně nenápadný, mně vždycky připadalo, že byl 

hrozně uzavřený do sebe, ale jako společník byl výborný. Moc toho sice nenamluvil, ale 

když už něco řekl, bylo to velice vtipné."2:i Stylizace do smutného panice Dannyho, který 

přes svou pověst proutníka, žádným proutníkem nebyl, (zůstává věčně škemravým. 

sexuálním loudilem), dle Marie Noskové mnohé v Náchodě překvapila: „Joska byl hrozně 

hodný kluk, vzorňák, vůbec né takový jako Danny. Nikdy by neřekl sprosté slovo.. .Byl 

zblblý do swingu a kvůli Jarině, kterou přejmenoval na Irenu, se zajímal o horolezectví."26 

Dále Marie Nosková vypráví o tom, jak j í Josef Škvorecký napsal slohovou práci, která 

měla úspěch: „Tenkrát za to nic nechtěl, ani pusu, kterou by Danny určitě loudil."27 Uvádí, 

že Josef Škvorecký se ještě v šestnácti letech po náchodském korzu vodil s maminkou za 

ruku, a že „to nebyl typ kluka, který by se nám tenkrát líbil. Já třeba měla ráda sport, on 

byl sportovní antitalent. Nechodila bych s ním, ani kdyby chtěl. Myslím ale, že na 

namlouvání nikdy nedošlo."28 V nepřítomnosti svého muže později připouští, že „možná 

tenkrát s Dannym něco málo bylo. Možná ji při doprovázení někdy držel za niku, možná 
99 

[•••] Ale Joska byl opravdu takový jako svatý."" Jaroslav Suchý, předobraz Jarka 

Mokrého, shodně uvádí, že „nejvíce však překvapila jeho metamorfóza ve vášnivého 

23 KALENSKÁ, Renata. Josef Škvorecký - Brežněv mi splnil sen. In Rozhovory na konci milénia. Praha: 
Votobia, 2001. s. 283. . . . , u _ . 
24 DOČEKAL, Boris. Věci se stávají hezčími, když pominou. In Život je jen náhoda. Havlíčkův Brod: 
nakladatelství Hejkal, 1996. s. 87. , i n n A x , „ _ . , . _ 
25 Citujeme z krátkého rozhovoru s názvem Lucie vzpomíná. In Danny 1, 1990, c. 1, s. 22. Podepsáno (mik) 
- Mikoláš Černý a (dbk) - Václav Krištof. , w . . . . 1 Q Q , T 
26 DOČEKAL Bor i s - JIRKŮ Irena. Marie z Prima sezóny. Magazín Dnes 45/1994, s. 14-15. Přetištěno In 
Danny 1995, září, s. 67-71. Veškeré citace pocházejí z bulletinu Danny. Tato s. 68. 
~7 Tamtéž, s. 68. 
~8 Tamtéž, s. 69. 
29 Tamtéž, s. 71. 
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Dannyho a jazyk, kterým psal. Každý ho pokládal za tichého chlapce, jenž se umí chovat a 

mluví slušně. Pobouřil dívky, které jeho hrdina Danny popisuje a dobývá."30 

Jak jsme již naznačili, Josef Škvorecký nepsal proto, aby se v jeho knihách lidé 

nacházeli nebo byli nacházeni jinými. V rozhovoru s Karlem Hvížďalou Škvorecký opět 

užívá Goethových termínů, má pocit, že nejlépe vyjadřují nesmyslnost všech identifikací a 

pokračuje takto: „Nevím, ,posunuji-li' cokoli směrem více ke snu, či více ke skutečnosti, či 

více k fabuli. Řekl bych, že spíše míchám koktejly z několika předloh. Ale když už posun, 

tedy spíš ke snu, což je asi jen jiné slovo pro stylizaci nebo humorous exaggeration, jak zní 

americký termín pro postavy zkarikované legrací. [. . .] Marie Dreslerová z Prima sezóny a 

Inženýra lidských duší? Její originál byla hezká mladá dívka, s níž se nádherně kecalo a 

která se v mých vzpomínkách proměnila ve ztělesnění toho nej krásnějšího na mém mládí, 

na mém rodném městě. Takže jsem ji asi posunul. Směrem k ještě větší kráse a patrně taky 

k ještě větší mazanosti. Ačkoliv ... já tu sedím u stroje, dívám se na její fotku, kterou jsem 

si s sebou přivezl přes Atlantik. Je na ní zachycena ve věku asi sedmnácti let, a jak se tak 

koukám, nejsem si už jist tím posunem. Byla to opravdu strašně krásná holka. Skutečnost -

aspoň skutečnost hezkých mladých ženských - možná nelze vylepšit literaturou, ani -

chcete-li-posunout."3 1 

Není bez zajímavosti, jak otázku posunu postav směrem více ke snu, ke 

skutečnosti, či k fabuli v prózách svého muže vidí Zdena Salivarová. V první verzi 

rozhovoru, který pro její zaneprázdněnost v nakladatelství zůstal nedokončený, nalézáme 

tato slova (rozmlouvající je uvádí v poznámce pod čarou): „Někdo říká, že spisovatelé jsou 

drby, že sbírají historky o lidech, zajímá je kdejaký skandál, ostuda, rvačka, prostě událost. 

Ale není to proto, že by chtěli roznášet drby dál. Oni to potřebují vědět, prostě, a pak si 

Přidají, spojí dvě historky do jedné, hrají si s tím tak dlouho, až vznikne obraz života a lidé 

říkají, jéžiš, tohle zrovna se mi přihodilo, tohle zrovna jsem cítil, když se to stalo, a 

spisovatel mi to zformuloval do slov. Kdyby Vám Josef povídal nějakou historku, neberte 

ho doslova, on si rád přidává a obrušuje odestalé příběhy jako generace lidovou píseň, on 

si je tím stále opakovaným a zdokonalovaným vyprávěním vybrušuje do literární podoby. 

To není lhaní ani pomlouvání, nic špatného. Je to tvůrčí činnost."32 Josef Škvorecký tedy 

samozřejmě mění jména, mění okolnosti, skutečnými lidmi se toliko nechává inspirovat, 

30 SUCHÝ, Jaroslav Pepa a Vráťa (Vzpomínka na Josefa Škvoreckého a Vratislava Blažka). Danny 4, 1993, 
f 2"3 ' s- 35-
3
3: HVÍŽDALA. Karel. České rozhovory ve světě. Praha: Čs. spisovatel, 1992. s. 143-144. 
"Tamtéž, s. 142-143. 
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vybírá si jenom něco z jejich osudu, vše doplňuje imaginací: „Holky z Prima sezóny jsou 

skutečné ženské, ale tyhle věci se takhle doslova nestaly. Někdy jsou vymyšlené 

z devadesáti procent. Rozumný člověk při čtení vidí, že je to vzdálené skutečnosti. 

Samozřejmě, někoho to nasere. To se mi taky stalo. Je to těžké, ale takzvaná dobrá 

literatura se nedá vařit z vody."33 

Dichtung a Wahrheit u Škvoreckého došel tak daleko, že si autor už nepamatuje, co 

je snění a co skutečnost: „Mně se ty věci pletou. Už nevím, co jsem vyfabuloval a co se 

stalo."34 

V Samožerbuchu Škvorecký literární postavu nazývá amalgánem, směsí 

nejrůznějšího složení a postavy svých próz rozděluje do několika kategorií. Prvním typem 

je fiktivní postava vytvořená z několika reálných postav, k níž je přimíchána imaginace. 

Příkladem takové ženské postavy je Irena, o které autor tvrdí, že „měla dva hlavní a 

množství (asi 23) vedlejších inspiračních zdrojů.33 Druhým typem je taková fiktivní 

postava, jejíž předobraz je jen jeden, ovšem „postava prochází situacemi, v nichž se nikdy 

neocitla, a provádí věci, jichž by ve skutečném životě nebyla schopna."36 Tímto druhem 

literární postavy je například Marie (ve Zbabělcích pojmenovaná Dagmar) Dreslerová. O 

té skutečné Škvorecký dokonce tvrdí, že byla ještě krásnější než ta románová, ovšem „do 

Postele [ho] však na Roštově chatě neuložila37 a těch krásně plácavých konverzací mezi 

námi nebylo zdaleka tolik, i když plácavé byly, a snad i krásné. Taky se nikdy nespustila 

s Herbertem Percym Siddellem38 ani s jinými osvoboditeli."39 

Příkladem třetího typu fiktivní postavy je dle autora Venuše Paroubková z povídky 

Píseň zapomenutých let a z románu Příběh inženýra lidských duší. Škvorecký uvádí, že se 

nechal inspirovat pouze jménem a vše ostatní si vymyslel. Do další kategorie dle autorova 

mínění spadá například Geraldinka z povídky Malá pražská matahára, postava téměř 

nevymyšlená, které Škvorecký pouze změnil jméno. Postava Blběnky z Příběhu inženýra 

lidských duší má naopak vymyšlené i jméno, s jejím předobrazem ji pojí toliko jazyk. 

~ DOČEKAL, Boris. Věci se stávají hezčími, když pominou. In Život je jen náhoda. Havlíčkův Brod: 
nakladatelství Hejkal, 1996. s. 88. 
35 Tamtéž, s. 88. 
j1 ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 262. Počet vedlejších zdrojů se shoduje s počtem dívek 
z Dannyho seznamu v Prima sezóně. 
37 Tamtéž, s. 262. 

Scéna z Prima sezóny, ve které Danny s Marií popíjejí předválečný Meinlův rum, flirtují spolu, Danny 
ovšem opilý usíná, Marie chatu opouští. 
39 Narážka na Zbabělce a anglického vojáka, se kterým se Marie zapletla. 
, ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 262. 
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V souvislosti s Miráklem Škvorecký ostře odmítá názor, že „Liška je fiktivní 

projekce [jeho] erotických snů" a shrnuje takto: „Jediná fiktivní ženská v mých knihách je 

slečna Lenka Stříbrná, a to má ještě oči vypůjčené od zatraceně skutečné Rebeky. Jinak 

žádná. Ani chudák Naďa Jiroušková ne."40 I tak vzdálená postava, postava z jiného světa, 

jako je Emöke má svůj předobraz: „Emöke existovala. To byla taková krásná slovenská 

holka, trochu zakřiknutá, s traumatem."41 A možná právě fakt, že vyjma tajemné slečny 

Stříbrné z románu Lvíče, nejsou postavy zcela neskutečné, způsobuje ono pátrání po 

předobrazech, věčné srovnávání, stejně tak jako rozporuplné reakce skutečných lidí, kteří 

se stali předobrazy těch románových. Škvorecký v novele Neuilly dokončené roku 1974 

dokonce celá jména reálných jedinců, kteří posloužili jako předobraz románových postav 

Zbabělců, sám uvádí4 2 Jmenuje jednak kamarády z kapely, jednak jejich „holčenčí" 

protějšky: „[. . .] pomoz mi Bůh, že Irena je Járinka Fibírová, [...] Dagmar (v Prima sezóně 

jsem z Dagmary udělal Marii: svítivá lagůnka v rembrandtovském rámu je příliš 

intenzívní, jméno Marie se vzpíralo vzít na sebe, dnes stejně už zbytečnou masku) 

Dresslerová je Marie Dyntarová, Lucie Hannie Hartmanová a tak dále. A že Danny jsem 

já. To je ovšem jenom polopravda. Mohl bych opět citovat Goetha: že všechno v literatuře 

je Wahrheit a Dichtung; směs toho dvojího." 

To, že Škvorecký neuvedl jejich skutečná jména v samotných Zbabělcích dle slov 

Jaroslava Suchého způsobil autorův otec, který mu vysvětlil, kolik lidí by se s n í m 

soudilo.43 A tak dochází k tomu, že po vydání Škvoreckého románové prvotiny s ním 

skutečná Irena, respektive Jaroslava „Járina" provdaná Vojtíšková, přestává komunikovat, 

„ačkoliv jsem v té knize o ní psal tak krásně, dokonce jsem narovnal její nohy do o. Což 

byla možná moje chyba, neboť už Poe věděl - a Irena, jako každá intelektuální dívka 

v Čechách Poea četla - .neexistuje mimořádná krása bez něčeho divného v proporcích'. 

[•••] Musím říct, že i Irena mi odpustila. Poté, co jsem jí propašoval starou milostnou 

básničku, kterou jsem j í tehdy nedal číst, ale v exilu jsem jí vydal u Daniela Strože."44 

V Samožerbuchu se zmínka o uražené kostelecké krásce a jejích nohách „do hokejky" 

4° Tamtéž, s. 254. 
4 1 T\'ripník Rozhlas 34/1992. Přetištěno , auuez, s. ZM. . . T0Sefem Škvoreckym. Týdeník Kozmas 

NUTZ, Ota - VEJVODA, Jiří- Káva u Kische . . » 
In Dannv 3, 1992, ě. 3, s. 19. Citujeme z Danny. I v 0 ž e l e z n ý , 1996. Sp.sy Josefa 
42 ŠKVORECKÝ, Josef. Neuilly. In Neuilly a jme pnbeHy 
Škvoreckého svazek 4. s. 278-279. , f a š k v o r e c k é h o a Vratislava Blažka). Danny 4, 1993, 
43 SUCHÝ, Jaroslav. Pepa a Vráťa (Vzpommka na Joseta 

č 2 3 s 36 f istv In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a " ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspěšného t e n o r s a x o t o ^ ^ ^ ? g 4 4 . 4 5 . 
jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Jose: 
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rovněž objevuje: „[. . .] jedné z Iren se dotklo, když jsem v jednom nevydaném rukopise4'1, 

jehož se zmocnila, vyslovil domněnku, že se vyspala s jistým mládencem, jako bych já to 

pokládal za něco nemravného. Uraženě mi napsala, že je to ode mě sprosté, něco takového 

si o ní myslet, protože ve skutečnosti se vyspala s někým úplně jiným a až později. Takže 

jsem nevěděl, co si o tom mám vlastně myslet. Inspirační zdroje prostě reagují divně. Že 

jsem jí v románě transplantoval krásné nohy z jiné Ireny za její poněkud křivé, za to ji ani 

nenapadlo mě pochválit."46 

Snad stojí za povšimnutí, že v Příběhu inženýra lidských duší Škvorecký již Ireně 

křivé nohy nechal, jako by se j í chtěl trochu pomstít. Ve scéně, kdy si v bytě pana rady 

Danny prohlíží fotografie Ireny, zjišťuje, že Irena je na všech obrázcích jen „od pasu 

nahoru", což její sestra Alena, sama se pyšnící krásnýma rovnýma nohama, jízlivě 

komentuje. Komentář si neodpustí ani vypravěč: „[. . .] poznámky o svých nohách 

nesnášela. Měla je trochu do hokejky. [...] Celou jsem ji směl fotit jen v lyžařských 

kalhotách loni v zimě."47 V prvním díle Příběhu inženýra lidských duší Irena Dannyho 

ujišťuje, že není domýšlivá a jako příklad uvádí toto (narážka na Zbabělce je jasně čitelná): 

„[.. .] já moc dobře vim, jednak že mám nohy do ó, a jednak že ty seš moc všimavej, pokud 

de vo ženskej zevnějšek. A přeci, dykoli vystupuju v týhle knize - " ukázala na můj 

nemístný diář. „Jé!" vykřikla. „Teda vjedný z těchhle dvou kněh - knih - nebo ve 

vobouch - a tam vystupuju skorém na každý stránce, tak ale ani na jedný nemám nohy, 

jaký mám. To jest do ó!"48 

Naopak Marie Nosková (nakonec se provdala za „Kočandrleho"), předobraz „té 

druhé holky z Kostelce", autorovi po přečtení Prima sezóny údajně napsala dopis: 

„Daníčku, že to ale byly krásné časy, před těmi mnoha lety!"49, a připojila starou fotografii. 

Autor se s oběma „holkama z Kostelce" setkal v roce 1994 při oslavě svých sedmdesátin 

v náchodském hotelu Beránek. V Dočekalově rozhovoru uvádí, jak byl nervózní: „Vlastně 

jsem s těma holkama už mluvil v roce devadesát. Marie přišla na večeři a byla taková 

nesmělá. Ale tenkrát už byla úplně normální. Irena na mne kdysi měla vztek. Nevím proč, 

45 Autor tuto příhodu vysvětluje v Povídkách z rajského údolí (s. 102-105), Irena je nazvána čarodějskou 
z pískovcových skal. 
v ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 268. 
J ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. II. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 16. s. 312-313. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. I. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 15. s. 279. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a 
jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 45. 
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protože já jsem přece o ní nic špatného nenapsal. Věnoval jsem j í román, který nikdy 

nevyšel, jmenoval se Komplex méněcennosti. A ono ji to hrozně dopálilo. Mluvila o tom 

se svým mužem. Řekl jí, prosím tě, nerozčiluj se. Buď mu rozbij držku, nebo ho žaluj. Ona 

samozřejmě neudělala ani jedno, ani druhé. Pak se uklidnila a jsme zase docela přátelé. 

Ona byla vždycky fajn holka. Jednou mi volal z Texasu primář náchodské nemocnice, 

který tam byl na návštěvě. Říkal mi, že potkal Irenu a řekl j í - hele, to víš, že ses dostala do 

světové literatury? To zrovna vyšel Inženýr lidských duší v Americe. A ona mu řekla - no 

a co, mám se posrat? To byla ovšem dívka, která, když jsem řekl doprčic, tak mě 

napomínala. Taky časem vyzrála."50 Rukopis Povídek tenorsaxofonisty se dostal do rukou 

ženě, která se v několika z nich stala předobrazem Lizetky, ta se na Škvoreckého údajně 

rozlítila [...] a v záchvatu vzteku [mu] vyhrožovala, že rukopis předá StB."51. Příběh 

inženýra lidských duší dle autorových slov způsobil, že ho jedna jeho kanadská studentka 

skutečně chtěla žalovat, protože se bála o svůj čerstvě získaný titul (opisovala z taháků): 

„Poučil jsem ji o rozdílu mezi skutečností a fikcí a o tom, že na základě spisovatelských 

výmyslů j í nikdo nemůže sebrat akademický titul. Velice mile mi odpustila a proces se 

nekonal. V dalších vydáních jsem ale musel její jméno změnit."52 

Škvorecký v Samožerbuchu celou kapitolu Who's Who v Miráklu i jinde uzavírá 

těmito slovy: „Jinak jsem leccos z toho, co prožil Danny, prožil a leccos si vymyslel, jak 

už to v literatuře jinak ani být nemůže. [...] Nakonec je všechno vlastně prosté: chcete-li 

napsat něco, co má smysl, musíte si vypůjčovat ze života a kamuflovat to imaginací. A 

nejde jen o výpůjčky krajin a historických událostí: především si člověk musí vypůjčit lidi. 

Ne však se do nich převtělit. Zná je pouze z vnějšku, přebýval s nimi jen krátký čas, někdy 

pouze několik okamžiků. Co o nich neví, to si představí. Co o nich ví, často ohne, narovná, 

upraví tak, aby se mu to hodilo do krámu. Ze živých lidí zbude nakonec často jen jeden 

jediný autentický rys, ostatek je homunkulus, i když se má dobře k životu. Podle tohoto 

zbylého rysu pak lidé lační drbů určují konkrétum. Určivše je, dozví se fikci. A 

nedůležitější věc hledačům drbů zpravidla uniká: že totiž člověk absolutní většinu svých 

, , y í m i k d v ž pominou. In Život je jen náhoda. Havlíčkův Brod: 5U DOČEKAL, Boris. Véci se stávají hezčími, když pomi 

nakladatelství Hejkal, 1996. s. 91. „«ovnfnnistv ln Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a 
51 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspétaé f J ^ S í s v a z e k 7. s. 43. 
jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. bpisy ju=><= Škvoreckým o skutečnosti, fikci, vybírání, úmyslném 52 ŠPIRIT, Michael. Discriminate Occasion S J 0 S

 4 1 9 9 3 č 2 2 , 3. 6., s. 5. 
zmatku a Příběhu inženýra lidských duší. Literární noviny 4, 
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homunkulů miluje, nechce se j im vysmívat, chce jenom, aby to byli lidé, ne paňáci a sochy 

z pomníků."53 

Ve chvílích, kdy Škvorecký o svých homunkulech přemýšlí, dochází tedy k názoru, 

že je miluje, nebo obdivuje, popřípadě je mu jich líto, není si jist, že by někoho z nich 

nenáviděl.54 

Způsob, jakým autor své postavy prezentuje, byl bezpochyby ovlivněn americkou 

literaturou, stejně tak, a to především v případě Miráklu a Příběhu inženýra lidských duší, 

Conradovou metodou úmyslného zmatku (deliberate confusion). Conradovu metodu 

Škvorecký (možná poněkud vágně) stručně charakterizuje takto: „Postava už se neměla 

čtenáři prezentovat spořádaným způsobem starých románů, od kolébky do hrobu, ale tak, 

jak poznáváme lidi ve skutečném životě."55 

Přestože většina Škvoreckého románů sleduje dobrodružství Dannyho Smiřického 

na cestě životem a je vyprávěna v ich-formě, nelze jednoduše konstatovat, že ostatní 

postavy jsou nedůležité, odsunuté výrazným protagonistou do pozadí: „Spisovatel nepíše a 

nemůže psát jenom o sobě. [ . . .] Někteří spisovatelé se možná domnívají, že jejich jediným 

tématem je jejich vlastní já: jestli za něco stojí, vyprávějí de facto historii své doby a svých 

spoluobčanů ve formě autoportrétu, neboť ten autoportrét má v pozadí krajinu a v ní malé 

lidské postavičky, jež tam pracují a skotačí, asi jak to malovali holandští mistři. Pokud 

spisovatel nedokáže víc než namalovat portrét sebe samého na pozadí neutrální opony, je 

to ubohý pisálek, který nevyrostl z puberty, lhostejno kolik souloží zařadí do svého 

opusu."56 Toho, že popředí není okupováno pouze Dannym, si ve své studii všímá i Gleb 

Žekulin: „Opak je pravdou. [Malé lidské figurky] jsou nahlíženy a souzeny Dannym, tudíž 

nemohou být nic jiného než ploché (fiat) charaktery, jejichž vnitřní život, myšlenky, pocity 

a postoje jsou odhalovány pouze v případě, pokud jsou připraveni se o ně s Dannym 

podělit. Oni jsou těmi, kteří dohotovují a dávají smysl Dannyho světu. Tudíž, paradoxně, 

Dannyho - protagonistu, hrdinu, corpus a spiritus agens - je těžší na jeho putování z knihy 

do knihy definovat, zatímco spojení s jeho skutečným tvůrcem se stává markantnějším."57 

" ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 267. 

Tamtéž, s. 267. 
" ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a 
jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 65. 

^ Tamtéž, s. 66-67. 
' ZEKULIN, Gleb Life into Art: From Josef Škvorecký to Daniel Smiřický (1989). In The Achievement of 
Josef Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. Kap. 6, s. 64. 

16 



Androgynie v pojetí Josefa Škvoreckého 

Genezi fiktivní postavy Evy Adamové, barové zpěvačky, Škvorecký vysvětluje 

s odkazem na Virginii Woolfovou: „Androgynie.58 Duše každého muže, tvrdí Virginie 

Woolfová, má ženský komponent, a v duši každé ženy je kousek muže. Poměry 

v duchovnu jsou tedy vlastně podobné jako ve fyzičnu: dámy mají, s prominutím, klitoris, 

muži (mnohem neužitečnější) prsní bradavky. A duše spisovatele nebo spisovatelky jeví 

jakousi tendenci, dalo by se říct, k transvestismu. U mužů je ta tendence výraznější. Je to 

asi proto, že ženy jsou hezčí. A protože já to mám mimoto v rodě59, vymyslel jsem si Evu 

Adamovou a napsal jsem ji povětšině' v první osobě jednotného čísla."60 

K oboupohlavnosti se Škvorecký vyjadřuje i v jednom rozhovoru, který nalézáme 

v Dannym v souvislosti s Flaubertovým výrokem na adresu paní Bovaryové, kdy dotyčný 

prohlásil: „Ema, to jsem já." Právě slovy Woolfové Škvorecký tento výrok čtenářům 

vysvětluje a uzavírá takto: „U spisovatele je zřejmě ten podíl druhého pohlaví výraznější, 

vždyť jak by pak mohl ten dědek napsat Annu Kareninu? Tak i já snad mohu říci, že 

některé ženské - a hlavně dívčí - postavy, to jsem já."61 

Škvoreckého vyprávějící subjekt se ovšem mnohdy zdráhá do nitra postav 

nahlédnout: „ [...] mohl [bych se] takzvaně vžít do jahůdky Marie, neboť vzory jsou četné, 

přečetné, přešlé do podvědomí a přeznámé, neboť lidé jsou věčná repríza, konaná dle 

společného libreta, pouze, jak praví génius lidu [...], jedni jsou dole puklí, jiní tam mají 

ocásek; vžívání je zase jen transformace, využití naší přirozené androgynie. Jahůdka Marie 

byla však, a proto zůstane, jen obraz, a beauty that is only skin deep, celý krásný 

kostelecký svět (i ošklivý vnější svět) je toliko skin deep, ale pod kůži mu nevidím, 

nikomu nevidím pod kůži, proto vždycky jen zvnějšku. Jenom popis a dialog a ichforma. 

Jistě: někdy er62, ale tu pak obyčejně On jako vypůjčené oči leh [,..]."63 

58 
To znamená oboupohlavnost. Androgyn v alchymistické symbolice znamená ideál dokonalosti v propojení 

mužské a ženské části člověka (např. podobně jing - jang). 
Škvorecký na straně 265 v Samožerbuchu tvrdí, že v rodě jeho matky byly „všechny dcery neobyčejně 

krásné a urostlé, všichni synové neobyčejně šerední a malí. I moje matka byla krásná, já bohužel nejsem jej í 
dcera. Sestra byla krásná taky." 
ói Tamtéž, s. 284. 

PEŇÁZ, Jiří. Spisovatelův život a dílo podle Faulknerovy věty. Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 227, 27. 9„ 
l; U . Přetištěno In Danny 1995, září, s. 58 - 50. Z Dannyho citujeme i my. Tato citace ze strany 59. 
63 ľ e r " f o r m ě je napsán například Tankový prapor. 
J ŠKVORECKÝ, Josef. Neuilly. In Neuilly a jiné příběhy. Praha: Ivo Železný, 1996. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 4. s. 257. 
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Vlastní manželka .jako literární postava 

Není bez zajímavosti, že ve Škvoreckého knihách vystupuje i jeho vlastní žena 

Zdena Salivarová. Ona je tou „holkou, co potkal v Praze", které dedikoval Zbabělce, 

věnoval jí, jakožto „své nakladatelce", i Příběh inženýra lidských duší. O „buržoazním" 

původu své ženy v roce 1958 napsal dokonce povídku Můj táta liaur a já, která dle jeho 

slov vznikla proto, aby osvětlil „její rodinný background [. . .] a [aby jí] vyžehlil 

pomačkaný kádrový profil."64 Povídka byla pro svou úvodní větu ( „Moje smůla je, že 

jsem buržoazního původu. Kdysi to bývalo terno, jenže v těch dobách j á buržoazního 

původu ještě nebyla."65) cenzurou zabavena. Salivarová později v Honzlové svůj původ líčí 
sama. 

Škvorecký v Samožerbuchu hovoří o tom, že se Zdena stala „obětí mé fabulačně-

kreativní vášně [ . . . ] a v mém podání se dokonce rozdvojila na Janu Honzlovou (v 

Hříchách pro pátera Knoxe a v Inženýru lidských duší) a na nakladatelku Boženu 

Santnerovou (Inženýr). Mnozí ji znáte osobně a víte, že pouze málo, malinko je vypůjčeno 

z originálu, a jen máloco z toho doslova (kromě proklínání, jež Honzlová pronáší na adresu 

jisté soudružky v jedné kapitole Inženýra lidských duší: to jsem do písmene opsal 

z románu své ženy Honzlová). Moje žena v mém podání se tedy skládá ze své vlastní fikce 

- z oné drzé zpěvačky souboru Sedmikrása viděné a slyšené očima a ušima Dannyho 

Smiřického a Evy Adamové, a ze své nynější, v podstatě nefiktivní funkce nakladatelky. 

Ta skutečná osoba v mé fiktivní Honzlové není, neboť t a j e pouze jedna. Pokud ovšem jde 

o pomluvu Evy Adamové, že si Honzlová dala pomoct, není to pravda. Moje žena si už od 

dívčích let vždy dávala pozor."66 

Škvoreckého potřeba obhajovat svou ženu ho neopustila ani po letech. V souvislosti 
s jej í údajnou spoluprácí se Státní Bezpečností (její jméno se ocitlo na Cibulkových 

seznamech agentů StB) v roce 1996 vychází kniha Dvě vraždy v mém dvojím životě, která 

tvoří šestý svazek Škvoreckého sebraných spisů. Příběh ženské fiktivní postavy dle Přibáně 

nelze číst jako fiktivní, jelikož Josef Škvorecký „tímto románem brání zejména svoji 

vlastní ženu, nikoli jakousi románovou postavu."67 Osudy fiktivní postavy Sidónie 

64 ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 82. 
" Povídka byla otištěna v šedesátých letech v Plameni, ovšem s vypuštěnou úvodní větou. V původním znění 

j j nalézáme až v Babylonském příběhu a jiných povídkách z roku 1967. 
v ŠKVORECKÝ, Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 263. 

PŘIBÁŇ, Michal. Mezi námi oceán. Danny, 1996/1997, s. 40-43. Přetištěno z Host, 1997, 5. 3. Citujeme 
z Dannyho, s. 42. 
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Smiřické, Dannyho manželky, jsou opravdu nápadně podobné příběhu Zdeny Salivarové: 

„Hlavním laděním novely je trpkost, pocit exkomunikace, a především nekonečné 

deziluze, kterou spisovatelské dvojici připravila macešská vlast."68 Škvorecký tuto paralelu 

nijak nezastírá, nenajdeme dokonce ani staré známé varování čtenáři o čistě náhodné 

podobnosti skutečných postav s těmi fiktivními, kterého užil například ve Lvíčeti či 

Miráklu, taktéž reálné předobrazy postav nejsou karikovány. 

Ženský ideál Škvoreckého vyprávějícího subjektu 

Položme si nyní otázku, jaké ženy jsou pro Škvoreckého vypravěče ideálem. 

Mnohé napoví autorův článek Fenomén džezové zpěvačky, který vyšel v roce 1964 

v Divadelních novinách69 Za určující ideál ženství Škvorecký označuje umělkyni, 

„fascinující krasavici, drze se vystavující na obdiv ve světle ramp; provokativně nezávislá, 

pohoršlivě samostatná žena mezi ženami-putičkami, ženami-hospodyňkami, ženami-

ozdobnými přívěsky zazobaných domácností. Dávno před emancipací byla tak žena-

umělkyně symbolem, možná pochybným a vzdáleným, ale přece jen symbolem 

emancipace. Protože si přitom emancipovala i erotiku, musela samozřejmě získat 

zmíněnou aureolu lákavého hříchu - konvence jsou nejtrvanlivější pancíř názorů." 

Připomeňme Dannyho fascinaci v momentě, kdy Lucie zpívá a tančí boogie 

(dozvídáme se dokonce, že chodí do baletní školy), v momentě, kdy, stejně jako slečna 

Weberová, májová kouzelnice z Prima sezóny, usedá za piáno, nebo třeba zpívající Marii 
v aule gymnázia. Marie taktéž bere hodiny klavíru. Stejně tak je bezejmenný vypravěč 

Legendy Emöke okouzlen metamorfózou hlavní hrdinky při hudbě, tanci, zpěvu. Lenka 

Stříbrná sice nezpívá ani netančí, ale ve zmíněném světle ramp se vlastně rovněž ocitne, a 

to v momentě, kdy jako modelka pózuje pro psí kalendář s příznačným názvem „Kráska a 

zvíře". Je to právě tahle žena, „již muži po vzoru minnesangrů byli ochotni sloužit, snad 

nejen pro jej í krásu, ale protože podvědomě cítili, že je j im netoliko rovnocenná, ale že je 

možná i něco víc než oni (ne pouze) bezprávným právem krásy a ženské mystiky, ale i 

PEŇÁZ, Jiří. Příběh osočení. Smutný návrat profesora Smiřického. Danny, 1996/1997, s. 44-47. Přetištěno 
z Respekt č. 48/1996. Citujeme z Dannyho, s. 46. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Fenomén džezové zpěvačky. Divadelní noviny 7, 1963/64, č. 15, 26. 2. 1964, s. 10. 
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faktem umění. Frauendienst se opčt stala gottesdienstem70, třebaže dámy od divadla mívaly 

skutečně mnohem blíž k čertu."71 

Poté Škvorecký přemýšlí o ženském ideálu našich předků, o neschopnosti 

vesničanů představit si krásu princezny, dcery vládce země (vzpomeňme na Zbabělce a 

Dannyho představy týkající se okouzlující královny wirtemberské, německé aristokratky 

z kosteleckého zámku, její postava je očividná náhražka právě takové pohádkové 

princezny): „Byla prostě jiná, než půvab bosonohých dívčin s mozolnatýma rukama. Snad 

taková, jako krása mariánských sošek, ale ani to ne, protože ty rozmilé tváře podobné 

jablíčkům, shlížející dodnes z oltářů vesnických svatyň, byly jen idealizované podoby 

bosonohých děvčat z chlévů a jetelišť. Právě proto ovšem měly tyto naivní dřevěné matky 

boží světský, naprosto ne nebeský půvab." K madonám, Panenkám Mariím Škvoreckého 

vyprávějící subjekt dívky často připodobňuje. Již ve Zbabělcích nalézáme scénu, kdy se 

Danny modlí k Panně Marii, kterou si v duchu okamžitě zaměňuje za „tu svoji", to 

znamená za Irenu. Při modlitbě dokonce začíná uvažovat o manželství, a to naprosto jinak 

než později v novele Legenda Emöke: „[.. .] a možná že si mě vezme. Nebylo by to špatné 

si ji vzít. Je to sice konec všeho, plánů a tak, ale z plánů stejně nikdy nic není a tohle je 

velmi dobré, Bože. Spát s ní a mít ji, ale co se s ní sakra dá dělat kromě toho. Co se sakra 

s Irenou dá dělat jiného. Mluvit se s ní nedá, jenom kecat, a to by mě otrávilo, pořád. 

Houby. Rači ať si to nerozmyslí. Rači ať oblaží Zdeňka. Bodeť, lepší je to bez ní. A co. 

V Praze jich třeba bude, Iren."72 

Nebeský půvab se dle Škvoreckého názoru podařilo stvořit až po vzniku 

kinematografie, ve filmovém kýči: „Ještě doba, která zasáhla mé mládí, přála takovým 

cukerínovým princeznám, v nichž umělecká složka ženského reprodukčního umění byla 

omezena na minimum. Tyto vyžehlené krasotinky neuměly zpravidla nic: zůstala v nich 

jenom žena, a to ještě na dnešní vkus vyšisovaná žena, coby kvintessence jakési sladké 

bezbrannosti a trapné koketérie pravděpodobně bez močového měchýře a konečníku a 

s pouze druhotnými pohlavními znaky." Sám Škvorecký byl takovými celuloidovými 

70 Tato slova nalézáme například i v textu Legendy Emöke. Škvorecký v Samožerbuchu větu česky volně 
..Překládá" takto: „Jediné, co se Pánu Bohu opravdu povedlo, když voral svět, je žena." (s. 176) 

V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že sjednou takovou umělkyní, členkou Státního souboru písní a 
tanců, zpěvačkou a herečkou se autor po krátké známosti v roce 1958 oženil. 
" ŠKVORECKÝ, Josef. Zbabělci. In Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku. Praha: Odeon, 1991. 

Spisy Josefa Škvoreckého svazek 1. s. 314. Všechny citace odkazují k tomuto vydání. 
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v mládí začal učit anglicky. 

ideal se dle autorova názoru postupem času ovšem mění: „Na jedné straně tedy 

(nebo snad na počátku) šantánová šansoniérka s aureolou neřestnosti, tajný ideál 

znuděných manželů a ušlápnutých, zotročených putiček; potom (nebo snad na opačném 

pólu) cukrátkové stvoření s hláskem jako stříbrná flétna, podstaty nebeské; pak zas (nebo 

nakonec) žena-umělkyně jako rovnocenná partnerka mužů-umělců, uplatňující svůj hlas 

stále víc jako umělecký projev a stále méně erotické nebo sentimentální lákadlo, 

neobklopená ani aureolou nerestného hříchu, ani nimbem rajské bezbrannosti, ale 

uplatňující přitom zcela i svůj sexappeal." Současný ideál ženství tedy Škvorecký definuje 

jako mladou ženu, „která něco umí, a toto něco není darem nebes, jako pouhá krása, ale 

výsledkem tvrdé a cílevědomé práce. [. . .] Navíc, ale teprve v druhé řadě, je to půvabná 

mladá žena, ale zpravidla zdaleka ne filmově, neskutečně krásná krasavice; tedy něco, co 

je většině dívek, jež všechny zdobí mládí, v podstatě dosažitelné; je to mladá žena se 

sexappealem a osobností, jejímž základem je právě to, že něco umí. Krátce řečeno, je to 

dokonale a do všech důsledků emancipovaná mladá žena. . ." 

Pokud Škvoreckého slova trochu zobecníme, je možno říci, že většina ženských 

postav jeho knih tento ideál naplňuje. Pokud dívka vypravěčových snů není obdařena 

schopností zpěvu či tance, vyniká v něčem jiném, třeba ve sportu. Slečna Stříbrná je 

výbornou plavkyní, Irena je nejenom krásnou horolezkyní, ale i přebornicí v atletice, její 

sestra Alena se věnuje basketbalu, Rebeka skáče z věže a závodně plave. Intelektuálně 

založeného, nepříliš fyzicky zdatného, vypravěče ovšem sportovní nadšení dívek nijak 

nedojímá, spíše se mu příčí. Ve Zbabělcích uvažuje o Ireniných horolezeckých ambicích 

takto: „Vůbec se mi Irena nehodila ke Zdeňkovi a k těm volům. S jejich užíváním přírody 
a seděním na skalách při západu slunce. Irena měla nosit kimono a pantoflíčky 

s bambulkama z rajčího peří a měla se pohybovat v ložnicích. A ne omotaná lanem po 
pískovci."73 

Toto vypravěčovo rané pojetí ženského ideálu coby „budoárové kočky" vlastně 

odpovídá výše zmíněnému pojetí celuloidové krásky, cukerínové princezny. Podobný 

obraz se objevuje i v Tankovém praporu v momentě, kdy rotný Smiřický uvažuje o sňatku: 

>»A taky už se blíží ten čas, kdy si najde dívku a ožení se. Ne Lizetku. Dívku z dobré 

rodiny, pěstěnou, čistou, v hedvábí a nylonu, patrně taky s pomalu rostoucím bříškem od 

73 Tamtéž, s. 578. 
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kráskami přitahován, obdivoval například Judy Garlandovou, ona byla příčinou toho, že se 

v mládí začal učit anglicky. 

Ideál se dle autorova názoru postupem času ovšem mění: „Na jedné straně tedy 

(nebo snad na počátku) šantánová šansoniérka s aureolou neřestnosti, tajný ideál 

znuděných manželů a ušlápnutých, zotročených putiček; potom (nebo snad na opačném 

pólu) cukrátkové stvoření s hláskem jako stříbrná flétna, podstaty nebeské; pak zas (nebo 

nakonec) žena-umělkyně jako rovnocenná partnerka mužů-umělců, uplatňující svůj hlas 

stále víc jako umělecký projev a stále méně erotické nebo sentimentální lákadlo, 

neobklopená ani aureolou nerestného hříchu, ani nimbem rajské bezbrannosti, ale 

uplatňující přitom zcela i svůj sexappeal." Současný ideál ženství tedy Škvorecký definuje 

jako mladou ženu, „která něco umí, a toto něco není darem nebes, jako pouhá krása, ale 

výsledkem tvrdé a cílevědomé práce. [. . .] Navíc, ale teprve v druhé řadě, je to půvabná 

mladá žena, ale zpravidla zdaleka ne filmově, neskutečně krásná krasavice; tedy něco, co 

je většině dívek, jež všechny zdobí mládí, v podstatě dosažitelné; je to mladá žena se 

sexappealem a osobností, jejímž základem je právě to, že něco umí. Krátce řečeno, je to 

dokonale a do všech důsledků emancipovaná mladá žena. . ." 

Pokud Škvoreckého slova trochu zobecníme, je možno říci, že většina ženských 

Postav jeho knih tento ideál naplňuje. Pokud dívka vypravěčových snů není obdařena 

schopností zpěvu či tance, vyniká v něčem jiném, třeba ve sportu. Slečna Stříbrná je 

výbornou plavkyní, Irena je nejenom krásnou horolezkyní, ale i přebornicí v atletice, její 

sestra Alena se věnuje basketbalu, Rebeka skáče z věže a závodně plave. Intelektuálně 

založeného, nepříliš fyzicky zdatného, vypravěče ovšem sportovní nadšení dívek nijak 

nedojímá, spíše se mu příčí. Ve Zbabělcích uvažuje o Ireniných horolezeckých ambicích 

takto: „Vůbec se mi Irena nehodila ke Zdeňkovi a k těm volům. S jejich užíváním přírody 

a seděním na skalách při západu slunce. Irena měla nosit kimono a pantoflíčky 

s bambulkama z rajčího peří a měla se pohybovat v ložnicích. A ne omotaná lanem po 

pískovci."73 

Toto vypravěčovo rané pojetí ženského ideálu coby „budoárové kočky" vlastně 

odpovídá výše zmíněnému pojetí celuloidové krásky, cukerínové princezny. Podobný 

obraz se objevuje i v Tankovém praporu v momentě, kdy rotný Smiřický uvažuje o sňatku: 

„A taky už se blíží ten čas, kdy si najde dívku a ožení se. Ne Lizetku. Dívku z dobré 

rodiny, pěstěnou, čistou, v hedvábí a nylonu, patrně taky s pomalu rostoucím bříškem od 

73 Tamtéž, s. 578. 
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pojídání příliš mnoha dortů. Nějakou takovou, s jakými tancovával na soirée Amerického 

ústavu před Únorem. Příjemně voněly parfémy a importovaným prádlem a v hlavě, na 

rozdíl od Lizetky, mívaly vylízáno. Jenomže v tom, co na ní chtěl, byla mu Lizetčina hlava 

spíš na překážku."74 

V následujících kapitolách věnovaným čtyřem ženským postavám si ukážeme, že 

Škvoreckého vyprávějící subjekt nefascinovaly ani tak ženy - „budoárové kočky", Irena a 

všechny její pozdější variace, ale spíše ženy z jiného světa, ženy s tajemstvím. Budeme se 

postupně zabývat postavou tajemné Emöke, židovské dívky Rebeky, Lenky Stříbrné -

mysteriózní to slečny ze Zverexu, a v neposlední řadě také postavou Nadi Jirouškové 

z Příběhu inženýra lidských duší, jejíž postava do značné míry popírá všechny představy, 

které si o Dannym mohl dle jeho dosavadního hravého erotismu čtenář vytvořit.7'1 

Vohryzek v souvislosti se Škvoreckého „juvenilním erotismem", který „se děje 

výhradně v řeči" poznamenává, že jeho „vždy znovu opětovaná nedovršenost je jeho 

smyslem. Směřuje jen k tomu, aby se neuskutečnil a aby v řeči zůstal. Jeho šarm i jeho 

povaha ,prazážitku' je v hlubokém smíření s vlastní směšností, která vytyčuje cosi vyššího, 

než je sex a realizovaná parita. Spíš než tradiční kult neposkvrněnosti je prodlužováním 

mládí a dává přednost hledání před nalézáním. Dannyho škemravé svůdcovství směřuje 

k tomu, aby zůstalo v řeči a v ní mohlo stále pokračovat a stále uhýbat obávané banalizaci 

lásky, ke které dochází jejím dovršením."76 Škvoreckého vypravěč se v novele Neuilly 

k tématu sexu vrací a po letech tvrdí, že v dobách svého „krásného mládí v tom krásném 

městě Kostelci" vlastně o sex jenom škemral, označuje se dokonce v tomto směru za 

retardovaného, velkého znalce-teoretika. V Prima sezóně Škvoreckého 

semiautobiografický zástupce skutečně veškerá svá milostná dobrodružství prožívá jen 

v dialogu, „dialogem poznává (erotický i neerotický) svět, dialogem sc dovídá o 

partnerkách i o sobě vše podstatné, dialogem se zpovídá, mlží, uniká, hraje i tvoří, do něj 

vkládá své nápady i rozpaky, v dialogu (tu a tam kontrapunkticky doplněném monologem 

či hrou na saxofonu) pábí."77 Je ovšem třeba říci, že ve Škvoreckého díle nalézáme 

výjimky: dovršený vztah k Nadě, vztah, který končí tragicky, se vší pravděpodobností 

^""šKVOŘECKÝ, Josef. Tankový prapor. Praha: Galaxie, 1990. s. 50. První české vydání románu vyšlo 
v nakladatelství Sixty-Ei*ht Publisher, Corp. v Torontu roku 1971. Roman byl ovšem dokončen jiz v roce 
1954. c 

75 JUNGMANN Milan Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší (1977). In Český Parnas. Literatura 
1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. ŝ  144 

VOHRYZEK, Josef. Příběh inženýra lidských duší. Literární noviny 3, 1992, č. 38, s. 4-5. 
JUSTL, Vladimír. Rozpaky jako argument? Úvahy posttelevizm. Literám, noviny, 1994, č. 51-52, 22. 12., 

s- 16. Přetišněno In Danny 1995, září, s. 45-48. Tato citace ze strany 47. 
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dovršený „vztah" ke slečně Stříbrné, ryze sexuální vztah span í nadporučíkovou 

Pinkasovou či později s Margitou Bočárovou. Za zmínku dle našeho názoru stojí i 

skutečnost, že ani s jednou z nich vypravěč plácavé dialogy nevedl. 

Škvoreckého smyslovost ve vztahu k sexu Trenský ve své monografii porovnává 

s Kunderou a dochází k závěru, že zatímco „Kundera vytváří komplikované a výjimečné 

sexuální situace s nádechem dekadence78, Škvorecký kreslí mnohem jednodušší, 

rudimentárnější, občas drsnou, nikdy však vulgární sexualitu, která je v podstatě prosta 

vášnivosti; sex je pro Škvoreckého spíše hrou a sportem."79 Opravdu, Škvorecký dokonce 

o sexu coby „funivém tělocviku" hovoří v Neuilly, sexuální akt dosti hrubě definuje jako 

„směšnou několikaminutovou rozkoš ze směšných (a dost namáhavých) pohybů, [rozkoš] 

z toho funivého tělocviku."80 Se sexuálními motivy přítomnými ve Škvoreckého díle 

nerozlučně souvisí motivy jazzové: ve Zbabělcích „Dannyho saxofon vyvolává vysloveně 

freudovské asociace."81 Trenský o hudebním nástroji hovoří jako o spojnici mezi Dannyho 

dětstvím (orální fáze) a jeho mužstvím (falické implikace nástroje) a uvádí tyto dvě citace: 

„Bambusový plátek chutnal jako vždycky příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho 

důvodu, že se tak příjemně cucal." (s. 245) „Saxofon je nej sexuálnější nástroj. Sexofon. 

Úplná vábnička na holky." (s. 314) Dodává, že „zbožštění saxofonu má i jisté masturbační 

konotace, [ . . . ] jako symbol sexuální zdatnosti se vyskytuje téměř ve všech Dannyho 

narcistních představách [,. .]."8 2 I v pozdějších knihách lze nalézt pasáže, kdy se milovaná 

hudba pojí s milostnými motivy. Podrobněji se o tom zmiňujeme v kapitole o Emöke a 

Lvíčeti. 

78 
v této souvislosti je třeba zmínit, že Škvoreckého manželka na Kunderovy Směsné lásky reagovala vlastní 

povídkovou knihou s názvem Pánská jízda. Sama k tomu v jednom rozhovoru říká toto: „Mám ráda Kunderu 
1 Směšné lásky. Nejsem feministka, ale jsem něco jako ,uvědomělé femininum'. [...] Ale když jsem ty 
Směšné lásky četla, říkala jsem si, sakra, chlapi, já vám to musím nějak nasolit." (viz PŘIBÁŇ, Michal. 
D>vá se na starou vlast obráceným dalekohledem? Rozhovor s agentkou, spisovatelkou, nakladatelkou a 
exulantkou Zdenou Salivarovou. Rozhovor se uskutečnil v listopadu 1992 v pražském Klubu spisovatelů. 
Danny 4, 1993, č. 1, s. 25.) 
80 TRENSKÝ, Pavel. Josef Škvorech. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 12. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Neuilly. In'Neuilly a jiné příběhy. Praha: Ivo Železný, 1996. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 4. s. 266. 
8, TRENSKÝ, Pavel. Josef Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 26. 
" Tamtéž, s. 27. 
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Proměny Škvoreckého vyprávějícího subjektu 

Škvoreckého alter ego Danny Smiřický je jistě jedinečný tím, že se vyvíjí a stárne 

společně se svým stvořitelem.83 Ve Zbabělcích o něm Škvorecký poprvé píše jako 

čtyřiadvacetiletý mladík (dokonce i datum narození obou se na den shoduje), zjevuje se 

Danny jakožto mladý elegán, příslušník tehdejší kostelecké zlaté mláděže, „buržoust", pro 

něhož jazz a holky představují vlastně jediné věci, pro které stojí za to žít. Ženské postavy, 

ač vypravěčem bedlivě sledovány, nejsou nijak blíže určeny, „vyznačují se [.. .] jen tím, že 

jsou hezké."84 

Danny touží po krásné, odmítavé (a zadané) Ireně, myslí na ni, respektive na jej í 

tělo, velice často, neustále ji (a vlastně i sám sebe) ujišťuje o své lásce. Sám čtenářům 

opakovaně zdůrazňuje, že se při každém jejich setkání přetvařuje, hraje. Je pozoruhodné, 

že i ve svých vnitřních monolozích svou sexuální posedlost vyjadřuje velice cudným 

způsobem.85 Blažíček v souvislosti s tímto aspektem, tedy ,,důkladn[ým] ,očištění[m]' 

sexuality od erotiky" předkládá následující hypotézu: částečný důvod spatřuje „v Dannyho 

často formulovaném přesvědčení, že stejně jako jiné dívky je Irena pitomá."86 Myslíme si, 

že tento fakt může souviset i s údajnou zakřiknutostí autora, o které jsme se zmínili výše. 

Škvorecký se dokázal metamorfovat do páska, nasadit masku sexuálního haura, ovšem 

jazyková rovina onoho haurství jakoby mu „nešla přes pusu". Blažíček ve své studii 

dodává, že pitomost není v textu nijak ukázána, „pokud by j í neměla být opravdovost, 

s jakou Irena bere svou lásku ke Zdeňkovi, a dokonce svůj vztah k Dannymu, s nímž 
v jeho nešťastné lásce soucítí."87 

Danny se střídavými úspěchy zasahuje „její biologicko-fyziognomicko-akustické 

citečky"88, nalézáme vyjádření typu: „Byla pitomá. Ale miloval jsem ji. ,Tak už dost,' 

řekla. Abych pochopil, že pochopila. Ani ji nenapadlo, že nepochopila. Zřejmě na to 

v mozečku neměla zařízení, aby pochopila. Holky vůbec měly v mozečku zařízení hodně 

Primitivní." (s. 290), dívčin mozek je charakterizován jako „stroječek na myšlení", (s. 515) 

Jindy textem zřetelně prostupuje ironie: „Irena byla dospělá slečna. Dospěla v pubertě a už 

83 
Výjimkou je Prima sezóna, kterou autor psal v letech 1967 - 1975, kniha, kterou má autor „nejméně 

nerad". Příběhy se odehrávají na začátku čtyřicátých let. 
BLAŽÍČEK, Přemysl. Škvoreckého Zbabělci. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 199? 

0'kúmené; sv. 30. s. 13. 
s Tamtéž, s. 14. ö6 rp 
87 Tamtéž, s. 15. 
8 Tamtéž, s. 15. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Zbabělci. In Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku. Praha: Odeon, 1991 
Spisy Josefa Škvoreckého svazek 1. s. 292. 
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j í to zůstalo. Ňadra a měsíčky a myšlení." (s. 291) Škvorecký sám v Samožerbuchu 

přiznává, že si v době psaní Zbabělců o ženách myslel, že jsou „blbé". Rukopis prý dal 

přečíst tělocvikářce v Hořicích89 (i ta se později stala předobrazem jedné fiktivní postavy 

v románu-politické detektivce Mirákl), dotyčné se kniha líbila, ale údajně se „namíchla, že 

si o ženských myslím, že jsou blbé. To jsem si skutečně myslel, jenže to bylo v dobách, 

kdy jsem sám byl ještě blbý, takže se to neutralizuje. V Hořicích jsem už tak blbý nebyl a 

myslel jsem si, že ženské jsou nebezpečné, mazané a proradné, na základě zkušeností 

popsaných později v Miráklu. Ten názor jsem nezměnil dodnes, pouze jsem ho poté, co 

jsem se oženil, doplnil také míněním, že některé ženské jsou nejen mazané, ale taky 

moudré. Že jinak jsou ale ženské fajn, myslel jsem si vždycky."90 

Irenin soucit je svým způsobem pochopitelný, jelikož Danny je opravdu 

přesvědčivý herec. Něco na jeho masce donchuána ovšem nesedí: „nehraje však svou 

vytrvalou a nepřekonatelnou potřebu být navzdory jejímu odmítání v [její] přítomnosti. 

[ . . .] skutečný donchuán do otrocké závislosti toho druhu neupadne: jestliže po vyčerpání 

všech fint neuspěje, obrátí se prostě k j inému , pitomému' objektu. Pouze skutečně 

zamilovaný se může stát takovým otrokem jediné vyvolené."91 Dagmar Dreslerová, 

Dannyho dívka číslo dvě, „útočiště v nouzi" (s. 270), zde opravdu nefunguje tak výrazně 

jako později v Prima sezóně. „Znalec dívek" Danny se před Irenou ztrapňuje v momentě, 

kdy se účastní horolezecké akce, často si naprosto nelogicky interpretuje jej í jednání. 

Máme na mysli scénu ve Zdeňkově pokoji, ve které se dívku pokouší svést, libuje si, že je 

Irena konečně svému milému „docela elegantně nevěrná", vidí, že „se j í oči naplňují 

něčím, co vypadá jako smutek a soucit, ale [ví], co to je. Byl to rajc." (s. 578) 

Slabinu milostného motivu jako takového Blažíček spatřuje v tom, že ačkoliv je mu 

v knize věnována spousta místa, „nic se v něm vnitřně neděje, je to od začátku do konce 

stále týž, monotónně se opakující stav. Danny se při svých fyzických a mnohem častějších 

myšlenkových návratech k Ireně jistě nenudí, méně jistě to platí o čtenáři řady těchto 

Pasáží v jinak rozhodně nenudném románu. Jaké osvěžení, když po všech těch dívčích 

zadečcích a kolínkách [.. .] se na scéně objeví baňatá lýtka mašírujícího doktora 

Bohadla."92 Ideálem v autorově prvotině není ani tak „pitomá" a krásná Irena (vůbec 

89 Šk 
90 Škvorecký na počátku padesátých let krátce vyučoval na dívčí sociální škole v Hořicích v Podkrkonoší. 

ŠKVORECKÝ. Josef. Samožerbuch. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 82. 

BLAŽÍČEK, Přemysl. Škvoreckého Zbabělci. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 
Oikúmené; sv. 30. s. 15. 
"Tamtéž, s. 15-16. 
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všechny Ireny fungují jako náhražka pravé lásky), ale spíše „ta holka, co potká v Praze", tu 

si vysní jako chytrou, hezkou a nemorální. 

V Tankovém praporu dopsaném v zimě 1954, „ f ragmentu zdoby kultů", se jedna 

taková pražská dívka, či spíše mladá dáma, v podstatě odpovídající popisu té vysněné 

objevuje - vdaná Lizetka. Škvorecký o jejím předobrazu v Příběhu neúspěšného 

tenorsaxofonisty hovoří jako o „jedné z těch femmes fatales padesátých let, které se rády 

stýkaly s lidmi z undergroundu, a opatřovaly jim cenné informace, neboť i velice 

prominentní lidé z abovegroundu se rádi stýkali s takovými ženskými. Tahle fantastická 

kráska, kterou jsem [.. .] pojmenoval Lizeta, byla předmětem milostných tužeb i Pavla 

Kohouta, tehdy mladé hvězdy literárního stalinismu. Po smrti svého boha začal mít 

pochybnosti, a měl takový zvyk, že se s nimi svěřoval Lizetce. T a j e promptně svěřila mně, 

takže jsem byl s t o vyportrétovat Pavla celkem věrně v rozličných svých dílech.93 [ . . .] 

Ještě vlivnějším Lizetčiným přítelem byl Václav Kopecký, ultrastalinský ministr informací 

a pán nad filmem a propagandou. [.. .] rovněž disponoval soukromou promítačkou ve 

Valdštejnském paláci, barokní záležitostí s růžovými a zlatými tapetami a s hedvábně 

vypolstrovanými rokokovými křesílky, kde pro sebe a pro několik patolízálků a přítelkyň 

několikrát týdně promítal americké kovbojky. Každý z patolízalů nebo přítelkyň měl právo 

Pozvat hosta, takže jsem se stal svědkem památného promítání Dostavníku Johna Forda 

f . . . ] . " 9 4 

Je to právě Lizetka, kdo v Tankovém praporu funguje jako žena číslo jedna, číslo 

dvě, novou variaci na útočiště v nouzi, reprezentuje krásná, naivní (a dle našeho názoai 

opravdu „pitomá") Janinka. Ve vojenském výcvikovém prostoru Kobylec takovou jako 

Lizeta Danny sotva potká, bere tedy za vděk smutnou paní nadporučíkovou Pinkasovou, 

která „většinou mlčela a mluvily jenom její černé oči [...] bez světel, sotva v nich bylo 

možno vyčíst něco o dívce a jejím osudu [...]."95 Při popisech této postavy nalézáme pro 

Škvoreckého typické biblické motivy, stejně tak se objevují motivy hudební (jako 

například později v případě postavy Emöke či Lenky Stříbrné ve Lvíčeti). Všimněme si 

rovněž toho, že Škvoreckého vyprávěcí subjekt velmi často přirovnává ženské oči 

94 £ u t o r postavu mládežnického básníka pojmenoval Jan Vrchcoláb. 
. ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a 

J"'é eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 42-43. Rotný Smiřický je rovněž 
svědkem soukromého promítání (ovšem nikoli Dostavníku, ale Krvavé rokle) pro vysoce postavené 
soudruhy. 

ŠKVORECKÝ, Josef. Tankový prapor. Praha: Galaxie, 1990. s. 129. Všechny citace odkazují k tomuto 
vydání. 
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k uhlíkům, bakelitu, dehtu, hovoří o očích gazelích. Janinka není výjimkou. Dannyho je 

přesvědčen o tom, že „pod černými vrstvami milostného uhlí doutnají jiskřičky, jen je 

pofoukat" (s. 130), začne mladou ženu svádět, uvažuje o n i j ako o něžné šírázské růži, o 

květince mezi objekty Augiášova chléva. Je omámen jejím zastřeným hlasem, 

připodobňuje ho k anglickému rohu, který doprovází „měkká vůně, umělá, nasládlá, umělá, 

jako ty granátové rty byly umělé, i perleťový povlak zoubků, i smolné oblouky řas a vlasy, 

zvlněné kolem milostné šíje. Byl z toho všeho omráčen; miloval umělé věci, byly 

vytvořeny s námahou, s námahou udržovány a nakonec podléhaly přirozené zkáze všeho. 

Touha v něm explodovala, vydrala se z něho ven k té barevné ženské, přímo materiální 

touha, která se jí musela dotknout, chytit ji za srdce, nebyla přece z vosku, jenom na 

povrchu byla umělá." (s. 131) Ve chvíli, kdy Janinka hobojovým hlasem hovoří o Jiřím 

Wolkerovi, Danny zelektrizované hledí do jejích „očí neprůhledných jako dehet, a věděl, 

už věděl, že jsou za nimi ty doutnající uhlíky, které čekají na nějaké pofoukání. Už je 

neodvrátila ani nesklopila, ponechala je upřené jemu do očí, černé a nic neprozrazující, jen 

tolik, že v nich má pátrat po odpovědi na otázku, kterou vyslovilo jeho náhlé a prudké 

zatoužení." (s. 132) 

Svůdník Danny ji doprovází domů, neobjevují se plácavé dialogy Zbabělců, dobře 

si uvědomuje, že krásná panička je žena z jiného světa (jiného ne ve smyslu 

nedosažitelného, neuchopitelného, nýbrž spíše jiného jakožto na hony vzdáleného 

vzdělanému pražskému intelektuálovi, jednoduchého): „Vlastně by bylo líp o ničem 

nemluvit. Ona patří do němého filmu. S hudebním doprovodem. Oči, pusa, dueto kaštanů a 

hlasu jak anglický roh. A ta úžasná linie kolem podbřišku." (s. 137) „Lizetka, napadlo 

rotného, by nad ní ohrnula nos. Pitomá ženská, už trochu maličko stárnoucí, závislá ženská 

s dítětem, s bůhvíjakými tužbami v mozečku. Ztracená ve vojenském výcvikovém prostoru 

Kobylec. Jenže Lizetka nemá tak docela pravdu. Lizetko, ty radlická svině s akademickým 

vzděláním, ona mi dá, co ty mi dát nechceš. Vem tě čert, miláčku, já ti nerozumím." 

(s. 140) Paní nadporučíkové naopak rozumí moc dobře: „Tobě ano, růže, i když to není nic 

zvláštního, protože tobě rozumějí všichni. A celou pravdu o tobě říká asi fáma." (s. 140) 

° n a je tou, kdo ho vyzve k polibku na pozadí řvoucího tankodromu, Danny-teoretik zase 

»kecá a kecá, zapomíná pracovat rukama", dokonce ženu přirovnává ke smrti, kterou si prý 

Představuje tak krásnou jako Janinku. Konečněji obejme, žena reaguje opravdu „pitomě", 

následující dialog coby milostná předehra má do romantiky daleko, je to spíše fraška: 

27 



„Objímáte smrt," řekla hlubokým hlasem. „Smrt na vás sahá. Bude vám z ní zima." 

„Ne. Bude mi z ní horko. Vidím před sebou vaše krásný čelisti, slečno smrt." 

„Paní smrt," opravila ho. 

„Milostivá paní smrt - polibte mě těma čeiistma!" 

„To musíte vy," řekla. „Vy jste začal. Vy svádíte paničku svýho velitele." 

„Svádím smrt," řekl. „Pokouším smrt a rouhám se jí. Povídám: nikdo není tak krásnej jako 

vy, paní smrt. Vemte si mě!" 

„Kdybych tak zařinčela kosičkou. To byste utíkal!" 

„Nechal bych se pokosit. Vaší nežnou kosou bych se nechal vždycky pokosit, paní smrt," 

řekl. „Polibte mě." (s. 142-142) 

Žena Dannyho podle očekávání vezme k sobě, rotný ochotně využívá příležitosti: 

„Žádná Lizetka. Janinka. Obyčejná, neukojená, zanedbávaná oficírská panička. Ale jaká! 

Je j í smutno. Je j í smutno, jako většině lidí. Proč ji nerozveselit. A proč se nerozveselit." 

(s. 143) Dokonce lituje, že ji svedl měsíc před koncem vojenské služby: „Dva roky 

moh takhle krásně válet s Janinkou, jak se s n í asi váleli jiný, s jejíma smutňoučkýma 

vočima, a já místo toho pálil za Lizetkou, za tou sviní radlickou, za tím hypnotický 

kusem ledu, Janinko!" (s. 144) Přemýšlí střídavě o „té první" a „té druhé", zjevují 

„baziliščí oči dívky zvané Lizeta" (s. 154), zjevuje se mu smutná a sladká tvář Janinky, 

chvíli dokonce uvažuje, že by š i j i vzal. Myšlenku ovšem okamžitě zavrhne, vždyť v Praze 

by už žena nebyla tím zakázaným ovocem. 

V momentě, kdy je jej í manžel v noci doma, Danny utíká do Prahy za „tou první", 

marně na ni několik hodin čeká ve vilce jejích rodičů, tajně čte dopisy od jiných ctitelů-

konkurentů, stejně tak jej í deník, uvažuje o ni jako o „perfektní platonické kurvě". (s. 181) 
p o Lizetčině nočním příchodu Danny dochází k závěru, že ji stále miluje, okouzluje ho jej í 

sexappeal, jsme svědky konverzace podobné těm plácavým kosteleckým, Lízin slovník 

obsahuje dokonce staré známé výrazy jako „houbičky, Danielku". A Danny škemrá, dívka 

má jasně navrch, nerozumí jí: „Není v ní trošku logiky. [. . .] A od který doby je v ženských 

logika? A od který doby je logika v katolickým náboženství? Když se tohle zkombinuje, je 
t 0 něco jako Lizetka. Frigidita, zamaskovaná do katechismu." (s. 187) Dívka se před ním 

začne svlékat: „Tak to vlastně není frigidita, ale exhibicionismus? Existuje taky u 

ženských? Existuje u Lizety. Bylo mu naprosto jasné, že po tomhle striptýzu mu už nejde 
0 nic jiného na světě, než se s n í vyspat. [. . .] Znásilnit ji nemohl. Jednou to zkusil, a 

sem se 

na 

m 

se mu 

na 
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vyneslo mu to čtrnáctidenní, jinak celkem příjemný odpočinek na očním oddělení vojenské 

nemocnice ve Střešovicích." (s. 188) 

S Janinkou rotný milostný poměr udržuje do posledního dne vojenské služby, vyspí 

se s ní ještě „na rozloučenou", dokonce jí říká, aby za ním přijela do Prahy. Zdá se, že 

žena ho skutečně miluje, vykládá, jak jí obrátil život vzhůru nohama, sama sebe vidí takto: 

„Sem samozřejmě hysterická ženská. Pitomá důstojnická panička, vo který se toho asi dost 

povídá, že?" (s. 315) Danny j í pokrytecky začne taktéž vyznávat lásku, navrhuje rozvod, 

sám ale ví, že to nemyslí vážně. 

V Tankovém praporu jsme tedy svědky variace na „tu první" a „tu druhou" jako 

v případě Zbabělců, Prima sezóny (tam počet těch druhých dosahuje úctyhodného čísla), 

stejný motiv se objeví ve Lvíčeti či v Příběhu inženýra lidských duší. „Ta druhá" 

vypravěče (vyjma Marie) skutečně miluje, „ta první" nikoli, zato mu vidí „až do žaludku" 

(„do žaludku" často vidí i „ta druhá", například Marie, částečně baletka Věra ze Lvíčete). 

V Tankovém praporu nalézáme postavu Dannyho již hotovou, nijak nestojící 

popředí děje.96 Voskovec ho v Rekomandaci charakterizuje takto: „To se ví, že v něm 

sotva poznáte toho studentíka, co byl ,od kvarty zamilovanej do Judy Garlandové'. Snad 

v sobě dosud někde skrývá svou starou tajnou vášeň k romantickým fantaziím, ale navenek 

zmužněl a zpragmatičtěl; najdete ho o chlup cyničtějšího a o hodně opatrnějšího. Vždyť je 

konec konců o šest, sedm let starší, ostřílenější. [...] student Danny se stal rotným 

Smiřickým, a jako každý Čech v uniformě se v této situaci nevyhnutelně přiblížil ke 

kmotrovi všech vojínů světa, Josefu Švejkovi." (s. 10) Danny dle Voskovcových slov 

Přihlíží i pomáhá, je kronikářem i účastníkem, srandistou i snílkem (s. 11), jeho postava se 
m u jeví jako „neuvěřitelný Puk v uniformě, nepravděpodobný skřítek poezie v říši 

Blbostině". (s. 12) V samotném textu o něm Škvorecký prohlašuje, že to byl „člověk 

bojácný, a proto svědomitý", (s. 20) Stejně jako ve Zbabělcích jsou autobiografická fakta 

změněna, všelijak pokroucena, přikrášlena, starší a vzdělanější Danny je absolventem 

univerzity, má doktorát z filozofie. Díky odstupu vytvořeném použitím vyprávění ve třetí 

°sobě postava rotného Dannyho stojí jakoby stranou, „vystupuje v tolika prolínajících se 

náladách s příslušnými maskami, že až skoro ztrácí totožnost. Jako by byl v té velkolepé 

fresce nádherně vymalovaných maníků i temných pekelníků, obsluhujících erárni mašinu, 

jen křídou nejšedivější sotva načrtnut. Právě proto smí být všudypřítomný a představovat 

"" CHVATÍK, Květoslav. Josef Švejk a Danny Smiřický. In Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy. 
P r a h a : Pražská imaginace, 1991. Kap. 7, s. 66. 
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kteréhokoli z nás." (s. 12) Danny sleduje svět kolem sebe, to divadlo a události na jevišti 

s ještě větším cynismem než ve Zbabělcích. 

V této souvislosti Žekulin Dannyho z Tankového praporu po právu označuje za 

předchůdce Karla Ledna, vyprávějící subjekt z románu Lvíče91 S Lednem a vlastně i 

bezejmenným vypravěčem Legendy Emöke Dannyho pojí i jeho opatrnost: Danny se snaží 

vyhnout průšvihům, nechce ohrozit svůj kádrový posudek a slibně se rýsující budoucnost 

v podobě teplého redaktorského místečka v Praze. Dle Koskové v jeho charakteru 

Škvorecký „zahajuje [. . .] řadu postav, která stojí mezi oběma póly: světem důstojníků, ke 

kterému má stejně ironický odstup jako ostatní intelektuálové, a světem mužstva, kterému 

velí a jehož spontánní lidovost je mu cizí."98 

Žekulin pokračuje ve sledování vývoje postavy Dannyho a uvádí, že Danny 

z Bassaxofonu je první stopou, prvním náznakem toho, jak se charakter později vyvine 

v sedmdesátých letech v Miráklu a Příběhu inženýra lidských duší. 

Škvorecký v Miráklu souběžně představuje Danny dva: „mladého, který je stále 

ještě v procesu vývoje po stránce emocionální, myšlenkové a především mravní, a 

Dannyho středního věku, který si již uspořádal svůj systém hodnot, systém, jenž ovšem 

není ochoten sdělovat veřejně."99 Mladší Danny působí jako učitel sociálních věd, není 

členem strany, moc dobře si uvědomuje, že to co učí, jsou nesmysly, ovšem také moc 

dobře ví, že on, stejně jako jeho studentky (s jednou - Liškou100 se zaplete, dokonce 

Později zjišťuje, že je otcem jednoho jejího nemanželského dítěte), a vlastně všichni jsou 

•outkami, více či méně ochotnými herci v absurdní divadelní hře. Charakter staršího 

Dannyho je mnohem rozporuplnější, nejednoznačný. Smiřický je třicátník, starý mládenec, 

dosti populární autor muzikálových libret a detektivek, má své konexe mezi spisovateli, 

Politiky, dokonce i mezi příslušníky tajné policie. Trenský je přesvědčen o tom, že 
v 

Škvorecký vybral „intelektuálně nikterak prominentní, avšak společensky významnou 

Pozici Smiřického v komunistickém systému [...] velmi pečlivě. Smiřický působí jako 

důvěryhodný zdroj informací o historických událostech [...]."101 Jeho postava je důležitá 

ŽEKULIN. Gleb. Life into Art: From Josef Škvorecký to Daniel Smiřický (1989). In The Achievement of 
9°sef Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. Kap. 6, s. 66. 
9 9 Í i O S K ° V Á , Helena. Josef Škvorecký. Praha: Literární akademie, 2004. s. 63. 

ŽEKULIN, Gleb. Life into Art: From Josef Škvorecký to Daniel Smiřický (1989). In The Achievement of 
^ Š k v o r e c k ý , ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated. 1994. Kap. 6, s. 68. 

Trenský její postavu charakterizuje takto: „Zchytralá, i když ne zvláště inteligentní dívka, je směsicí 
^ 0 | ' ty , hemingwayovských hrdinek a Dostojevského kajícnic, či přesněji, parodií všech těchto typů." 
|0v/z TRENSKÝ, Pavel. Josef Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 66.) 

Tamtéž, s. 63. 
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pro strukturu románu, on je tím, kdo propojuje různé' dějové roviny a epizody. Děje se buď 

přímo účastní, pozoruje, nebo poslouchá příběhy jiných postav.102 Žekulin ve své studii 

uvádí, že Škvorecký v Miráklu „nechal Dannyho čelit stejnému problému, jakému čelil již 

ve Zbabělcích a Bassaxofonu, a sice, jak se rozhodnout. Opětovně nechal Dannyho vidět, 

že učinit rozhodnutí je ve skutečnosti nemožné. S každou následující knihou [Škvorecký] 

dělal situaci k řešení komplikovanější a rozhodnutí těžší, a díky chaosu, ve kterém se 

nachází dnešní svět, bylo nemožné se rozhodnout. [...] Odstup autora od jeho alter ega byl 

v Miráklu zredukován do té míry, že nejenom čtenáři, ale i kritici měli tendence tyto dva 

zaměňovat."103 

I v případě Příběhu inženýra lidských duší (s podtitulem Entrtejnment na stará 

témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fíglech, lásce a smrti) máme před 

sebou Danny dva: mladého Dannyho z Kostelce, který se s námi podělí o dojemný příběh 

mladé dívky Nadi (její tragické postavě věnujeme samostatnou kapitolu), dívky, která ho 

zbavila panictví, a staršího „amerického" Dannyho, autorova současníka. Ve srovnání 

s Uiráklem je jeho postava výraznější: není již autorem libret k operetkám či detektivek, je 

uznávaným spisovatelem. Danny jakožto stárnoucí univerzitní profesor americké 

literatury104 se jeví jako laskavý, dobrosrdečný, chápavý, trpělivý, shovívavý, tolerantní, 

sebejistější, mnohdy však dosti namyšlený provokatér se sklony k nostalgii. Na jedné 

straně obdivuje nevinnost Kanaďanů, jejich lpění na „fair play", přesto si s kolegy 

Profesory nerozumí, nevyhledává bližší přátelství, mimo univerzitu mnoho Kanaďanů 
n ezná, a ani po tom netouží. Co se týče emigrantské komunity, je nutno říci, že ke svým 

krajanům je mnohem kritičtější než ke Kanaďanům: nechápe jejich nezájem o politiku, 

veřejné dění jako takové, o osud českého národa, vidí je jako dosti materialistické, sobecké 
a netolerantní. Výjimkou je smutná postava Veroniky Prstové, mladé ženy, která je v nové 

vlasti nešťastná. Danny rozumí jejímu stesku po domově, stesku po minulosti, kterou nelze 
vrátit. Sám velmi často vzpomíná na Kostelec, ovšem nesouhlasí s Veroničiným 

rozhodnutím vrátit se do Prahy, plně si uvědomuje, že se nejedná o nic jiného než zoufalý 

»útěk před útěkem, [.. .] zlý i sladký sen všech emigrantů"105. 

Tamtéž, s. 64 103 s. CKt. 
Josef Ä G l e b - L i f e i n t 0 A r t : F r o m J o s e f Škvorecký to Daniel Smiřický (1989). In The Achievement of 
104 S t e j n ě ' 1 - e d " S a m Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. Kap 6 s 68 
říci> že Šk - S t v o ř i t e l v y u č u J e n a torontské univerzitě, miluje stejné autory. Nelze ovšem jednoduše 
manžel V .0 r e c l cý je předobrazem profesora Smiřického. Autorovým předobrazem by oprávněněji mohl h -«• 
'05 VOHR W " a k l a d a t e l k y Santnerové. J y t 

ZEK, Josef. Příběh inženýra lidských duší. Literární noviny 3, 1992, č. 38, s. 5. 
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Žekulin Dannyho poslední metamorfózu charakterizuje takto: „[.. .] nabyl nových 

osobnostních rysů. Aktivně se neúčastní života kolem sebe, raději stojí stranou, je 

pozorovatelem, a poprvé, od doby, co jsme se s ním setkali, vynáší rozsudky, nicméně bez 

toho, že by nutil své názory ostatním, nebo že by jim kázal. I když není samotář, postavil si 

kolem sebe ohradu, kterou s nechutí, váhavě opouští, stejně tak váhá, má-li někoho pustit 

dovnitř."106 Profesor Smiřický se stále více stává komentátorem, morálním a 

intelektuálním rádcem, a v neposlední řadě také adresátem (pásmo korespondence), je 

skeptičtější, sám o sobě tvrdí, že „neztratil smysl života, ale jen iluzi smyslu života." 

Změnil se nějak Danny jako milovník? Hrdinova kanadská milostná dobrodružství, 
t 0 je jednak „zdravotní" poměr s Margitkou Bočárovou, jednak vztah s mladou (a 

samozřejmě velmi krásnou) studentkou Irenou, milionárskou dcerkou, pro kterou Poeův 

Havran není ničím jiným než sentimentálním kýčem. Dannyho pověstné sukničkářství, 

staré známé škemrání či loudění tak typické pro předchozí knihy, je v Příběhu inženýra 

lidských duší podstatně utlumeno. Celý vztah s Margitkou, manželkou bývalého 

Politického vězně, nyní invalidy upoutaného na vozík, postrádá sexuální náboj, je skutečně 

spíše hygienického rázu. Vohryzek pasáž líčící přípravy na jejich milování kritizuje, hovoří 
0 ni jako o literárně vyumělkované a nepodařené.107 

Padesátník Danny již tak neodbytně nepronásleduje své potenciální kořisti, chybí 

mu entuziasmus. Kanadská studentka Irena, protějšek či dvojník té kostelecké (a 

nástupkyně Nadi), mu sama skáče do postele, opakovaně se před ním obnažuje, je to 

Paradoxně ona, kdo škemrá, aby ji zasvětil do sexu. Zatímco kostelecká nedobytná kráska 

Dannyho svodům trvale odolávala, kanadská profesora bezúspěšně svádí. Celá jejich láska 
s e ze strany profesora odehrává v rovinách otcovského pojetí, což je zřetelné z toho, jak 

Danny na dívku pohlíží - očima zkušeného. V kapitole Lovecraft společně odjíždějí na 

"literární cestu" do Paříže, dalo by se říci, že Dannymu se tím plní tajný sen každého 

Postaršího profesora. Jako příklad jejich typické konverzace uvádíme moment, kdy Irena 

navrhuje strávit svatební cestu na kolesovém parníku na Mississippi: 

"Nigger Jim," napovím j í tiše. „Pamatuješ? Když ho Huck, údajně mrtvý, vystraší na 

ostrově v Mississippi?" 

Legračně se udeří do čílka. 

, S K U L I N . Gleb. Life into Art: From Josef Škvorecký to Dan.el Sm.ncky (1989) In The Achievement of 
J°MŠkvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. Kap. 6, s. 70. 

VOHRYZEK, Josef. Příběh inženýra lidských duší. Literární noviny 3, 1992, č. 38, s. 5. 
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„Vždyť jsem o tom napsala papír!" 

„Asi jste si ho ani nepřečetla, Svenssonová. A byl to dobrý papír. Nejmíň za třicet dolarů " 

„Některé papíry jsem psala sama, sire." 

„Ty by i za pět byly předražené." 

„Vy na mně sedíte, sire." 

„Někdy vy na mně," pravím cynicky..."108 

V pasážích vzpomínek na rodné městečko se (kromě Nadi) objevuje i stará známá 

Postava kostelecké Ireny. Danny vzpomíná, jak jeho letitá láska k ní skončila v okamžiku 

kdy dívku svých snů viděl mýt podlahu. Setkávají se po letech, Irena je nepříliš šťastně 
ydaná, manžel ten „velký telecí blondýn"109 na Dannyho žárlí, přesto je uraženě nechává o 

samotě. Danny s Irenou popíjejí, škádlí se jako kdysi, Irena mu ukazuje starý milostný 

°pus, co o ní napsal (s příznačným názvem Sedům let jsem u vás sloužil), Danny j í dokonce 

začne vyznávat lásku, přestože si dobře uvědomuje, že mu není souzená. Postava Ireny 

logicky rovněž zestárla, vyspěla, dokáže říci věci na rovinu: 

„Milujú tě, Ireno," řekl jsem. „Pro mě nikdy nepřestaneš mít šarm." 

»Já vím. A víš, proč to vim? Proč to tak úplně jistě vim?" 

% l a tedy zpanákovaná. To manželství, měl jsem dojem, se zas tak moc nevyvedlo. 

„Ponivač mi věříš," návrh jsem. 

-Houbičky!" pravila. „Ponivač ti nikdy nedám!" 

Pronesla tedy velikou pravdu, ale dokud jsme nebyli dospělí, takhle by to neřekla. Bývala 
Velký pruďas. No jo. Už jsme teda dospělí. (I, s. 280) 

Zajímavý je i moment, kdy se Danny střetává s Danielou, dcerou další z jeho 

kosteleckých lásek Marie. Vohryzek správně poznamenává, že „shoda jmen Danny a 

Daniela je nápadná a Danny musí vynaložit učité úsilí, aby dívku přesvědčil, že není jejím 
o tcem. Daniela je mu dokonce podobná!"110 Kosková setkání Dannyho a Mariiny dcery 

dokonce vidí jako další variaci nesplnitelného snu."1 

J ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. II. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy 
,osefa Skvoreckého svazek 16. s. 327. Všechny citace odkazují k tomuto vydání. 
Ä, D V O R E C K Ý , Josef. Příběh inženýra lidských duší. I. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy Josefa 
, dvoreckého svazek 15. s. 273. Všechny citace odkazují k tomuto vydání, 
in / . 0 h R Y Z E K , Josef. Příběh inženýra lidských duší. Literární noviny 3, 1992, č. 38, s. 5. 

KOSKOVÁ, Helena. Josef Škvorecký. Praha: Literární akademie, 2004. s. 145. 
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Vyprávějící subjekty dalších Škvoreckého knih mají s Dannym v různé míře něco 

společného. Postava Sama Gellena v Konci nylonového věku z roku 1950 (vychází až 

v druhé polovině šedesátých let) nejenže bezmezné (a bezvýsledně) miluje dívku jménem 

Irena, rovněž mu stejně jako Dannymu ze Zbabělců velmi záleží na tom, jak vypadá, 

obdobně jako mladý Danny se snaží mluvit, jakoby vypadl z amerického filmu 

(vzpomeňme na Dannyho a scénu, kdy - s přihlížející Irenou, pochopitelně - pochoduje 

v doprovodu vojáka s rukama nad hlavou a „zgableovšťuje" svůj úsměv). Nalézáme ale i 

další aspekty Dannyho charakteru: předstírání, přetvářku, sebeklam, vyumělkovaný, 

nauěený cynismus."2 Další charakterové vlastnosti Dannyho je možno pozorovat 
v postavě Martina „Montyho" Baroše, který shodou náhod pochází taktéž z Kostelce: 

fascinuje ho vše americké, miluje velkoměsto a jeho rušný noční život (připomeňme 

Dannyho neustálé přemítání o růžové budoucnosti v Praze, magickém to městě). 

V neposlední řadě hovoří plynule anglicky s perfektním přízvukem. Hra na saxofon je 

Ponechána třetí postavě, kterou je nepříliš úspěšný, byť jazz milující Franci Stodola.113 O 

bezejmenném vypravěči Legendy Emöke a o Karlu Lednovi, vyprávějícím subjektu Lvíčete 
s e zmiňujeme v následujících kapitolách. 

Shrňme tedy, že typově stejný vypravěč prochází téměř všemi Škvoreckého 

»vážnými" prózami: od Zbabělců až po Příběh inženýra lidských duší máme před sebou 

Dannyho Smiřického (v Legendě Emöke a Lvíčeti vypravěče, jehož osobní charakteristika 

je Dannymu v lecčem podobná) pocházejícího z maloměsta Kostelce, který je „uhranut 

zvláštní .platónskou ideou ženství', což z něho činí věčně neúspěšného lehkovážného 

sukničkáře".114 Je nedůvěřivý ke všem ideologiím, k velkým slovům a gestům, je schopen 

zůstat sám sebou uprostřed víru sebedramatičtějších událostí"5 (toto tak úplně neplatí pro 

Karla Ledna ani vypravěče Legendy Emöke), demaskuje všechny dobové iluze. 

Na následujících stranách se již zaměříme na čtyři ženské postavy, které z celé 
v 

Škvoreckého galerie ženských postav něčím vynikají, jsou něčím jiné, pro vyprávějící 

subjekt opředené tajemstvím. Hrdinky řadíme za sebou chronologicky podle toho, jak 

112 . 

Škvorech' I f * ' U s t J i t t e r b u § i n Prague: Konec nylonového věku (1989). In The Achievement of Josef 
" 3 Tamtéž s loj3™ S ° , e c k i ' T o r o n t o : University of Toronto Press Incorporated. 1994. Kap. 9, s . 100 

M i l a n " J o s e f Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší (1977). In Český Parnas Literatura 
"5 MRÁ7 'terpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. s. 142. 

ZOVÁ, V. Česká společnost v díle Škvoreckého. Svědectví 17, č. 68, 1983, s. 739-743. 
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knihy, v kterých se objevily, vycházely. Řídili-li bychom se historickým časem, ve kterén 

se ta která dívka „vynoří", pořadí by bylo jine', a to Naďa, Rebeka, Emöke, Lenka Stříbrná. 
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ŠKVORECKÉHO „ŽENY S TAJEMSTVÍM" 

Legenda Emöke 

Osmdesátistránková novela dokončená na jaře roku 1958, vydaná roku 1963, v díle 

Josefa Škvorecke'ho zaujímá zvláštní místo, řadíme ji k lyrické' linii jeho prózy. Je prvním 

dílem, které vychází po „honu na Zbabělce". Škvorecký na obálce prvního vydání hovoří 

o genezi díla, pro nás je stěžejní fakt, že novela vznikala souběžně s překládáním 

Faulknerovy Báje, a „bílá magie faulknerovské věty" autorovi, dle jeho slov, „ukázala 

cestu k zachycení alespoň ,stopy slzy, té krásy, té líbeznosti, toho člověka - toho snu', 

který se jednou dvakrát za život rodí mezi mužem a ženou.""6 Syntaktická struktura je 

velice uvolněná, vyprávějící subjekt volně asociuje, spojuje přítomnost, minulost i 

budoucnost. Škvorecký knihu charakterizuje takto: „vyprávění o Emöke je legendou o 

situaci, v níž člověk zklamává, protože je v něm příliš sebelásky; příběhem okamžiku, 
v němž zahazuje možnost stát se něčím víc než jenom strůjcem vlastního mizerného 

Štěstí." V Příběhu neúspěšného tenorsaxofonisty hovoří o tom, že „romantický příběh o 

nenaplněné milostné aféře"117 napsal za pouhé tři dny. Novela zahájila Škvoreckého 

mezinárodní kariéru, v roce 1967 vychází ve francouzštině, o deset let později je přeložena 

do angličtiny. Na obálce prvního anglického vydání o knize hovoří Graham Greene, 
v j J g 

nazývá ji „mistrovskou" a dodává, že snese srovnání s Čechovem. 

Titul knihy odkazuje k hlavní hrdince, mysteriózní vdově Emöke, krásné ženě, 

k níž vypravěče cosi nepopsatelného (a dle něho osudového) přitahuje. Titul je 
v anglickém překladu zkrácen, slovo Legenda vypuštěno, zůstává jen ženino jméno. 

% s l í m e si, že původní titul je přesnější, lépe vystihuje téma knihy, touhu „zklamané ženy, 

která (podobně jako světice gotického období) sní o ideální lásce zbavené hrubé 

tělesnosti", a tato touha je „poměřována se sobeckým a pragmatickým chováním jejích 

nápadníků."119 Škvorecký připouští, že „z legend [...] jsem si srandu dělal."120 

16 ŠKVORECKÝ, Josef Legenda Emöke. Praha: Československý spisovatel, 1963. Všechny citace odkazují 
f t o m u t o vydání. 
.. ŠKVORECKÝ, Josef Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšneho tenorsaxofonisty a 

{ l l l é J s e j e - Praha: Ivo Železný. 1997. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 7. s. 56. 
Citujeme překlad Heleny Koskové (viz KOSKOVÁ, Helena. Josef Škvorecký. Praha: Literární akademie, 

^U04. s. 78 ) 
' 1 M O C N Á , Dagmar - PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 
2(J04. S. 347 
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Čtenář je tedy svědkem zajímavé modifikace žánru, Škvoreckého moderního 

chápání legendy, kdy „světice" není pouze idealizována, naopak ve snaze zvěrohodnit 

hlavní hrdinku v textu nalézáme i popis jejích slabin, které vyprávějící subjekt často 

ironizuje. Dle Šťástky „tento lehký opar ironie jednoznačnost světa Emöke již opatrně 

rozechvívá. Gradace postupného rozrušování Emôčiny aureoly [. . .] se pak objeví v části, 

kde vyprávějící subjekt pozoruje Emöke jakoby z výšky, nezúčastněně, až medicínsky 

chladně."121 Autor citace má na mysli tato slova: „[. . .] a ona, hezká, dosud mladá, s jedním 

dítětem, Maďarka, a tedy bytost poměrně nová, poměrně neznámá, ale zase přece jen dost 

stará, bylo j í osmadvacet, s dítětem, to by znamenalo zcela jinou ekonomii, a cizí, 

Maďarka, nepříliš inteligentní, nahlodaná tím šílenstvím metapsychologie, bůhvíjak svatá, 

odmítavá, snažící se obrátit jiné na svou víru, ideální objekt pro rekreační dobrodružství, 

nic víc, nic víc než to, ale s tím strašným pohledem lesního zvířátka, s tou velikou 

sebeničivou obrannou reakcí proti světu, v mlžinách mystických pověr." (s. 35-36) 

O necelou stranu později ale vypravěčův tón zvážní, ženu již nijak neironizuje, ba 

Právě naopak, vrací se k jej í adoraci, která zaznívá v počátku knihy: „[ . . . ] taková věc to 

byla, ne věc jedné noci, ale všech nocí, po mnoho roků, a ne vlastně věc nocí, ale dnů, 

vzájemné péče, manželské lásky a snášení dobrého i zlého, dokud smrt nerozloučí dva lidi. 

Takové to bylo s tou dívkou, s tou dívkou, s tou dívkou Emöke." (s. 37) Škvoreckého 

vypravěč, „milovník", respektive „sexuální loudil", vážně uvažující o manželství, to je jistě 

nečekané.122 Úvahy o manželství prostupují celou novelou, zajímavý je především obraz 

"Samce a samice, pravěkého jeskynního páru dvou rovnocenných, ale naprosto odlišných 

jedinců, z nichž jeden ovládá kyj a druhý oheň, z nichž jeden přináší zvěř a druhý hněte 
c h leba, kteří spolu přivádějí na svět mláďata podle pravěkých zákonů živočišného rodu, 

k tomu jedinému smyslu neustálé regenerace, k radosti slunce na nahé kůži a žaludečních 
š ť á v a hormonálních básní a té jemnější radosti srdcí, poslušných toho zákona, že člověk 
m u s í dospět zase tam, kde jsou zvířata, ale o jeden zákrut spirály výše, zbavit se té 

Psychoneurotické sentimentálně konvenční špíny, kterou zavalila vztah lidské dvojice 

staletí válek a loupeží a úchylné mystiky a mužské služebnosti a mužské vyvolenosti 

. lnéh0 tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo 
J ŠKVORECKÝ, Josef. S ^ r ^ ^ ^ 2 ^Jnäroänf konference o 

- t t í s Ť K A . ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ B o ^ o sňatek se Zdenou Salivarovou se 

konal 31. března 1958. 
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(Frauendienst ist Gottesdienst ...pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude 

nad tebou)." (s. 51-52) 

Legenda je tedy chápána „jako výrazný životní příběh výjimečného jedince, 
1 

vyznávajícího absolutní hodnoty a konfrontovaného s jeho okolím." " 

Co se týče autenticity, je možno konstatovat, že v postavě vypravěče nalézáme 

drobné autobiografické rysy autora. Jedná se, stejně jako o několik let později ve Lvíčeti, o 

redaktora - doktora filozofie žijícího v Praze, odpovídá i věk (asi třicet let v době, kdy se 

odehrává děj knihy). Vypravěč sám sebe charakterizuje takto: „[. . .] třicet let starý, dosud 

svobodný, zapletený do poměru s Margitkou, vdanou ženou, a nevěřící už na nic, nic 

neberoucí příliš vážně, vidící do karet světu a životu a politice a slávě a štěstí a všemu, a 

osamělý, ne z nemožnosti, ale z nutnosti, a dosti úspěšný, s dobrým platem, celkem zdravý, 

celkem bez možnosti nějakého překvapení v životě, odhalení něčeho, co bych ještě 

nevěděl, ve věku, který se začínal hlásit počátkem drobných nepříjemností stáří, ve věku, 

kdy se lidé ještě v poslední lhůtě žení s možností dočkat se dětí dost starých, aby také 

Prohlédly a také začaly vidět do karet [...]." (s. 35) Složitější je otázka reálného 

Předobrazu hlavní hrdinky knihy. Již jsme zmínili autorova slova týkající se této postavy, 

Emöke tedy existovala, samozřejmě je dost dobře možné, že se s ní Škvorecký skutečně na 

rekreaci setkal, do jaké míry ovšem její postavu stylizoval ví jen o sám. Skutečná Emöke 

zůstala v anonymitě, neznáme její pravé jméno ani další osudy, jako je tomu v případě 
Dannyho kosteleckých lásek. 

Emöke je vyprávěna v první osobě, vypravěč zůstává bezejmenný, anonymní. 

Škvoreckého volba má svou funkci: mohl to být vlastně jakýkoli životem unavený 

intelektuál hledající okamžiky prchavého štěstí. Titulní hrdinka je jedinou postavou knihy, 

kterou autor označil vlastním jménem. Ostatní bezejmenné (respektive označené obecnými 

jmény - učitel, kulturní referent apod.) postavy mají dvojí existenci: konkrétní lidé žijící 
v konkrétní době, kterou naprosto věrohodně reprezentují, fungují také jako postavy-typ. 
P r o naše téma je důležitá skutečnost, že „[...] laskavá tvář jejího světa je pak umocňována 
Srážkou s e světem ostatních ženských postav novely, je touto konfrontací posilována, 

stupňována."124 Jako příklad lze uvést svět manželky vedoucího konfekce v Pardubicích 

PETERKA. Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka. 

Ä V i k t o r . P a r a l e l n ř s v 5 t y Agendy Emöke. In škvorecký 80 Sborník z mezinárodní konference , 

°te a d"e Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005. s. 142. 
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„tlustou12"1, hodnou, ještě v padesáti letech vyrážející naivní výkřiky překvapení jako 

osmnáctileté dívky u kolotoče, která ožívala vždycky u oběda, ale ne proto, že by byla 

hltavá, lačná jídla, ale protože jídlo byla jediná věc, které v životě porozuměla, jinak pro ni 

všechno bylo mlžina života, řízená světly bezpečných staletých konvencí [. . .]." (s. 23) 

V zápětí se dozvídáme ještě o světě staropanenské švadleny, „která prožívala svou první 

dovolenou mimo žižkovský domov, vzornou pracovnici komunálního podniku Pánské 

prádlo, která celý ten týden proseděla, prostála, prochodila a nevěděla, co má dělat, a 

neměla o čem mluvit, protože tu nikoho neznala a v životě neznala nic než pánské košile, 
ule nikdy nepoznala muže a lásku a žila zakletá mezi prózou košil a primitivní poezií 

staropanenských snů." (s. 24) 

Absence jmen rovněž automaticky zdůrazňuje výjimečnost jediné pojmenované 

postavy, Emöke, jejíž m a ď a r s k é jméno na čtenáře může působit tajemně samo o sobě. Její 

nedosažitelnost je zvýrazněna jazykovou bariérou danou ženiným původem. Emöke byla: 

„Maďarka, neuměla česky, mluvila zvláštní řečí smíšenou ze slovenštiny a maďarštiny a 

nějakého cikánského či podkarpatoruského jazyka." (s. 12) Hrdinka tedy nemůže být 

charakterizována přímou řečí, jak je tomu u ostatních rekreantů, třeba i epizodních figurek. 

Kosková v této souvislosti hovoří o zdůraznění motivu řeči „jako nedokonalého prostředku 

komunikace, rozumově a verbálně vyjádřené jistoty jsou zpochybněny, skutečné 

Porozumění mezi dvěma jedinci může zprostředkovat jen cit, hudba a umění."126 

Vypravěč si uvědomuje, že „plácání" v jejím případě nikam nevede, cítí, že „nebylo 
m °žné s ní mluvit o obyčejných věcech, zapřádat konverzaci, kde slova neznamenají nic 
n e b o jen tolik co kohoutí volání nebo hýkání výra, který v korunách borovic láká samičku. 

Zdálo se mi, že je třeba mluvit o myšlenkách. Nebyla to dívka, jakým se člověk přibližuje 

v kavárně a řekne Smím prosit, slečno, a potom něco, že hezky hrajou a že má krásné šaty 
a Jaké má telefonní číslo, a pak se na to číslo zavolá a ona buď nepřijde, nebo přijde, a 

když přijde, jde se zase tancovat a pak se už nemusí mnoho mluvit a záleží na tom, má-li 

člověk byt nebo garsoniéru nebo alespoň bytnou, která mlčí, a když nemá nic z toho, tedy 
d o s t peněz na dva pokoje v hotelu. Tohle však byla hluboká dívka a někde v hloubce její 
d u š e ležela ukryta životní filozofie a muselo se mluvit o té filosofii a jenom tak se k ní 
m °h l člověk přiblížit, jinak ne." (s.l 1-12) 

^ P ^ M n é , aby objekt uctívání, touhy vyprávějícího subjektu byl tlustý. Josef Škvorecký a s ním i 
s ta x' L e d e n a P° d - by se nikdy nezamiloval do tlusté ženy. Tot nesporný fakt, sam autor se oženil 

^ ty nadváhu nemívají. , . . „ n n , 
KOSKOVÁ, Helena. Josef Škvorecký'. Praha: Literární akademie, 2004. s. 76. 
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Je to právě pouze Emöke, na kom záleží, ostatní postavy tvoří pozadí.127 Emöke 

jakoby žila v nějakém jiném světě, nehodila se do své doby, její svět je bohatý, velmi 

mravný, podobně jako později slečna Stříbrná vyznává určité morální zásady, j imiž se za 

každou cenu řídí. Do světa fiktivní Emöke ovšem nahlížíme jen a pouze očima vypravěče, 

vzdělaného a dosti citlivého. Jeho pohled je velice subjektivní, dívku poznáváme 

prostřednictvím jeho komentářů a hodnocení, vypravěč nám vsugerovává svůj pohled na 

tajemnou ženu, líčí jej í svět ne tak, jak ho žena sama ve skutečnosti zažívá, ale takový, jak 

se jeví jemu samému. A tak do světa Emöke vstupuje, a to dosti násilně, svět vypravěče, a 

nám nezbývá než vyprávění pasivně přihlížet.128 Vypravěč se pokouší „legendu" sám pro 

sebe, a tím potažmo i pro čtenáře, definovat, určit. Snaží se nezřetelnou, tajemnou postavu 

pevně uchopit a zasadit ji do svého světa, který by mu umožnil ženě porozumět 

Vyprávějící subjekt s odstupem několika let vzpomínkovou metodou líčí svůj 

týdenní pobyt v rekreačním středisku, kde se s ženou setkal. Na pozadí „kolektivní 

zábavy" organizované primitivním kulturním referentem se sklony k alkoholismu jsme 

svědky - dle vypravěčova mínění - největší prohry v celém jeho dosavadním životě: 

mladý muž postrádá schopnost „reagovat na pocit rodící se čisté lásky". 

Další důležitou postavou je vypravěčův spolubydlící, učitel, který je velmi vulgární, 

chlípný, v podstatě nevzdělaný člověk neschopný mluvit o ničem jiném než o sexu. 

Vypravěče jeho neustálé sexuální narážky a vtipy dráždí, byť je sám člověkem volných 

mravů. Začne učitele dokonce z duše nenávidět. Trenský spatřuje příčinu vypravěčovy 

averze vůči tomuto muži v tom, že „v něm vidí parodii sama sebe, zvulgarizovanou verzt 

„ _ v . . «no rix i t e i je zcela zápornou, přesto však 
vlastního chaotického citového života. Ucitei je ť 

realistickou a pro padesátá léta reprezentativní postavou. Jeho materialismus ostře 

kontrastuje se spiritualismem hlavní hrdinky, jeho svět je pravým opakem své,a Emöke. 

Kosková ho dokonce nazývá „téméf nenávistnou karikaturou člověka." Vyprávějící 

» b j e k , učitele hned z počátku vidí takto: „Byl to člověk úplně ovládaný smrtí a na mě 

« « l a p„ s t ota toho života, pustějšího než život myši nebo polního vrabce nebo pásovce, 

zavřeného v drátěné kleei v zoologické zahradě, který jen dupe na plechové podlaze a 

uŤT~~ „ . T U o Firtion of J o s e f Škvorecký. Toronto: ECW 
uLhCKI , Sam. Emöke: After the Fall. In Prague Blues. 

Ä 1990. Kap. 3, s. 86. . tkvnrecký 80. Sborník z mezinárodní konference o 
ČASTICA. Viktor. Paralelní světy Legendy Emoke. In S b o r e W 

^ T P n f ' J0Sefa škvoreckého. Praha: Literární ^ « 2 0 0 • • ^ ^ s 1 2 6 . 
130TRENSKY, Pavel. Josef Škvorecký. Překlad Aleš Haman. i.vy 

* K ™ K O V A 2 L e „ , Prah»: U M * ~ " * 
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dychtivě a rytmicky frká čumákem a pak se nažere a pak se vykopuluje a zase běhá a frká a 

dupe a spí, protože je to pásovec, komické zvíře, které žije optimálně podle zákona 

pásovců, ale tohle byl člověk, donedávna řídící učitel a člen národního výboru, teď z trestu 

přeložený na dvoutřídku do pohraničí [...] manžel ženy, která zůstala sama ve vnitrozemí a 

dostávala odlučné, otec tří dětí, a žil podle zákona pásovců." (s. 10-11) 

Podobně jako bude později postava šéfa Procházky ve Lvíčeti fungovat jako 

potenciální alter ego, temná strana osobnosti Karla Ledna, postavu oplzlého učitele lze 

chápat stejným způsobem. Pokud tajemná Emöke nezmění vypravěčův život, je dost dobře 

možné, že se vypravěč stane tím, kým je učitel. Oba muži mají mnohé společné rysy, jsou 
s i podobnější víc, než si je vypravěč ochoten připustit. Přesto je zde patrný rozdíl: 

vypravěč je schopen sebereflexe, je si vědom vlastního já, dokáže o sobě uvažovat, a právě 

tato schopnost mu teoreticky umožňuje změnu jeho povahy, změnu tolik potřebnou, 

vlastně nezbytnou ve vztahu s Emöke. Již jsme uvedli, že vypravěč učitelův svět nenávidí, 

Podrobuje ho permanentní neúprosné kritice, ale v závěru se do něho vrací. Scéna pomsty 

ve vlaku je pouhou předehrou. Vyhrává lhostejnost, pohodlnost, ne neschopnost změny, 

Potenciál by tu byl, vypravěč se ale dobrovolně rozhoduje vrátit se do starých zaběhnutých 
k o ' e j í , není s to radikálně změnit svůj stereotypní život, týden s Emöke byla jen vsuvka, 

•ntermezzo v jeho životě.132 

Obdobně jako později u slečny Stříbrné vypravěč od prvního okamžiku cítí 

Eniočinu výjimečnost, téměř ihned se do této asexuální (ve smyslu hrdinčina dobrovolného 
s e zřeknutí fyzických požitků, tělesné lásky), vzdálené, přesto něčím velmi přitažlivé ženy, 

zamiluje. V zápětí ovšem zjišťuje, že Emöke, oběť domácího násilí, jakýkoli další sexuální 
v z t ah s mužem rezolutně odmítá a že se dobrovolně rozhodla zasvětit svůj život Bohu. 
Smysl života žena vidí ve „splynutí s Ním", (s. 14) Vypravěč, ateista, obhajuje svůj pohled 
n a svět, dochází k závěru, že „mezi věřícími a nevěřícími není nedorozumění, ale hradba, 

° C e l o v ý pancíř, o nějž se argumenty lámou." (s. 14) Žena ho nazývá nedokonalým, 

fyzickým člověkem, sice jím neopovrhuje, nicméně ho lituje, protože „snad budete muset 

Prožít ještě mnoho životů, než se stanete dokonalým. A než poznáte pravdu. [...] Protože 
S e musíte stát psychickým člověkem, než uzříte pravdu." (s. 15) Vypravěč opakovaně 
h ° V o ř ř o její jinakosti: „znovu jsem si uvědomil tu věc života a smrti a to, že ona je jiná, 

1Ubší> vzdálenější než jiné dívky." (s. 38) 

ľ 'BRlNK A , , . c ři,„nrp.rkv's 'Emöke' (1980). In The Achievement of Josef 
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Přestože Se jedná se o postavu s rysy svétice (tomuto pojetí odpovídají 

j a k o v é prostředky: „usedla s mniäskou nepřítomnost," (s. 34,, .Jdáäteruí odevzdanost 

nť»nL'v se znovu přetáhla blana klášterní uměle umrtvovaných vášní" (s. 44-45), „pres panenky se znovr p 

, . v v n o v e l y akcentuje spise jej i telesnost , 

ivočišnost a Emöke popisuje takto: m 5 1 p 

, u , Heslá něžná ramínka a ňadra podobna ňadrům jako noční lucerny, chlapecké boky a sklesla nezná 

. cvmetrii těla v trikotu. A oci mandlové, stylizovaných soch, jež neruší tu štíhlou, mladou symetrii 

gazelí, tmavé, vypálená nitra milíře, a vlasy cikánek, až na to. že by.y vykartáčované do 

matně lesklé černě mramoru." (8. 11) Motiv tanečnice prostupuje celou knihou: „[ . . . ] byla 

štíhlá jako tanečnice a tanečnice sice často chodí do kostela a klekají a křižují se, ale 

v Boha nevěří, totiž nepřemýšlejí o něm, mají ho jako pověru, podobně jako na sebe 

nechávají plivnout, než vstoupí na jeviště, než nasadí profesionální úsměv a vyběhnou 

miniaturními krůčky do záře reflektorů." (s. 13) Při rozlučkovém večírku vypravěč 

Pozoruje „Emöke v letních šatech k tělu, s bílým límečkem a nahýma rukama" (s. 42), jak 

„tančila se samozřejmou jistotou žen, které umějí tančit, jako pták umí zpívat nebo včela 

stavět plást, tělo tanečnice pod tenkou látkou srpnových šatů [ . . . ] ." (s. 44) 

Emöke je ovšem ženou velice zranitelnou, opírající se o pochybné theosofické 

Pravdy, které jsou pro ni neoddiskutovatelnou jistotou. Není schopna vyvrátit vypravěčovy 

argumenty, neochvějně si stojí za svým viděním světa, ve svých výkladech st často 

nelogicky protiřečí, když je na to vypravěčem upozorněna („Vy to nechápete, řek. jsem. 

Nerozumíte sama sobě. Jste plná rozporů. Nevyřešila jste si jedinou věc, jedinou logickou 

trhlinku v tom svém mystickém systému.") ( . . 41), prohlásí: „ Ach, co je to logika, řekla. 
Jenom školní předmět." (s. 41) Cesta, P o které se rozhodla vydat Emöke, jej í hledání 

Myslil života a lásky „je [ . . . ] sváděno na scestí falešnými jistotami a symbolikou 

Obskurních metapsychologických týdeníků ' . " 1 " Vypravěče jej í argumenty neuspokojují, 

Emöke si žije ve své „bublině", kam se v obranném instinktu stáhla před světem, který j i 
t o l ik ublížil 

i c j l postavu je možno chápa, jako postavu blouda. Když vypráví o sv*„, s * * . 

« nechává myšlenkami unést nato.ik, že přítomnost vypravme přestává vntmat: 

t i , světech kterým člověk nerozumí a " [ - l * jej í duch se potácel v těch nebezpečných svetech, k y 

ixoi mři mluvila a v sedem svetle deste P o s ^ v á se j im [ . . . ] Zapomněla na mě a já jsem mlčel, ona mluv,la 
v , „ m ; m nadšením a lá mlčel a hledel s e Jí Oíi leskly jakýmsi horečným, nezdravým, nepřirozeným nadšen, J 

^ ^ T „ e l e n , škvorecký. Praha: Literární akademie, 2004. , 75. 



na ty oči a ona si toho všimla a horečný lesk pohasl a také ze mne spadlo to podivné, zlé 

kouzlo čarodějné, deštivé chvíle a já se ironicky ušklíbl [ . . . ] ." (s. 27) 

Její svět je dle Šťástky „budován jako prazvláštní směsice erotizujících sil, jež jsou 

ovšem neustále rozmělňovány mystickými kontrapunkty, naivním hledačstvím Boha, 

Nejvyššího, Dobra, Lásky."134 Podobně jako u slečny Stříbrné je vypravěč na jedné straně 

fascinován jej í živočišností, sexualitou, na druhé straně je (pro zkušeného lva salónů) 

zpočátku nepochopitelně přitahován i její asexualitou135, touhou ne po tělesné, ale 

Psychické (v je j í případě boží) lásce. Šťástka tuto rozpolcenost popisuje následujícím 

způsobem: „Symetrie pružného těla je tak usouvztažňována s asymetrií tužeb, žádostivost a 

chtíč jsou drásavě naleptávány jejím přáním splynout s Ním." 136 

Zranitelnost Emöke vypravěč opakovaně přirovnává k bezmocnému lesnímu 

zvířátku: „[ . . . ] v očích ten výraz, pohled, záblesk úzkosti, jako by se bála, že ji chci o něco 

okrást, o tu jistotu, kterou má a bez níž by už nemohla žít, nést tíhu té vdovské existence, 

tíhu smrti a života, nešťastného a zničeného; výraz mučeného lesního zvířátka, které očima 

Prosí, aby je člověk netrápil a pustil do jeho lesní svobody, aby je ze své moci nechal 
o d e j í t . " (s. 22) Stejný obraz se objevuje i později: „Věděl jsem, že ji mám, jako to lesní 

zvířátko, v divné moci, v jaké někdy muži ženy mívají, bez zásluh, bez poctivého 

Přičinění, bez přání, prostým neznámým faktem náklonnosti a poddanosti, ale nevyznal 

J s e m se v t o m , jako jsem se vyznal jindy [. . .] ." (s. 22), rovněž o několik stran dále: 

" v očích se j í zase objevil ten výraz lesního zvířátka, které se bojí, že přijde o tu svou 

jedinou jistotu lesní svobody [. . .] ." (s. 28) 

Svobody? Emöke je ženou velmi nesvobodnou, sama sebou se stává pouze při 
h u d b ě , zpěvu, tanci. V takových okamžicích vypravěč začíná toužit po jejím těle, „které 
by*o štíhlé a pevné, po ňadrech, která nerušila jeho symetrii." (s. 33), „po ženském klínu 
v úpatí dívčích stehen" (s. 33), je si ale dobře vědom toho, že pokud by propadl chtíči a 
z Emöke by učinil dovolenkový flirt, zničil by ji. Dle vypravěče je v takových chvílích 
j a k ° b y kouzlem vysvobozena, vyproštěna ze svého „mátožného světa psychiky" (s. 30), 
Uyolněně zpívá a „tahle píseň vzniká z veliké tělesnosti, která v ní je ." (s. 30) K obdobné 

světy Legendy Emöke. In Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o 
135 Jalí! dÚe Josefa dvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005 s. 14 . 
děl t v Podstatě asexuální- ve smyslu fyzické přitažlivost.. ne z.voč^nosU- ozděj, l.cena . Nada. 

136 ÍnÍeným dídL Ta °VŠem S těl6ST '"'ľ' £ fbZTz mezinárodní konference o z h o t l T J ^ V i k t o r - Paralelní světy Legendy Emöke. In Škvorecký m Sborn* z mezinárodni konference o 
a «''e Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005. s. 141. 
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metamorfóze hlavní hrdinky dochází při tanci s učitelem, žena se „změnila, vyloupla se 

jako pestré motýlí křídlo z šedivé a mysteriózní kukly a tohle hyla ona, ne legenda, ale 

skutečná Emöke." (s. 32) 

Žena se paradoxně uvolní nejle'pe na popud primitivního učitele, jednoduchost a 

přímočarost jeho slov ji dovede k sobě samé, učitelova slova působí jako zaklínadlo, jakási 

magická formule probouzející její divokou maďarskou krev. I když nepřestává tvrdit, že 

učitel je fyzický člověk a že ho lituje, právě jeho živočišnost má tu schopnost spouštějícího 

mechanismu jejího pravého já. Vypravěč je sice tím, kdo připravil podmínky, půdu pro jej í 

Přeměnu, ale učitel jakožto jeho tělesné alter ego zastoupil jeho ústa a vyřkl onu větu: „A 
t eď tam hoďte ňákej čardáš, ne?" (s. 31) Vypravěč změnu, která se s Emöke při tanci 

udála, líčí takto: „[. . .] j í z o č í zmizela mystická mírnost, klášterní odevzdanost uměle 

umrtvovaných vášní, a byly to oči maďarské dívky, jako souhvězdí nad pustou, a rytmus, 

který včera rozehrál klávesy starého klavíru, proudil nyní štíhlýma nohama a v bocích se 
měnil v kruhový pohyb milostné předehry." (s. 44-45) 

Vyprávějící subjekt dochází k názoru, že „tím Dobrým a Nejvyšším mohu být 

docela dobře já sám, že už jím možná jsem, i když si to ona ještě nepřiznává, ještě o tom 

snad ani neví [. . .] mohl bych nyní rázem změnit ten příběh, tu legendu, mohl bych se stát 
N e jvyšším, Stvořitelem a stvořit člověka z toho krásného stínu, prchajícího zvolna a jistě 

do mlhovin šílenství, že tento mozek je dosud, ale ne už dlouho, schopen vrátit se ze slepé 
k°leje neurčitých představ, po níž se ubírá." (s. 31) Ne pouhým rytířem, který by zakletou 
sPící princeznu vysvobodil, vypravěč se pasuje do role mnohem vyšší, božské. V jednom 

okamžiku o sobě hovoří jako o pastýři, ona je tou ztracenou ovcí, kterou on vrátí zpět do 
ž i vota, zdá se, že při tanci už slyší jeho hlas, zdá se, že mu věří, v klimaxu novely, při 
k t e rém zazní blues, se objevují dokonce aluze na Píseň písní: „a já říkal dál takové verše, 
d á I a dál, jak mi přicházely z podivné, nikdy předtím a nikdy potom nepoznané inspirace, 
s teJně krásné v té chvíli jako Píseň Šalamounova, krásnější, neboť tahle dívka je nikdy 
V ž i vo tě neslyšela, nikdo ji nenazval Růží sáronskou, nikdo j í neřekl tu základní 

Pythagorovu větu lásky, Jak jsi krásná, přítelkyně má [...] Nevím, ale v té chvíli jsem s ní 
U z a v ře l manželství [. . .]." (s. 50) 
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Solecki nabízí ještě jinou paralelu: o vypravěči hovoří jako o Orfeovi, o Emöke 

jako Eurydiké. Orfeovi zůstala jenom píseň, stejně tak vypravěči zbyl jenom příběh, stejně 

jako Orfeus jenom částečně dokázal přivést příliš spirituální ženu zpět do reality.137 

Stejně jako je tomu později v případě postavy Lenky Stříbrné, Emöke „nahlodá" 

vypravěče, a ten začne uvažovat o věcech, o kterých předtím nepřemýšlel, otevírá se mu 

jmý svět, naprosto odlišný od jeho, svět, kterému nerozumí, ale který ho něčím fascinuje, 

Přitahuje. Skrze „zkoumání" Emöke vypravěč vlastně zkoumá, snaží se pochopit sebe 

samého: „Nevíme, zda Škvorecký napsal - zda vůbec měl v úmyslu napsat - legendu o 

Emöke. Emöke je prchavá, průsvitná, nezřetelná postava, která hrdinovi unikla dřív, než ji 

mohl zachytit a plně pochopit, navrátila se do svého tajemného pomezí mezi životem a 

něčím jiným dřív, než mohla - pevně a navždy - uvíznout v jeho paměti. Zbývá z n í 

symbol čisté, nedosažitelné duchovnosti, vzpomínka na okamžik pokušení, které 

ochromilo kázeň jeho rozumu. Ale přemítaje o Emöke, hrdina novely vylíčil přesně a ostře 

sám sebe. Co Škvorecký napsal, je zpověď intelektuála, který se setkáním s druhými lidmi 

snaží doplnit a zpřesnit formulaci svých jistot a pochyb. I Emöke měla potvrdit jeho výrok 
0 sobě samém a o světu. Ale učinila přece jen něco víc. Zanechala stopu neklidu, přestože 

se hrdina chlácholí jistotou zapomnění, vyryla jizvu, přestože se hrdina hojí lhostejností a 
r e signací."138 

Je možno říci, že v nitru hlavní hrdinky jakoby spolu bojovaly tři bytosti, mezi 
n i rmž se zmítá. Vyprávějící subjekt je tím, který j í může pomoci stát se jakoukoli z nich. 
T o znamená, že ji buď nechá na pokoji již z počátku, nebude se snažit pochopit její svět, 
0 n a zůstane tím „bloudem" (tak je tomu, když mluví ona a on mlčí), nebo, a k tomu 

dochází ve chvílích, kdy se role obrátí (mlčí ona, mluví on), Emöke zůstane tím 

»Ustrašeným lesním zvířátkem". Poslední možnost se otevírá v momentech, kdy mlčí oba 
a k t é ř i - jenom se cítí, to se Emöke stává tou čardášovou živočišnou cikánkou, pravou 
ž e n ou , a vypravěč se cítí jako Bůh mající ji ve své moci. Může ji stvořit, udělat z ní cokoli, 

° V š e t » je tu „dábel" učitel, který se ji snaží získat pro sebe, bere ji jako hřích, zajímá ho 
P 0 U z e její tělo, nemá potřebu pochopit její osobnost. Svým jednáním zabrání Bohu, aby 
2 n í cokoli stvořil, a tak žena zůstává rozpolcenou, nestane se ani jednou z oněch tří 

b y t°st í , zůstává „legendou". 

Fall. In Prague Blues. The Fiction of Josef škvorecký. Toronto: ECW 

138 K 0 * » A , b^an.^Legenda Emöke aneb zpověď intelektu^. Svědectví 1964,5.23, s. 282. 



Rebeka 

Druhou ženskou postavou, kterou začleňujeme mezi Ženy s tajemstvím, je postava 

židovské' dívky Rebeky, kostelecké rodačky. Poprvé se objevuje v povídkovém souboru 

Sedmiramenný svícen139 z roku 1964. Josef Škvorecký v této knize kompozičně spojil 

povídky vzniklé vletech 1957 - 1963. Soubor zahrnuje sedm krátkých próz, vyprávění 

Rebeky a Dannyho tvoří spojovací text, intemezza. V Hořkém světě, j iném povídkovém 

souboru z roku 1969, je Rebeka pojata jako samostatná povídka, která je kompozičně 

začleněna do závěrečné části prvního oddílu knihy. Stejná ženská postava se objevuje i v 

Příběhu inženýra lidských duší, dvoudílném románu z poloviny sedmdesátých let. 

Samotný název souboru, ve kterém se s touto hrdinkou setkáváme poprvé, zřetelně 

odkazuje k židovské tradici, všechny příběhy jsou příběhy o utrpení Židů ve městě K., což 

bezpochyby znamená Kostelec. Obdobně jako u Lvíčete se tedy objevuje symbolika čísla 

sedm: ve spojovacím textu, jenž vytváří rámec knihy, se vypravěč Danny s dívkou setkává 

sedm let po válce, „toho Léta Páně 1952"140, to znamená v roce, kdy probíhal proces se 

Slánským, jehož pozadí bylo antisemitské. 

Jsme toho názoru, že v této souvislosti je třeba zmínit tu skutečnost, že částečným 

reálným předobrazem Rebeky byla překladatelka a spisovatelka Heda Margoliová-

Kovályová141, je j ímž prvním manželem byl Rudolf Margolius, náměstek ministra 

zahraničního obchodu, který byl v roce 1952 právě jako člen údajného spikleneckého 

centra Rudolfa Slánského popraven. Nejen o této životní zkušenosti napsala Heda 

^argoliová-Kovályová memoáry s názvem Na vlastní kůži142, životopisnou knihu, která 

Poprvé vyšla v roce 1972 v Sixty Eight Publishers. 

Vraťme se ale zpět k Rebece jakožto postavě literární. Se vší pravděpodobností má 
S Ď a n n y m milostný poměr, vypravěč jejich vztah pojímá vážněji než ona, přesto však 
n e u y a ž u j e o manželském svazku na celý život jako vypravěč Legendy Emöke. Ve vnitřních 

h l o z í c h si přiznává svou žárlivost: „[. . .] mít [ji] sám pro sebe, šest nebo sedm měsíců, 

" o L ^ o knize j e hrdinčino jméno psáno Rebekka, v pozdějších knihách nalézáme verzi s j e d n í m - k 
o d ^ ^ E C K Ý , Josef. Sedmiramenný svícen. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1965. s. 22. Všechny citace 

P ř e d °braz R J l m Í n Í e n ý m l U l S ý D o jake miry Heda M o y ^ 

T h e Engin e e r Í r 6 Sedmira™»»éh° ľ ^ C ' - Fiction of Josef škvorecký, 
Torom T r o t H u m a n Souls: Mr. Smincký's Planet. In Praguewuey J A, • 
v | 5 ECW Press, 1 9 9 0 . K a p 8, s. 256. Solecki v této poznámce upozorňuje na to, zejej i príbeh začal 

U2 < Í o v S Ä l Heda. Na vlastník 3. vyd. Praha: Akadémia, 2003. 
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nu kolik mi v tom včku obvykle vydržela láska, ale - a to jsem nevěděl, protože jsem byl 

pitomý - ji děsila blízkost smrti a ubíhavé nožky vteřin, ona prostě neměla čas věnovat šest 

nebo sedm drahocenných měsíců života výhradně jednomu špatnému tenorsaxofonistovi 

s charakterem odpovídajícím osmadvacetiletému nočňátku. [ . . . ] A já se žárlivě pídil po 

každém náznaku nevěry, a míval jsem přirozeně bohatý lov, a potom jsem dělal scény. 

Dokonce jsem zkusil ji bít, ale prala se jako kočka a pokus pro mě skončil neslavně." 

(s. 98) 

Společně vzpomínají na svoje mládí, dívka líčí své válečné zážitky, vypravěč tok 

jejího vyprávění celkem sedmkrát přeruší vlastními historkami o osudech kosteleckých 

Židů. Dochází tedy k prolínání dvou odlišných rovin zkušenosti, Rebeka je přímou obětí 

holocaustu, Dannyho zážitky se více v z t a h u j í k dobovému společenskému kontextu, oba 

ovšem vyprávějí příběhy, které jsou si typově podobné: období nástupu fašismu, odchod 

Židovských obyvatel do transportů.143 S a m o z ř e j m ě jejich prožitky nejsou srovnatelné. 

Příběh Rebeky je psán dialogickou formou, jeho tón i syžet je odlišný od ostatních 

částí knihy. Není líčeno fyzické utrpení a následná záhuba, Rebeka hrůzy koncentračního 

tábora přežila č tenář se prostřednictvím dialogů a komentářů vyprávějícího subjektu 

pokouší nahlédnout do nitra této ženy. Přestože jako jediná z rodiny holocaust přežda, 

v l e č n é zážitky ji natrvalo poznamenaly, nepřestává se cítit méněcennou bytostí, je j í 

P ^ ě h „patří knejtemnějším."1 4 4 V první části vyprávění je čtenářova pozornost 

soustředěna na odchod Rebeky do Terezína, následuje podrobné vylíčení osudu Rebečina 
b - t r a , jeho pokus o útěk, zadržení českým strážníkem a následná smrt. Jakýsi předěl tvoří 

vyprávění Dannyho, povídka je nazvána Příběh pro Rebekka. Vypravěč v n ě m líčí svou 

úxa c f . , . „Hálosti145 Intermezza Rebeky v druhé části u č as t v odboji, respektive jednu verzi teto udalosti. 
n m / , , , x , „ H n h x t g s n ě „o návratu z Terezína, vyprávěním o 
Povídkového souboru jsou vyprávěním o dobt tesne po 

v y p o č í t a v o s t i , a n t i s e m i t i s m , o létech strávených v k o n c e n t r á k táboře se 

Postava nezmiňuje vůbec, tamější traumatické záiitký. své tajemství si tedý nechává pro 
sebe. 

rWého In Škvorecký 80. 
t . d l v k y V tetfech J - ř S S S S S « * . * » • 

'."TRENSKÝ, Pavel, ^ ^ ^ ^ 
' P o p r v é s e p h ^ o á í a s ú v o d b o ^ j . 

r°zpracován v Příběhu inženýra ItdW ^ 



Ačkoli je Rebečin příběh psán dialogickou formou, podobně jako v případě 

utváření postavy Emöke, je „výpověď řady postav [. . .] dále filtrovaná a zužovaná do 

výpovědi jediného vypravěče [. . .] zprostředkovatelem jejich příběhů se stává vypravěč, 

věkově odpovídající svým dívčím protějškům, který významově dotváří a obohacuje 

výsledný obraz o vlastní zkušenostní potenciál i celkový kontext."146 Jako příklad Zachová 

uvádí Rebečinu výpověď o otci, který je v jejích očích zbabělcem, jelikož fašistům 

neodporoval. Dannyho příběhy o doktoru Strassovi či učiteli Katzovi jsou analogií 

k postavě dívčina otce, tito lidé se zachovali stejně bezmocně, přestože byli moudří a 

stateční. Důvod nekompromisního hodnocení hlavní hrdinky Zachová spatřuje v je j í 

bezradnosti nad vzniklou situací, v nemožnosti „odpovědět si na otázku, co si má se všemi 

těmi traumatizujícími zážitky počít, osvětlují její zlobu, která se obrátí proti otci, protože ji 

nedokázal od této situace uchránit."147 Stejnou metodou „zhuštěného dialogu" je psán 

rovněž příběh o smrti dívčina bratra. 

Podobně jako Emöke (a taktéž Lenka Stříbrná) ani Rebeka nepatří do současného 
s věta, je součástí světa „těch dávno mrtvých, dávno zapomenutých", světa, kterým je 

Sedmiramenný svícen dedikován. Škvoreckého vnitřní potřeba vydání svědectví o těchto 

bdech je akcentována i v mottu knihy: Kazatel 4.1: „.. .viděl jsem slzy křivdu trpících, 

ježto nemají potěšitele, ani moci k vyjití z ruky těch, kteříž je sužuj í . . ." V povídce Příběh 

° kukačce vypravěč o dívce uvažuje takto: „Kdo byla Rebekka? Byla, protože už není? 

Taková dívka, jaké jsou ve velkých městech. Sama. Měla pokoj nad křižovatkou ulic, 
v cental Prahy, obzvlášť krásný, když pršelo. [ . . .] A v jejích truchlivých gazelích očích by 

ělověk vyčetl všechen smutek, strach a úzkost z života a smrti, kdyby Rebekka nevypadala, 

jako by vyskočila rovnou z písně Šalamounovy. Takže toho smutku si příliš nevšímali; byl 

ostatně zasklen svitem těch očí, ve vlhkém lesku jiskřila erotická světýlka, a Rebečiny 

Z lo s t i byly utěšené, je j í prsy jako dvé telátek blíženců srních spatřilo víc malířů, 

sportovních rekordmanů, básníků, muzikantů a floutků jako jsem byl já, ve velké Praze, 
n e ž je pověsti takové dívky zdrávo - a já jsem strašně žárlil."148 (s. 97) Objevují se tedy, 
SteJ*ě jako v případě Emöke, aluze na Píseň písní. Vypravěč Rebeku taktéž nazývá růží 

d o n s k o u , (s. 97) 

^ZATUŽ^TTÍ v . i.a Aí\rVv v textech Josefa Škvoreckého. In Škvorecký 80. 
W H 0 V A - A , e n a - D v ° J f ° P t Í k a p 0 S t a : y í f r í Ä Ä Praha: Literární akademie, 2005. ' s. l 5 ( p * mezinárodní konference o životě a díle Josefa Skvoreciceno. r 
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n colaba, jejímž reálným předobrazem je pravdepodobne Pavel Ronoui, j.ny 
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Autor postavě sice přiřkl židovské jméno, ovšem tajemnost dívky podtrhuje fakt, 

že: „Ani to jméno nebylo její, jenom si tak říkala." (s. 98) Příjmení Ohrensteinová zazní 

pouze jednou. Postava Rebeky v Příběhu inženýrci lidských duší má odlišné příjmení, 

Silbernáglová, o němž Škvorecký hovoří v Příběhu neúspěšného tenorsaxofonisty 

v souvislosti se svými předky: toto příjmení měla jeho prababička z otcovy strany a on si 

ho pro postavu „vypůjčil".149 Samozřejmě se jedná o typická židovská příjmení, samo se 

nabízí pojítko se slečnou Stříbrnou, jejíž původní židovské příjmení bylo Silbersteinová. 

Rebeka vypráví za deště, v neděli, sedí v teplákách, nejsme svědky žádného 

barvitého líčení jejího oblečení jako třeba u slečny Stříbrné či mnohem později u Nadi150, 

společně pijí kávu, drží černou hodinku. Fyzický popis je omezen na obraz očí: „oči měla 

jako zasklené. Jako dvě umělé stříbrné ryby ze skla." (s. 9) Vypravěči připadá krásná, ji ale 

její židovské vzezření trápí: „Toužila jsem, abych byla jako Andula Malinová. Chtěla j sem 
mi ' t tu nosopršku jako ona, a abych byla taky tak slovansky macatá, a ne tak hubená, a 
dl 'vala jsem se na sebe do zrcadla a nenáviděla jsem tu svou skobu a tu hubu a celej ten 

židovskej ksicht, a připadala jsem si špinavá. To si připadám pořád. Ještě dnes." (s. 60) 

Danny není s to vyvrátit je j í názory na sebe samu: „Ale vypadám špinavá. A to se můžu 

drhnout dvakrát za den a každý poledne si dávat sprchu, vypadám stejně pořád špinavá. Ty 
s i sotva umeješ ruce, Daníčku. [ . . . ] Nohy si meješ jednou za tejden a do lázní chodíš 

jednou za tři neděle, protože doma nemáš koupelnu a seš choulostivěj a veřejný lázně jsou 

Pro tebe ztráta času, ponivač si hned musíš jít lehnout do postele, abys nenastyd." (s. 60) 

Silnou scénu, v níž čtrnáctiletá dívka při cestě do transportu na ulici potká stejně 

starou spolužačku, árijku, spěchající do biografu, Trenský uvádí jako příklad 

»momentkové epizody připomínající metodu Čechova"151, ve které „se jako v zrcadle 

odráží ve zhuštěné podobě děj celé povídky."152 Rebeka si v tomto okamžiku poprvé 
n aPlno uvědomuje nevyhnutelnost svého osudu: „šla jsem [. . .] a najednou proti mně jde 
A n d u l a Malinová, holka, s kterou jsem chodila do školy. Hnala se jak splašená, 
s deštníkem, a v ruce držela Kinorevui. Asi na rande. A já do koncentráku. Ona do bijáku, 
j á do koncentráku, víš, Danny, já jsem najednou - a proč já? Proč já? Proč ne Andula 

ha l inová?" (s. 32) Její zážitek ostře kontrastuje s Dannyho vzpomínáním na hvězdy 

^ K V O R E C K Ý , Josef. Příběh neúspěšného t eno^saxofon i s ty . J n p r í b e h neúspěšného tenorsaxofonisty a 
150 

a 

JUSCl. rilUCU -
Praha: Ivo Železný. 1997. Spisy Josefa Skvoreckeho svazek 7 s 264. ^ 

dvoreckého vypravěč téměř vždy popisuje barvu šatů milovaných dívek, vzpomeňme napríklad na Man, 
-Jí mod r v v l J ľ l ^ Z ^ Z J ^ horolezecké kalhoty se záplatou v podobě srdce na zadme. , 5 f J ' modrý kabátek, fau fýr fiktoria ěi Ireniny horolezecké kalhoty 
R E N S K Ý , Pavel. Josef Škvorecký, Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha. H&H, 1995. s. 121. 
tamtéž, s. 121. 
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protektorátní kinematografie, Škvorecký tak velmi působivě vystihuje rozdíl mezi dívkou a 

vypravěčem. Vypravěč vzpomíná, jak sám četl Kinorevui, jak se mu líbily herečky, a to 

právě v době, kdy Rebeka šla do transportu. 

Prostřednictvím vypravěče se dozvídáme, že Rebeka byla z těch, kteří „znají jen 

secesní kavárny, velký plyšový salón strýčka Ohrensteina, plovárnu v srpnovém slunci a 

něžné chlupaté hlavičky siamských tygříků." (s. 46) Motiv biografu, respektive 

možnost/nemožnost jeho navštívení se několikrát vrací, první den po návratu 

z koncentračního tábora se Rebeka: „Chtěla [...] ztratit v tom městě árijců mezi árijci. 

Toužila po biografu. Chtěla mít nové šaty. Především chtěla zase spát v měkké posteli, pod 

bílými peřinami, v náručí někoho, kdo ví, s pravděpodobností danou člověku, že ho zítra 

neoběsí." (57) V samém závěru vyprávění vypravěč s dívkou do kina skutečně odejdou, 

Rebeka je ovšem při projekci „duchem nepřítomná": „Jenom déšť šuměl, šuměl a Rebekka 

mlčela. A byl už čas jít. Vstala, oblékla se a šli jsme do biografu. Na nějaký filmový 

koktail o manželském trojúhelníku s budovatelskou omáčkou, který mě otravoval, ale 

Rebečiny skleněné oči pluly celé dvě hodiny v nějakém jiném světě, nežli je tento." 

(s. 130) 

Vypravěč s dívkou soucítí, dává najevo empatii, místy ovšem neví, jak na Rebečina 

slova reagovat: „Rebekko, chtěl jsem j í říct, ale pak jsem polkl slzy své duše a nasadil 

masku saxofonisty z Embassy baru. Rebekko, hele, řekl jsem, pojď sem, nebuď už smutná, 

heleď, něco ti povím, a vyprávěl jsem j í příběh..." (s. 47) 

Vyprávějící subjekt se dozvídá, že to byl pud sebezáchovy, který j í pomohl přežít 

všechny hrůzy, nejraději spala, a tak to má dodnes: „Že je mi nejlíp večer, když ležím 
v Posteli a usínám. Já myslím, že to je to nejlepší, co člověk na světě má." „Když pomalu, 

Pomalu usíná a říká si, že teď se na všechno vykašlu. Budu spát, a možná že se zejtra ani 
n eprobudím. Třeba v noci umřu." (s. 47) Obdobná slova se objevují i později: „Všechno je 
i l uze," říkala Rebekka. „Všechno to jsou jenom takový záchvaty nadšení, a vždycky hned 

Přijde sprcha. Někdy mám pocit, že se mi v hlavě otáčí nějaký kolo, nějaký relé, a zapíná 
d o mě střídavě optimismus a pesimismus, najednou se na něco strašně těším, a hned nato 
m i to přijde jako naprostá marnost. Nebo mám z něčeho strašnej strach, a pak si řeknu 

houby, jako v Terezíně, ještě to není, ještě mám před sebou den nebo dva nebo možná 
m ě s í c k užití, a je mi najednou blaze, a kolo se zas otáčí a já si uvědomím, že to ale asi 

P f ijde a že to budu muset podstoupit a k čemu mi bude to žití, a stejně si to ani nebudu 
U m ět užít, a to kolo se v jednom kuse točí, někdy jsem z toho šílená. Proto nejradši spím. 
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Jak jsem ti řekla: nejradši mám, když člověk pomalu, pomalu usíná a říká si: A teď se na 

všechno vykašlu. Budu spát, a možná že se zejtra ráno neprobudím. Třeba v noci umřu." 

(s. 61) 

Opět tedy máme před sebou jakási zakletou spící princeznu, obdobně jako u Emöke 

by vypravěč mohl být tím, kdo j í vrátí život. Zdá se však, že Rebeka o „vysvobození" 

nestojí. Prožité trauma, pocity hanby, viny, zklamání válečné oběti, to vše formuje jej í 

pohled na život: 

„Život je boxmač a člověk se musí naučit chytat rány a rozdávat je. Já už bych to taky měla 

umět. Ale stejně mě to vždycky zas popadne a já chci, aby na mě někdo byl něžnej, na 

židovku, která za to nemůže, že je židovka, aby mě hladil a spal se mnou, Danny," řekla 

najednou. „Jednou v sobotu spolu odjedem, jo?" 

„Kam?" zeptal jsem se. 

„To je jedno. Třeba do Lysý nad Labem, kam chceš. Do nějakého cizího mrňavýho 

městečka a nájmem si pokoj v hotelu a budem se večer milovat a pak tam budem spolu 

spát. Jen tak spát. Doopravdy. Až do rána. A třeba se nám povede umřít." (s. 88) 

Trpí komplexem méněcennosti: „a já bez hvězdy, jenže bylo vidět tu nevybledlou 

látku pod ní a lidi na mě stejně vejrali a já se sem přihnala plná elánu a celá rozdychtěná a 

myslela jsem si všelijaký nesmysly o novým životě, jak se tím člověk oblboval v Terezíně. 

A teď na mě ty lidi stejně čuměli, židovka se vrací. Židovka. Ty nevíš, co to je, Danny. Já 

to sama nevím. Ale připadala jsem si jako prašivá. Já nevím, možná že by na mě bejvali 

byli hodný nebo pozorný, kdybych se jich na něco ptala nebo něco chtěla, ale já od nich 
neehtěla nic [...] Já - a víš, místo abych - začala jsem bejt sama sobě odporná, člověče, 

Danny, sama sobě." (s. 59) Vypravěč přemítá o jejích pocitech po návratu z Terezína, 

převypravuje její vyprávění: „jela mlčky, šestnáctiletá židovička [...] Padla na ni 
z barevnosti toho cizího světa zase ta strašná samota života, skoro jako tenkrát, když bez 

Pomoci vlekla kufr na staré výstaviště, ta bezmocnost jejího prokletí, i když teď už třeba 
směla do biografu, ale zůstávala židovkou, a bůhví co to je, je to něco jiného, ať třeba 

lepšího nebo horšího, ale vyřazovalo ji to zas, navždycky do samoty toho jásajícího 
v šedního dne, do té strašnější samoty siroby, nepředstavitelného náhlého osamění 

"Prostřed města [.. .] kde jako by vůbec už nebyli židé, jen ona, šestnáctiletá špinavá holka, 
S e zuby zkaženými z Terezína, s dvěma stovkami v kapse šatů z pytloviny, bez 

Potravinových lístků, najednou i bez radosti." (s. 60-61) 
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Rebečiny pocity vetřelce133 po návratu z Terezína se objevují v momentě, kdy 

zjišťuje, že byt jejích rodičů i strýce byl obsazen cizími lidmi: „Připadala jsem si jako 

vetřelec. Že se na mě všichni dívaj jako na obtížného židovského spratka, kterej si dovolil 

se vrátit, když všichni slušný židi šli spořádaně do plynu." (s. 87) 

Jazykové prostředky vyjadřující její znechucení je možno považovat za dosti 

expresivní. Rebeka nemluví jako kniha, naopak dosti hrubě Dannymu tlumočí své 

myšlenky, komentuje tehdejší situaci, hovoří o tom, jak zjistila, že strýcův byt zabral jakýsi 

zámečník, revoluční hrdina, krejčí zase byt rodičů: „Mně bylo do breku. Kdyby mi tenkrát 

bylo aspoň tak dvacet a byla jsem tak drzá, jak dovedu bejt dneska, ale mně bylo ani ne 

sedmnáct, bylo mi do breku a v duchu jsem si řekla Tak si to sežer, gojime, nažer se těch 

stór a peršanů a z toho zelenýho servisu si udělej guláš. A utop se v koupelně a vypusť se 

do kanálu. A pak jsem se sebrala a šla jsem." (s. 58) Obdobného jazyka užívá i při líčení 

návštěvy u paní Růžičkové, středostavovské árijky, u které Rebečin otec ukryl rodinné 

šperky. Vidí j í „až do žaludku", okamžitě prohlédne její faleš, je přesvědčena, že žena 

šperky má a lže: „Rebekka se jí podívala do očí. Madam uhnula pohledem. Ale Rebekka 

byla šťastná. Poprvé od chvíle, kdy j í na srdce přišili hvězdu, si připadala, že je něco víc 

než někdo druhý." (s. 106-107) Žena vyjadřuje svou soustrast, kterou vypravěč za Rebeku 

tlumočí takto: „Hovno přebolí, myslela si Rebekka. Co ty víš, ty zlodějko gójimská. Ty 

gramofone na sladký řečičky." (s. 107) 

Vypravěč v Sedmiramenném svícnu naznačuje, že se Rebeka nedožila konce roku 

1952. V Příběhu inženýra lidských duší, v pásmu korespondence, se její postava nicméně 

znovu objevuje. Ve vyprávění samotném se Rebeka, až na epizodu s hrnkem, kterou 

zmiňujeme dále, nevyskytuje. Jejích šest listů, stejně jako v případě ostatních pisatelů, 

zůstalo bez odpovědi. Rebečiny dopisy nejsou v české verzi datovány, jdou ale 

chronologicky za sebou. V anglickém překladu154 data nalézáme, a tak je budeme uvádět i 

my, neboť si myslíme, že nám pomohou mnohé z osudů postavy Rebeky pochopit. První 

dopis (ze dne 17. ledna 1944) je odeslán z Terezína, dívka vypravěče oslovuje „Danielku", 

Podepsána je jako „Tvá kamarádka Reba": „Máme se moc špatně, a pořád dávají lidi do 

transportů. Vozí je někam do Polska, a odtamtud se nikdo nevrátí, je mi hrozně smutno a 

jsem zoufalá. Proč se tohle všechno muselo stát? Hodně vzpomínám, taky jak jsme si spolu 

s 
154 

Podobné pocity líčí i Heda M a r g o l i o v á - K o v á l y o v á ve své knize. Nabízí se samozřejmě rovněž srovnání 
.pitou Saxovou, hrdinky prózy Arnošta Lustiga. „ t . D i n o , 
" ŠKVORECKÝ, Josef The Engineer of Human Souls. Přeloz.l Paul Wilson. Ontario: Totem Press, 1985. 
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hráli jako děti na dvoře v písku, tuhle mi to zas napadlo, a jak Tvůj tatínek na nás křičel 

z třetího poschodí, a přišlo mi to k smíchu, i když to nebylo nic hezkého. Avšak byli jsme 

jenom děti. Já se asi nevrátím, Danielku, tak proč bych ti to nenapsala, že lituju, že jsem na 

svobodě s nikým nic neměla, ani s Bertou, protože umřu a ani nebudu vědět, jaké to na 

svobodě je. Někdy si myslím, že se pominu na rozumu a že by to vlastně bylo nejlepší. Ale 

to se asi nestane, mně se vlastně nikdy nesplnilo nic, co jsem si přála. A když, tak to 

nemělo dlouhé trvání."1'11 

Vypravěč tuto Rebečinu vzpomínku na společné dětství rozvádí na straně 154: 

„[. . .] hrajeme si na dvoře na hromadě písku, já a Ŕébinka, Rébinka leze na písku přede 

mnou a špulí na mě zadeček v růžových kalhotkách. Je horko. Mně se najednou něčeho 

velice zachce, nevím čeho. ,Rébinko,' říkám. ,Budeme si hrát na vlak, jo? ' ,Na vlak?' ,No 

na vlak!' pravím netrpělivě. ,Ty si lehneš na bříško na písek a stáhneš si kalhotky a já si na 

tebe sednu - ' A pak jsem seděl na Rébinčině holé prcince, nadsedával jsem a dosedával a 

vyrážel ze sebe rytmicky: , Š - š - š - š - š - š . ' To, čeho se mi zachtělo, se mi dostavilo. 

Rébinka držela, pak začala proti mně nadzdvihovat holý zadeček a taky říkala: ,Š - š - š -

š - š - š ! ' Blaženství, ale se spodním proudem pocitu, že děláme něco, co se nemá. Ale 

blaženství. A vtom zazněl shůry, z nebe, hromový hlas: ,CO TO TAM DĚLÁTE?!' Lekl 

jsem se. Proboha! Pán Bůh! Provinilý pocit zakázaného ovoce zahnal blaženost. Spadl 

jsem z Rébinky na záda a vytřeštil oči k nebi. Nebyl to Pán Bůh, jenom můj otec. Vykláněl 

ze z okna ve třetím poschodí a velká hlava se mu černě rýsovala proti modrému nebi. 

.Hrajeme si na vlak - ' řekl jsem a postavil se skoro do pozoru. S mým lulánkem se něco 

stalo. Byl jakoby napuchlý." 

V době Rebečina pobytu v koncentračním táboře Danny o dívce lže: dokonce nelže 

jednou, stane se tak opakovaně, do svých lží se začíná zamotávat, zapomíná, co si 

vymyslel předtím. Snad lež není to pravé slovo, vyprávějící subjekt postavu Rebeky spíše 

mytizuje. Židovská přítelkyně z dětství je pro něj mýtem, mýtem nenávratně ztraceného 

mládí, předválečné idyly. Snad proto naivní dělnici Nadě namluví, že na hrníčku, ze 

kterého společně pijí kávu, je Rebeka: 

„Sebral jsem jeden [=hrníček], byl to čajový servis, a předvedl jsem Nadě div keramického 

umění. Když se člověk proti světlu podíval do hrníčku, objevil se na dně portrét krásné 

155 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. I. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy Josefa 

Škvoreckého svazek 15. s. 66. 
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gejši, jako fotografie. Efekt vyvolávaly čistě jen různě silné vrstvy bílého porcelánu, žádná 

kresba. Naďa reagovala, jak jsem nečekal. 

,Kdo to je? ' 

Bůhví, proč jsem to řekl: 

,Reba Silbernáglová.' 

,Kdo?' 

Jedna holka. Skovali si to u nás přes válku.' 

Otočila ke mně žhnoucí oči a velice zvážněla. Potom se zas zakoukala do nitra hrníčku 

,Ta je moc hezká. Ale vypadá jako Japonka.' 

,No - vona je Židovka. Židi sou vlastně taky orientální rasa.' 

,To je - tvoje holka?' 

Byl jsem mladý, nadržený, houby se mi dělo. Zalichotilo mi, že mě hubená kráska z Černé 

Hory eroticky spojuje s tokijskou prostitutkou. 

,No - je. Teda byla. Odvezli j í do Terezína.' 

Znova se na mě obrátily oči planoucí jako smrt. Houby jsem věděl. 

,Dane, voni ti j í tam zabijou. Jako mýho tátu.' 

Na to jsem neřekl nic. 

>Ty j í musíš pomstít!' 

Strašné, hořící černé oči. Bylo mi trapně." (s. 69-70) 

Na příběh s hrníčkem Danny po čase zapomene, později s Naďou, při hovorech o 

chystané sabotáži, vypravěč přemýšlí takto: 

»Uvažuje snad Naďa v kategoriích čistě soukromé pomsty? Bylo to divné. Nikoho mi 

nezabili. Ale napadla mě Rébinka. Přesně vzato nebyla moje, nic jsem s ní ani neměl, když 

se nepočítá tamta jediná zkušenost, ale to jsme byli ještě děti. Ani jsem s ní nikdy nechodil. 

Byli jsme kamarádi. Líbila se mi, jenže to nebyla zdaleka jediná. [ . . .] 

Rébinka je teď v Terezíně. 

Proti své vůli jsem řekl: 

-Mně zabili Rébinku.' 

Naďa se zarazila. 

>To je ta - hezká - z toho hrnka?' 

Odvolat už to nešlo. Mystifikace. 

-Nota . ' 
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Chvíli Naďa mlčela. Pak: 

,Stejně dybych tě nebyla bejvala - to - tak kuli ní bys nic neuďál.' 

Nevím, jestli jsem chtěl zabránit Nadě v plánu vzít všechno na sebe, nebo - Spíš to byl 

Hollywood ve mně. Machismo. Male chauvinism. Gentlemanský kód v kosteleckém pojetí. 

Prostě, aniž jsem vlastně chtěl, udělal jsem ze sebe opět jednou hrdinu.(s. 154-155) 

V druhém listě (napsaném v Kostelci 10. května 1946), podepsaném „Tvá Rebina", 

žena vypravěče informuje o narození syna Davida, (s. 93) Zdá se tedy, že se její pohled na 

plození dětí od časů Sedmiramenného svícnu radikálně změnil, z narození syna má radost. 

Změnou máme na mysli scénu, ve které Danny cituje jednoho starožidovského filozofa: 

„Záviděl jsem těm, kteří byli mrtvi. Ale ještě více těm, kteří se vůbec nenarodili." Rebeka 

citát nezná, což vysvětluje tím, že je nevzdělaná: „Nechodila jsem do školy. Ale kdo tohle 

napsal, věděl, co je to srab. A já to vím taky. Proto bych taky nikdy neměla odvahu mít 

dítě. To si radši dám padesátkrát pomoct." (s. 61) „Ale ty ubohý děti. Co je čekalo. To ty 

ani nevíš, ale já to vím." Zachvěla se. „Jaks to řek? Lip bylo těm, kteří již byli mrtvi. Tak 

nějak. Ne, když si vzpomenu na ty děti - a na ty pece - " (s. 73) 

Ve třetím dopisu, s podpisem „Rebele", devětadvacetiletá žena vypravěče žádá o 

lék pro syna, sděluje, že pracuje v přádelně a že se j í nedostává finančních prostředků. 

Z dopisu vyplývá, že přišla o muže Lea, jak se to stalo, neuvádí. Právě zde nám velice 

pomůže anglický překlad knihy, ze kterého se dozvídáme, že dopis byl napsán v Branau (to 

znamená v Broumově, městě blízko Kostelce - Náchoda), a to 15. ledna 1953. Budeme-li 

brát Soleckého slova o reálném předobrazu postavy Rebeky za bernou minci, brzy si 

uvědomíme, že vše zapadá, jelikož Rudolf Margolius byl popraven v prosinci 1952. 

Postava Rebeky je se svým osudem vdovy smířená, není tak sebelítostivá jako 

Rebeka ze Sedmiramenného Svícnu, od života toho mnoho nečeká: „Snad už jen budu do 

smrti pracovat v přádelně, já už vlastně ani nic víc nechci, fakt ne. Jenom teď tu medicínu 

pro Davídka, a já vím, že Ty mi ji opatříš. A když budeš mít náladu, napiš mi taky. Najdi si 

přeci chvilku času mezi svou jistě bohatou milostnou korespondencí (jenže ty teď už asi 

jenom telefonuješ. To mně nemůžeš - nemám telefon.) pro svou věrnou." (s. 183) Rebeka 

má vypravěče dobře „přečteného", až cynické poznámky týkající se jeho přelétavosti se 

neobjeví naposledy. 
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Čtvrtý dopis (ze dne 7. listopadu 1960), o mnoho delší než ty předchozí, se 

objevuje v druhém dílu románu, je odeslán z Izraele. Zena vypravěče opět oslovuje 

„Danielku", zajímavý je jej í legrační podpis: „Rebeko Silbernagliko von dem Teetopf"156 

jasně dokládající, že „hrníčkovou mystifikaci" vypravěč prozradil. Rebeka popisuje příjezd 

do Jeruzaléma, svou neznalost hebrejštiny: „Přiznala jsem se tomu osmdesátiletému 

bojovníku, že hebrejsky neumím, a on se na mě tak rozkatil, až jsem si myslela, že sundá 

ze stěny jednu z těch historických mušket, a pokud mě rovnou neodpráskne, aspoň citelně 

poškodí mou semitskou krásu (to mě dojalo, to o tom japonským hrníčku, jaks nám to 

vyprávěl, kdyžs přijel s tou medicínou. Jen jestli sis'to nevymyslel, tys byl dycky Baron 

Prášil a nic ti nebylo svatý, jedině snad kamarádi. Ani ti moc ne - spíš kamarádky) a děda 

křičel: Kam prej ten sionismus spěje, když už jsou mladý lidí líný učit se hebrejsky! Jak 

víš, my jsme v Kostelci ani tak moc přesně nevěděli, co vlastně že by ten sionismus měl 

jako, pani, bejt. Ale tady jsem to tedy, Danielku, poznala! To je komunismus jak řemen! -

aspoň v kibbutzu - jedině s tím rozdílem, že tu jsme dobrovolně." (s. 74) Píše o své práci 

krmičky vepřů, jelikož i tam jsou židi, „co pocházej z království Vepřoknedlozeliska." 

(s. 74-75) Dozvídáme se, že má chronickou colitis z Auschwitzu (Rebeka ze 

Sedmircimenného svícnu hovoří jen o Terezíně, nikoli o likvidačním táboře v Polsku), 

působí téměř vyrovnaně: „A je tu krásně, vlastně jsem tu pořád jako na dovolené. Klíma 

mi svědčí a všechno, co bylo, bylo, a už nikdy, věřím - nebo doufám - nebude. Z toho, co 

bylo, Ty seš jeden z mála, na co ráda vzpomínám. Je mi tu tak dobře, že mám skoro strach, 

a nemám z čeho. Ale to je asi jen taková neuróza. On každý, kdo byl TAM, je trochu 

mešuge." (s. 75) Apeluje na Dannyho, aby ji informoval „o svých slečnách a o svých 

literárních dílech, což se u Tebe vždycky značně překrývalo. Nebo ses probůh snad nedal 

na budovatelské romány? Ale to snad ne, když to už teď vyšlo z módy." (s. 76) 

Danny tak pravděpodobně učinil, jelikož Rebeka v pátém psaní (ze dne 4. července 

1967, Izrael) zmiňuje Lizetku, jej í styl je opět lehce sarkastický, nedá j í to, aby si do 

vypravěče „nerýpla": „kdy jsem Ti naposled psala? To muselo být v minulém století. Vím 

jenom, že Tys mi tehdy odpověděl dlouhým dopisem a v něm byly podrobně vypsány Tvé 

trampoty s jakousi paní Lížou Neumannovou-Hartlovou, která zdá se - aspoň tenkrát -

nepodlehla ani Tvému mužnému charmu, ani Tvé světské slávě. Od té doby ale uběhlo už 

tolik vody, že paní Neumannová-Hartlová je patrně babičkou, a Tvůj vzácný zájem poutají 

156 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. II. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy 
Josefa Škvoreckého svazek 16. s. 76. 
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mladší kůstky, nemám pravdu?" (s. 218) Rebeka usuzuje, že by Dannyho mohla přitahovat 

například její snacha Noemi, která „je z historického plemene. Patří k těm Židům, co 

jakživi neodešli ze zaslíbené země, ani potom, co Římani vyvrátili Jeruzalém z kořenů. 

Štěstí, že tu nejsi, je to moc krásná dívka. Snědá, černé oči tvaru mandlí, krásné bílé zuby, 

to, co se v Šalamounovi opisuje jako dvé telátek blíženců srních má přesně takové, jak se 

to tam popisuje. Je štíhlá, samostatná, hrdá - česky řečeno zkrátka rassig [.. .] krásná, 

zdravá, opálená, dcera z rodu Davidova." (s. 218) Všimněme si, že nyní je Rebeka tím, kdo 

cituje z Písně písní, vybírá naprosto stejnou pasáž, jakou užil vypravěč v Sedmiramenném 

svícnu při popisu „té první" Rebeky. Její informovanost nezahrnuje jenom objekty 

vypravěčových milostných avantýr, v souvislosti s armádním zařazením syna Davida 

nalézáme tato slova: „slouží u tankistů, jako kdysi Ty, Veliký Papírový Hrdino!" (s. 218). 

Poslední dopis pochází z doby, kdy je vypravěč již v Kanadě (je odeslán z Tel 

Avivu, a to 12. února 1974). Rebeka vypravěče poprvé neoslovuje „Danielku", ale 

„Danny", vysvětluje, proč neodpověděla na jeho dopis: „Neodpověděla jsem, protože jsem, 

drahý Danny, vlastně mrtvá. Píšu Ti, protože jsem si uvědomila, že Ty jsi vlastně jediný 

člověk, kterého ještě na světě mám. Připadá Ti to směšné, viď? Ale Ty jsi jediný, kdo mi 

zbyl." (s. 339-340) Oznamuje, že syna a jeho těhotnou ženu zabila puma měsíc po válce. 

„Ach Danny, Ty můj poslední příteli! Když mi to vojáci přišli říct, ani jsem nebrečela. 

Nemohla jsem, protože jsem v tu chvíli byla mrtvá. Krátce předtím jsem už jednou málem 

zemřela strachem. Davídek musel zas narukovat. [...] Brečet už nemůžu, Danny, ale snad 

poprvé od tamté první války, kterou jsem prožila v Aušvicu, cítím nenávist." (s. 340) 

Proklamovaný optimismus je logicky ta tam, zatímco Rebeka ze Sedmiramenného 

svícnu zemřela fyzicky, tato Rebeka je díky všem prožitým traumatům mrtvá duševně. Její 

poslední list je velice smutný: „Že jsme celá staletí žili v područí světa a Davidovu hvězdu 

jsme museli nosit, už když se Arabové zmocnili Španělska? Že konečně chceme mít vlast a 

každý, kdo nám ji upírá, je náš nepřítel. Ne, já tady nikdy nebudu doma, Danny, já budu 

nadosmrti z Kostelce. Ale naše děti - No jo, ne moje. Teď konečně brečím, Danny. Poprvé 

v životě si říkám, co si říkaly ženské v Aušvicu, kterým zabili muže, děti, rodiče, všechny. 

Proč jsem taky nevyletěla tím komínem? Jsem cynická, abych přestala brečet. Napiš mi, 

Danny, abych měla co číst. Něco, co by ve mně neprobouzelo nenávist. Třeba jak jsme 

v Kostelci jako děti chodili koupat na Jericho s Bennem, anebo ne. Napiš mi, jak žiješ. 

Jestli žiješ. Co chceš mi napiš. Danny, můj drahý příteli, napiš mi, co to vlastně je život. 

Tvá Rebekka." (s. 340-341) 
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Tajemství krásné slečny ze Zverexu 

Hlavní ženská postava románu Lvíče vydaného roku 1969 je tajemstvím opředená 

Lenka Stříbrná, mladá a krásná zooložka. První české vydání je opatřeno podtitulem 

Koncové detektivní melodrama, rovněž pak citátem ze Sherlocka Holmese: „Myslím, že 

jsou zločiny, které se vymykají zákonu a které proto, do jisté míry, ospravedlňují 

soukromou pomstu."157 Kniha je dedikována „Vladimíru Justlovi a všem přátelům 
158 

v nakladatelstvích za jejich blumenfeldské úsilí". Všechny postavy knihy - s výjimkou 

slečny Stříbrné - mají dle autora svůj reálný předobiaz. V autorské poznámce ve Spisech 

Škvorecký připouští, že „některé aspekty jejího příběhu jsou sice taky založeny na realitě 

(např. osud dívky, již po aplikaci Norimberských zákonů v protektorátě opustí snoubenec a 

stane se tak nepřímo jejím vrahem) - ale slečna Stříbrná sama je zřetelná idealizace."159 

(s. 272) V předmluvě k anglickému vydání autor hlavní hrdinku nazývá „nepravděpodobnou 

sexbombou".160 

Samotný titul díla implicitně odkazuje k postavě Lenky, je zřejmé, že je to právě 

ona, kdo ztělesňuje záhadu. V anglickém překladu je titul pozměněn na Minulost slečny 

Stříbrné (Miss Silver's Past). Josef N. Rostinsky ve své studii uvádí, k jakému 

sémantickému posunu změnou názvu knihy došlo: anglická verze zdůrazňuje diachronickou 

rovinu, to znamená odkazuje k minulosti krásné slečny, přesněji řečeno k vlivu minulosti na 

přítomnost, zatímco původní český titul vyjadřuje „dualitu dětské nevinnosti a nebezpečí 

skrytého (spícího) pod povrchem".161 Lví mládě lze tedy chápat dvojznačně, a to jako 

symbol naivity, prostoty či neznalosti na straně jedné, a jako ztělesnění moci, která je teprve 
v zárodku, na straně druhé. 

Vypravěč Karel Leden se s Lenkou setkává na pražské plovárně již v první kapitole 

knihy. Dívka leží na osušce, vypravěč je přitahován její fyzickou krásou, kterou přirovnává 

k mramorové soše (s. 15). Všimněme si, že stejně jako vypravěč Legendy Emöke, taktéž 

vypravěč Lvíčete, hrdinku při prvním fyzickém popisu srovnává s sochou z mramoru. 

157 Autorem citátu je Sir Conan Doyle, který tato slova pronáší ústy jedné literární postavy. 
158 Podle postavy „židovské bojovnice", Dáši Blumenfeldové, přitažlivé (jak jinak) spolupracovnici 

^^ŠKVORECKÝ^Josef Lvíče.2. vyd. Praha: Ivo Železný, 1996. Spisy Josefa Škvoreckého svazek 5. 
Všechny citace odkazují k tomuto vydání. v . _ 
160 ŠKVORECKÝ Josef Miss Silver's Past. Překlad Peter Kussi. New York: Grove, 1975. s. 16. 
161 ROSTINSKY Josef N Catholicity as Textual Fiction and Authorial Creed in Miss Silver's Past (1989). 
In The Achievement of Josef Škvorecký', ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 
1994 KaD II s 113 V an t i ckém originále je užito slova „dormant", proto v závorce doplněn český výraz 
„spící", který lépe v y s t i h u j e ^ R o s t i n s k e h o myšlenku. Lze nahradit i českým „rodícího se". 
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Solecki v této souvislosti postavu Emöke připodobňuje k mýtické Galatee, krásné soše, do 
O • 16^ v 

které se zamiloval její tvůrce Pygmalion. " Slečnu Stříbrnou s Emöke mimo jiné spojuje i 

barva očí a vlasů. 

Jediné, co Karel Leden neshledává sympatickým, je Lenčino sportovní nadšení a 

soutěživost: „Vašek s dívkou měli zřejmě namířeno na druhý břeh, protože byli už skoro 

v polovině řeky. Zamračil jsem se. Tahle vlastnost hezkých sportovních slečen mi byla 

odjakživa protivná." (s. 11) Již jsme zmínili, že Škvoreckého vyprávějící subjekt nemá u 

dívek rád sportovnost jako takovou, vzpomeňme na Irenu a jej í horolezecké ambice. Taktéž 

prostředí plovárny, popřípadě městských lázní se v tvorbě Josefa Škvoreckého neobjevuje 

poprvé. Stejný motiv nalézáme i ve Zbabělcích či později v Prima sezóně, a to téměř vždy 

ve spojení s krásnými těly krásných dívek, které vypravěč touží získat. Nikdy jako místo ke 

zušlechtění těla vlastního. Leden, stejně tak jako Danny, není žádným vášnivým 

sportovcem. Vypravěč dobrovolně sport nepěstuje, pokud na fyzickou aktivitu dojde, tak jen 

proto, aby se zalíbil dívce, po níž touží. 

Notorický sukničkář a hedonista Leden nestarající se v podstatě o nic jiného než o 

sebe samého chce slečnu Stříbrnou obyčejně svést. Mohlo by se zdát, že v tomto aspektu je 

Karel vlastně metamorfózou Dannyho Smiřického, ovšem je třeba si uvědomit, že Leden 

není tím věčným „loserem", který není s to žádnou svou milostnou avantýru dotáhnout do 

konce. Trenský ve své monografii připouští jistou podobnost, kterou nazývá „společný 

netragický antiheroický životní postoj".163 Jedním dechem ovšem dodává, že „Smiřický je 

zpodobněn jako pragmatik a skeptik, Leden je spíše cynik."164 Přibáň o ambivalentní 

postavě Karla Ledna tvrdí toto: „Pohledy, jimiž sleduje své směšné okolí, i značné úsilí 

dobýti Lvíčete sice připomínají Dannyho Smiřického (a tedy bezmála samotného autora), 

ale pouhý cit čtenáři [. . .] napoví, že Lednův zlovolný cynismus se od bezbranného cynismu 

a skepticismu Dannyho podstatně liší. Stejně tak literární minulost Lednová ani v náznaku 

nepřipomíná literární minulost Dannyho. Leden, který ,z reflexivního lyrika vyrostl 

v oficiálně uznávaného představitele ne zcela oficiálních názorů na pohlavní styk v poezii', 

prostě pouze nese určité stopy autorské, nikoli však autobiografické."165 V kontextu celého 

162 SOLECKI, Sam. Emöke: After the Fall. In Prague Blues. The Fiction of Josef Škvorecký. Toronto: ECW 
Press, 1990. Kap. 3, s. 93. 
163 TRENSKÝ, Pavel. J o s e f Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 51. 
164 Tamtéž s 51 
165 PŘIBÁŇ,"Michal. Nápady čtenáře Miráklu. Danny 3, 1992, č. 1, s. 22. 
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Škvoreckého díla je vypravěč Lvíčete snad jediným veskrze záporným vypravěčem 

vzbuzujícím čtenářovy pramalé sympatie. 

Fakt, že autor opětovně nesáhl po Dannym, má svůj strukturní význam. Ve Lvíčeti 

Škvorecký neužil metodu retrospektivních střihů, která je důležitou součástí Dannyho ságy. 

Nesouhlasíme tak úplně s Michalem Přibáněm v otázce autobiografičnosti, jelikož si 

myslíme, že za autobiografický prvek by se zde dal považovat dospělý věk vypravěče 

(Lednovi je třicet dva let) a jeho zaměstnání redaktora v nakladatelství. Příjmení Leden jistě 

nebylo zvoleno náhodou, výstižně odráží chladnou (a kalkulující) povahu dotyčného. 

Vypravěčovu věčnou nezúčastněnost, opatrnost, sebestřednost dobře vidí jak slečna 

Stříbrná, tak i další ženské postavy knihy, například Ela Procházková, manželka šéfa, 

stárnoucí „budoárová kočka" závislá na alkoholu. Karlova neschopnost (či spíše neochota 

schopným být) rozhodnout se v zásadních otázkách kontrastuje s jejím potlačením 

v otázkách sexuální touhy. Když se stává predátorem živočišně následujícím své instinkty 

přestává být „studeným čumákem", a jeho příjmení působí až ironicky.166 

Lenčina tajemnost je obratně naznačena již v úvodní scéně, a to prostřednictvím 

symbolu tmavých slunečních brýlí, které Karlovi znemožňují pohlédnout dívce do očí. 

Stejně tak jako Leden nemůže proniknout za černá skla jejích brýlí, bude pro něj nemožné 

proniknout do "intimního" života slečny Stříbrné. Solecki ve své monografii167 užívá 

slovesa „to penetrate" (to znamená „proniknout, vniknout", ale i „pochopit, prohlédnout"), 

které je mnohem výstižnější. 

Záhadnost hrdinky posiluje „malý růžový obdélníček" na předloktí, který vypadá, 

„jako kdyby tam někdo sedřel několik centimetrů kůže a rána po zacelení zůstala růžová." 

(s. 8) Vypravěč věří, že pokud odhalí tajemství jizvy na dívčině ruce, odhalí tím tajemství 

slečny Stříbrné. V anglickém překladu je výraz obdélníček nahrazen trojúhelníkem. Podle 

Soleckého se tvar jizvy může jevit jako signifikantní, pokud začneme o trojúhelníku 

uvažovat v rovině sexuálních konotací. Správně také upozorňuje na skutečnost, že v knize 

nalézáme hned několik milostných trojúhelníků: původní trojúhelník tvoří Lenčina sestra, 

Procházka a jeho pozdější první manželka, další pak Lenka, Vašek a Věra, dále Lenka, 

Karel a Věra a poslední Karel, Procházka a Lenka. Samozřejmě je nasnadě otázka překladu 

166 ROSTINSKY, N. Josef. Catholicity as Textual Fiction and Authorial Creed in Miss Silver's Past (1989). 
In The Achievement of Josef Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press 

Incorporated, 1994. Kap. 11, s. 117. 
167 SOLECKI, Sam. Miss Silver's Past: Antigone in Prague. In Prague Blues. The Fiction of Josef Škvorecký. 
Toronto: ECW Press, 1990. Kap. 5, s. 120-121. 
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(Škvorecký své knihy sám do angličtiny nepřekládá), toho, že Škvoreckého záměrem 

takovéto interpretace vůbec nebyly. 

Vyprávění v ich-formě, ve kterém Leden neustále akcentuje záhadné rysy dívky, 

způsobuje, že „čtenářův zájem o její osobnost není nikdy plně uspokojen."168 Tajuplná 

povaha slečny Stříbrné je dána jednak samotnou zápletkou románu, jednak popisnými 

charakteristikami vypravěče. Její oči často kryjí černé brýle, a když má Karel poprvé 

možnost do nich pohlédnout, je fascinován: „V životě jsem takové oči neviděl, zasáhly mě 

jako Viktorku Černý myslivec. Snad to, podle lidské anatomie, ani nebylo možné - ale byly 

velké, černé a úplně bez duhovek. Jenom dva černé kotoučky jako z bakelitu, vlastně stejné 

a stejně neprůhledné jako ty reflexní brejle [...] I v téhle chvíli a situaci zůstalo tedy 

jakékoli jejich tajemství neodhaleno." (s. 13) Metaforické obrazy „bakelitových" očí slečny 

Stříbrné prostupují celou knihou, vypravěč je nazývá například: „černé Indie" (s. 62), 

„černočerné štěrbiny" (s. 24), „uhelné démanty" (s. 180), „černé knoflíky" (s. 64), 

„bakelitoví čerti" (s. 25), oči se stávají leitmotivem (stejně tak jako později u postavy 

dělnice Nadi), podobně jako „monstrance měsíce" a saxofony. 

Enigmatické oči slečny Stříbrné ostře kontrastují se „staročeskýma a 

pomněnkovýma" (s. 33) očima vypravěčovy přítelkyně, Věry Kajetánové, baletky, kterou 

Karel po seznámení s „pruhovaným karafiátem", „mořskou pannou" (s. 33) okamžitě 

„odstaví na druhou kolej". Jedovatě komentuje rozdíl mezi nimi: „Na jevišti byla Věra 

sólistka, v životě tančila beznadějně ve sboru. V životě byla sólistkou ta slečna, ta krásná 

slečna Stříbrná." (s. 33) Věra je charakterizována jako sice hezká, ale jednoduchá, hloupá, 

nechápavá dívka bez smyslu pro humor, kterou Karel bez skrupulí opouští. Věry je mu 

nicméně líto, uvědomuje si, že j í ublížil, Věra je zkrátka „tou druhou". V osmé kapitole 

slečna Stříbrná, „ta první", odjíždí služebně do Liberce a Karel v době její nepřítomnosti 

okamžitě hledá útěchu u zhrzené baletky, stejně jako Danny vždy v nepřítomnosti Ireny 

hledá útěchu u Marie, „té druhé". Věra není ale hloupou naivkou, dokonce s Lenkou stráví 

večer na gymnastice, takže „ta druhá" i „ta první", stejně jako dvojčata v Prima sezóně, se 

proti vypravěči „spiknou" a společnými silami ho přelstí. Později Věra dokonce Karlovi 

uštědří políček, označí ho za lháře a gaunera, je zkrátka jiná, dle vypravěče ji „slečna 

Stříbrná nakazila mazaností". (s. 158) 

168 r*, w, PřpHiH Aleš Haman. 1.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 59. TRENSKY, Pavel. J o s e f Škvorecký. Preklad Aies na.ua y 
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Vraťme se ale k postavě hlavní hrdinky románu. Vypravěč v první kapitole dívku 

podrobí detailnímu fyzickému popisu, dochází k názoru, že to „bude asi pěkná potvora" 

(s. 19), až příliš upřímná, která mu zkritizuje jeho básně. Slečna, stejně jako například Lucie 

ve Zbabělcích, „cucala stéblem zelenou limonádu" (s. 20). Čtenář je svědkem jejich 

rozhovoru, který byť zdaleka není tím „plácavým" dialogem Zbabělců či Prima sezóny, 

vypravěčovu mysl odvádí do časů kosteleckých lásek: „Jako za dávných časů zeleného 

mládí bylo plácaní se slečnou Stříbrnou větší požitek než verše spojených národních 

umělců."(s. 26) 

Karel se tedy rozhoduje nevzdat se lákavé budoucnosti spojené s Lenčinou postavou, 

kterou ve svých vnitřních monolozích nazývá například: „růžově a bílé pruhované enigma", 

„světélkující přízrak z pohádky" (s. 30), „měsíční leknín" (s. 62), „kávová růže" (s. 94), 

„kávové enigma" (s. 194), „rajské zjevení" (s. 227), „zmije v masce konvalinky" (s. 229). 

Slečna Stříbrná v něm probouzí vzpomínku na první lásku, na milostné verše, které jako 

„dobou neinfikovaný" psával, obnovuje jeho pozapomenutý básnický potenciál. Slečnin 

hlas Leden přirovnává ke hře na hoboj, ona sama přiznává, že má ráda saxofony, především 

barytón, protože „mluví" (s. 57). Vypravěč, narozdíl od Dannyho, na žádný hudební nástroj 

nehraje, přesto ho jazzová hudba oslovuje. Lenku saxofony taktéž přitahují (oproti některým 

jiným ženským postavám ve Škvoreckého dílech, například Ireně). Škvorecký motivů jazzu, 

rytmu založeného na spontaneitě, využívá v okamžicích flirtování, a metaforicky tak do 

textu vstupují motivy sexuální. Saxofony navíc zesilují melancholii, která prostupuje celým 

dílem. 

Zajímavá paralela mezi Lenkou a Irenou se objevuje ve třetí kapitole nazvané 

Mánes: vypravěč se zdráhá mluvit o literatuře, jak si dívka přeje, preferuje hovor o jejích 

očích. Jinými slovy, Karlovi se, stejně jako Dannymu v souvislosti s Irenou, nelíbí vést 

s dívkou svých snů hovory o knihách, v masce sexuálního loudila nemá „intelektuálština" 

místo. 

Podle názoru Rostinskeho je Lenka v podstatě jedinou postavou knihy, jejíž 

charakteristické rysy mohou být definovány pomocí katolických symbolů. Vezměme si už 

jen její příjmení Stříbrná, které asociuje cudnost, mravní bezúhonnost, neposkvrněnost. 

Rostinsky na tuto skutečnost upozorňuje v souvislosti se symbolikou židovského šťastného 

čísla sedm a cituje Žalm 12:6 (Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, [jako] 
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stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované) . 1 6 9 Dle Rostinskeho číslo sedm 

souvisí s budoucím děním, ve kterém slečna Stříbrná figuruje. Škvorecký sám symboliku 

čísla sedm čtenáři připomíná hned v první kapitole, (s. 25) 

Vypravěč při popisu hlavní ženské hrdinky, při jej ím „zbožštění" (ve své snaze 

vytvořit z ní vyšší hodnotu), často volí metaforické prostředky související se sluncem či 

nebeským světlem, to znamená s něčím božským, dokonalým, rajským, andělským. Lenka 

je „symbolickým příjemcem sluneční energie, která jej í osobu obdařuje spiritualitou".170 

V kapitole Plovárna slečna Stříbrná vystavuje své tělo slunečním paprskům, a způsob, 

jakým tak činí, vidí vypravěč takto: „Celým povrchem těla přijímala slunce jako nějakou 

svátost." (s. 7), o pár řádek níže se objevuje stejný obraz: „[ . . . ] a dívka se oddávala své 

sluneční eucharistii." (s. 7) Při plavání „kolem ní vířila bílá pěna [ . . . ] jako svatozář" 

(s. 22), při pití čaje „paprsek slunce, který vyklouzl z listí kaštanů, shořel růžovým 

plamenem na šatech slečny Stříbrné." (s. 26) 

Vypravěčova stylizace do pozice „pěvce lásky'Vminnesängra nám připomíná, že pod 

maskou cynika a oportunisty Ledna přeci jenom pořád někde dřímá duše básníka. Karel se 

stylizuje do pozice rytíře ucházejícího se o přízeň své dámy, oslavuje Lenčinu krásu, 

obklopuje ji pozornostmi, a jak tomu u „dvorské lásky" bývá, je j í naplnění se zdá téměř 

nemožné. Jazyk, kterým charakterizuje svůj objekt uctívání, onu ideální věčnou ženskost, 

v sobě nese znaky jak sakrální, tak profánní171, to vše zabaleno v satirickém hávu, tak 

typickém pro Josefa Škvoreckého. Lenčinu nedostižnost vypravěč připodobňuje k filmové 

hvězdě či dívce z reklamy na zubní pastu: „Vůbec celá byla jako z reklamy. Takhle se 

ženské daří jenom reklamním malířům. Pánubohu ne." (s. 21) Jindy „líbeznou slečnu 

utkanou z růží a hebké hladiny vod" (s. 183) vidí takto: „Byla krásná, světle hnědá, složená 

ze symbolů, z měsíce, z tajemství. Z hlasu barytonového saxofonu. Nechápal jsem nic." 

(s. 182) 

169 ROSTINSKY, N. Josef. Catholicity as Textual Fiction and Authorial Creed in Miss Silver's Past (1989). 
In The Achievement o f J o s e f Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 
1994. Kap. 11, s. 118. Anglické sloveso „to purify" , které znamená čistit, je výstižnější. Substantivum 
„purity" - čistota, konotace s cudností, neposkvrněností se nabízejí okamžitě. 

Tamtéž. s. 118. 
171 Solecki v této souvislosti srovnává zdánlivě nesrovnatelne a naznačuje paralelu s knihou The Crying of 
Lot 49 Thomase Pynchona. Příměr k americkému surrealismu ovšem není od věci, uvědomíme-li si' propojení 
náboženského a detektivního aspektu. 
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Trenský Ledna vidí spíše jako archetypálního melodramatického ničemu, jeho 

cynické úklady dle něho připomínají konvenční svůdcovské melodrama.172 Vypravěč 

postupně zkouší různé pózy, nasazuje masky, nakonec se do dívky zamiluje. Lenka jeho 

povahu přirovnává ke kocourovi: 

„Kocour je velice krásný zvíře, pozorujete? Elegantní, celej se leskne, dbá na sebe. A l e j e to 

strašnej lenoch. Strašnej sobec. Nemiluje pána. Miluje jenom dobrý bydlo." 

„Zajímavé." 

„Jako vy," dodala. „A jako takoví jako vy." 

„Já nejsem lenoch. Řekněte, a vydrhnu vám tady podlahu." 

„Ano. Kocour je taky ohromně pilnej, když jde o kočku. To přirovnání je přesný." (s. 179) 

Na Karlův dotaz, proč ho tedy nemá ráda, když je stejný jako jej í kocour, u kterého j í 

zmiňovaná negativa nevadí, Lenka jedovatě odpovídá: „Kocour je zvíře," [ . . . ] „Chcete říct, 

že jste taky zvíře, pane redaktore?" (s. 179) Karel se nenechává odradit a na Lenku se vrhá 

po způsobu „opilého závozníka" (s. 181), ale „výsledkem je bolestivý úder, který prozrazuje 

dívčiny znalosti mužské anatomie."173 Opět se chce utěšit u „té druhé", ale ta není zase tak 

naivní, jak si vypravěč myslí. 

Lednovo pokoření pokračuje po návratu z dvouměsíčního vojenského cvičení 

(během kterého slečně Stříbrné píše milostné dopisy, na které se mu nedostává odpovědi), 

kdy se dozvídá o chystaném sňatku Lenky a Vaška. Při návštěvě v bytě slečny Stříbrné, 

v rámci vypravěčova vnitřního monologu, charakterizuje Leden sám sebe takto: „Oči v tom 

lunaparku posvátného pokoje byly nehybné, černé, bakelitové kotouče a v nich já, nesmělý 

trpaslík kurevnictví." (s. 195) Lenka se chová velmi zdrženlivě, odpovídá stroze, Karel se 

ponižuje, nemá se k odchodu, prodlužuje to pomyslné „vyhnání z ráje": „Ucítil jsem, že 

rudnu. Takovéhle sentence jsem pronášel naposled k té copaté dívence, když mi bylo 

šestnáct a kdy jsem ještě docela vážně myslel, že jej í copánky mě milostně vyřídily na celý 

život." (s. 196) Dívka mu nevěří, že se změnil, nazývá ho egocentrikem, vypravěče 

neopouští jeho pověstný cynismus: „Svěsil jsem hlavu. Zadíval j sem se na drobné, špičaté 

módní střevíčky na prahu. Nehodily se ke slečně, která mluví jako kazatel, ale právě ta 

nesourodost striptýzové krásy a puritánských hovorů tvořily specifikum slečny Stříbrné. 

Specifikum, na něž jsem naletěl i já, proslulý pražský Casanova z T-clubu." (s.197) O stranu 

172 TRENSKÝ Pavel J o s e f Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s 52. Je třeba 
namítnout, že svůdcovské melodrama je víceméně obsaženo ve všech knihách Josefa Škvoreckého. 
173 Tamtéž, s. 52. 
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dále vypravěč cituje Schopenauera174 a pokračuje takto: „Já, velký pán nad ženami, 

škemrám jako sextán na prahu nedobytné slečny, a z klozetu mi naslouchá ten nesmrtelný 

mameluk Vašek Vamberk!" (s. 198) Poté vyprávějící subjekt namlouvá sám sobě, že 

dokáže přiznat porážku a nalhává si, že záhadu slečny Stříbrné nebude dál řešit. Nemůže 

ovšem „kávové enigma" vypudit z mysli. Všichni kromě Karla už cítí jeho trapnost, jen on 

sám je stále sám k sobě neupřímný a utěšuje se minulými úspěchy. 

Na podnikovém školení se Karel rozhoduje napsat báseň „na tu dívku na míse 

měsíce, na toho hada, na tu pannu slučující v sobě všechny katolické symboly, na slečnu 

Stříbrnou." (s. 213) V souvislosti se symbolickou rovinou titulu díla jsme hovořili o dualitě 

nevinnosti a potenciální budoucí síly hlavní hrdinky, možným skrytým zlem, výše uvedená 

citace reprezentuje stejný koncept. Lenka má atributy Panny Marie i Evy. Obdobně je tomu 

v případě připodobnění slečny Stříbrné k mořské panně, opět máme před sebou něco 

krásného, ženského, v mytologii často černookého a černovlasého, ovšem s hadím tělem. 

Lenčinu, pro Karla rozporuplnou, osobnost dobře vystihuje i konvalinka, květina, jejímž 

jménem ji vypravěč v duchu nejčastěji (ze všech užívaných) květin oslovuje: jedovatá 

rostlina s léčivou silou, symbol Panny Marie, správné volby, lásky na první pohled.175 

Z dalších květin, jejichž jmény slečnu Stříbrnou častuje, stojí kromě růže za zmínku 

levandule, léčivá bylina rostoucí v stříbrnozelenych keřících, rostlina lidí narozených ve 

znamení Panny.176 

Zkusme se nyní podívat na text z hlediska symboliky barev. Hrdinčino příjmení 

Stříbrná jsme již zmínili. Když se s ní Leden poprvé setkává, žena je oblečena do modrých 

bikin. Pozornému čtenáři neunikne její připodobnění k užovce (s. 22), ale i beránkovi 

(s. 25). A jsme opět u hadů, Satana, stejně tak u nevinnosti a pokory Krista. Zdá se, že si 

s námi Škvorecký rafinovaně pohrává. Modrá barva, barva měsíčního svitu, se dá vyložit 

mnoha způsoby, pro naše rozvinutí teze spojení nevinnosti a nebezpečné síly jsou stěžejní 

tato fakta: v sakrální rovině - modrá je nejčastější barvou připisovanou bohům, gotická 

Panna Marie se halí do modrého pláště, modrá je „nejhlubší a nejméně hmotná barva, 

174 „Život je vždycky jenom tragédie, avšak v jednotlivostech má charakter veselohry." 
175 Záhadný svět - symbolika květin, [online], 
URL: <http.7/www.zahadnv-svet.ic.cz/modules.php'?name=News&file=articlefeid=i^ [ c j t 2007-0?-161 
Poetičtější výklad nalézáme v knize Jakuba Demla Moji Přátelé. URL: 
<http://www.vira.cz/knihovna/index3.Dhp7sel kap=363&sel kniha=71&sel kniha na7ev=Mr.n<7r?nnHf .-o, 
sel kniha antni^Jakub%20Deml>. [cit. 2007-02-16] ~ E_ateie& 
176 Články o zdraví - Levandule lékařská, [online]. 
URL: <http://www.clankv-o-zdravi.online-prodei.cz/levandule-lekarska.htm> [cit. 2007-02-16] 
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médium pravdy."177 Modrá je barvou znamení Panny ve zvěrokruhu. V rovině profánní -

modrá může být také barvou tajuplných mocností, modrým světlem lákají bludičky, čarovné 

pohádkové květiny, které protagonista musí hledat, mají modrou barvu. Modrá je barvou 

romantiků, není tedy Leden vlastně skrytým romantikem hledajícím svou „modrou 

květinku", jak ve své interpretaci naznačuje Rostinsky? 

Původně biblické symboly (dnes již přešlé do všeobecného kulturního povědomí) 

nalézáme i v případě, kdy vypravěč charakterizuje sebe samého, a to hlavně v počátečním 

stádiu jeho pokusu o nalezení ideálního, až mystického spojení se slečnou Stříbrnou. Jako 

typický příklad výstižně vyjadřující Karlovo pokrytectví a aroganci můžeme uvést toto 

přirovnání: „Byl jsem naměkko, lkal jsem, jako farizej sypal jsem si popel na hlavu." 

(s. 65) Ačkoli vypravěč hojně užívá takovéto obraty, v žádném případě to neznamená, že se 

jedná o člověka věřícího. Rostinsky o něm hovoří jako o: „produktu oficiálního ateismu 

propagovaném komunistickým režimem".178 Příčinu Lednová užívání takovýchto 

básnických obrazů, které se objevují především ve scénách sexuální frustrace, je nutno 

hledat v jeho cynismu (a samozřejmě ve Škvoreckého pojetí křesťanského humanismu). 

Například poté co je odmítnut nejen slečnou Stříbrnou, ale i Věrou, stojí na chodníku „jako 

Lotova žena", (s. 184) 

Slečna Stříbrná si s vypravěčem „pohrává", občas flirtuje, ale čím více Leden 

naléhá, tím více ho odmítá. Karel j í několikrát přímo vyznává lásku, je hrubě odbyt, 

označen za sobce, jindy sn ím Lenka koketuje, ale pro vypravěče zůstává stále 

nedosažitelná, nechápe její jednání, nevyzná se v ní: „Byla jako klamavý kaleidoskop, jako 

aprílové počasí. Byla to živoucí detektivka. Stojí o mě? Nestojí o mě? Jsem j í tak protivný? 

Ale zase ne tak protivný? Není to všechno jenom oddalování muk, aby rozkoš byla potom 

k zešílení? Anebo to všechno myslí vážně?" (s. 121) 

V osmé kapitole se Karel poté, co je odmítnut a ponížen, cítí osamocen, bojuje 

s pocitem prázdnoty a poprvé po mnoha letech si uvědomuje, jaký život vede. O týdnu 

Lenčiny nepřítomnosti hovoří jako o pašijovém (s. 133), v jehož závěru se konečně na svět 

kolem sebe pokouší dívat otevřenýma očima. I když si nalhává, „že je to ještě normální svět, 

že nenormální je v n ě m pouze slečna Stříbrná" (s. 184), právě díky Lence začíná 

pochybovat, přemýšlet o svém životním stylu, vztahu k ženám, lhostejnosti k osudu 

177 HEINZ-MOHR, Gerd. Lexikon Symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění. Překlad Eva Urbánková. 
Praha: Volvox Globator, 1999. s. 254. 
178 ROSTINSKY N Josef. Catholicity as Textual Fiction and Authorial Creed in Miss Silver's Past (1989). 

In The A c h i e v e m e n t o f J o s e f Škvorecký, ed. Sain Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 

1994. Kap. 11, s. 119. 
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druhých, cynismu, konformitě.179 Svou situaci Karel přirovnává k Ježíši Kristu, nestává se 

však ani mučedníkem ani prorokem, zůstává především detektivem - detektivem 

obohaceným o tipkou životní zkušenost neopětované lásky. Vypravěč coby „detektiv lásky" 

hledá ideál, který neumí definovat, pokouší se nalézt pravdu, kterou ideál - slečna Stříbrná 

ztělesňuje. Věří, že právě tato dívka, stejně jako Emöke v jiném Škvoreckého díle, je tou, 

která mu pravdu odhalí, a tím ho změní. Kosková nazývá Lvíče „epickou, románovou 
180 

variací básně v próze, jakou byla Legenda Emöke". Lednově touze po změně ovšem brání 

jeho samolibost, opatrnost, nedostatek odvahy, důvěry, snad i přesvědčení, honba za 

ideálem je neúspěšná. Přestože se slečně Stříbrné podaří otřást jeho zásadou: „Život je 

krátkej [...] a posmrtný tresty se nekonaj. S pomocí opatrnosti se můžem dožít penze." 

(s. 128), Leden se nedokáže změnit. Hraje na dvě strany (případ Cibulová), není tím, kdo by 

společnost mohl (a chtěl) reformovat zevnitř, přestože si se vší pravděpodobností 

uvědomuje morální úpadek doby, ve které žije a kterou svým jednáním spoluvytváří. Ve 

vnitřních monolozích si mimo jiné klade i tuto otázku: „A co já? Kam půjdu? Kam dojdu? 
Kam? Ty to víš, Karle Ledne. Je to neslušné slovo. Ale kam jinam chceš dojít s tou 

záhadnou slečnou Stříbrnou? A kam jinam chceš vůbec dojít po cestě života, když se ti z něj 

vytratilo desatero božích přikázání?" (s. 161) 

Téma mravní zodpovědnosti není ve Škvoreckého díle ničím novým, z pozdějších 

knih se nabízí například srovnání s Miráklem, Pidchrou (někteří kritici tuto modifikaci sci-fi 

považují za autorův nejreligióznější román). Lenčina mravní zásadovost připomíná sestm 

Udelínu, trochu i Veroniku z Příběhu inženýra lidských duší. Rukopis nadějné autorky 

Cibulové, stejně tak jako slečna Stříbrná, vypravěči připomínají, jak hluboko již klesl. To, 

kým kdysi byl, je reprezentováno ženskými postavami: idealistickou Cibulovou a 

entuziastickou Blumenfeldovou, oportunista Procházka naopak představuje toho, kým je 
181 • 

Leden pravděpodobně ve skutečnosti. Jeho postavu je možno chápat jako Karlovo alter 

ego, tak jak jsme se o tom zmínili v kapitole věnované Emöke. 

Tajemství identity slečny Stříbrné, minulosti, která ji spojuje s Karlovým 

nadřízeným je na konci románu odhaleno prostřednictvím druhé záhady zahrnující 

vyšetřování Procházkovy smrti utopením. Karel postupně dochází k názoru, že Lenka 

dotyčného zabila, čímž pomstila svou starší sestru Salinu, Procházkovu židovskou 

179 KOSKOVÁ, Helena. J o s e f Škvorecký, Praha: Literární akademie, 2004. s. 91-92. 
180 Tamtéž s 91 181 SOLECKI, Sam. Miss Silver's Past: Antigone in Prague. In Prague Blues. The Fiction of Josef Škvorecký. 
Toronto: ECW Press, 1990. Kap. 5, s. 128. 

67 



předválečnou snoubenku, jejíž smrt v koncentračním táboře Procházka svým rozchodem 

s ní zavinil. Solecki proto hlavní hrdinku přirovnává k Antigoně, Karla a Procházku ke 

Kreóntovi.182 Pro Lenku jsou morální hodnoty něčím absolutním, nikoli relativním a 

společenskou dobou podmíněným, jako je tomu u Karla či šéfa: „že přes ty skoro neslušné 

bikinky, přes růžové nehty jako by žila a mile plácala na přelomu století, kdy nebylo ještě 

úplně všechno relativní." (s. 66) 

Slečna Stříbrná využívá příležitosti milovanou sestru pomstít, vyjíždí s opilým šéfem 

na loďce pojmenované Charón na noční projížďku po jezeře. Metaforicky řečeno, loď se 

tedy, s mrtvým183 břemenem na palubě, vydává na cestu přes pomyslný Styx. Procházkova 

smrt je popsána jako nešťastná náhoda, mstitelku nikdo - kromě Ledna - nepodezřívá. 

Lvíče je tedy nejenom „směšnou láskou", ale také detektivním románem, k povinné 

vraždě ovšem dochází až na konci příběhu. Škvorecký v poznámce ve Spisech volbu 

„pokleslého" žánru komentuje takto: „Čtenář, který chce porozumět tajemství slečny ze 

Zverexu, musí si všímat stop, jež se v textu vyskytují všechny před vraždou a na něž čtenář 

nesoustřeďuje pozornost, obvyklou u čtenářů detektivek, protože neví, že vlastně čte 

detektivku. Jestli je to něco nového, nevím. Mně se prostě líbilo užít „pokleslého" žánru 

k vylíčení věcí, které nejsou nedůležité." (s. 272) V předmluvě k anglickému vydání 

nalézáme konkrétnější vysvětlení: „[. . .] začal jsem spřádat příběh Lvíčete, abych vyplázl 

jazyk jak na estéta, který obrátil plášť po větru, tak na cenzora. ,Epatez le snob marxisté, 

dupe zle censur staliniste!' (Šokovat marxistického snoba, oklamat stalinistického cenzora!) 

bylo mým krédem, když jsem se rozhodl napsat o své zkušenosti Dies Irae formou 

detektivního románu, žánru, který jsem miloval, protože mi pomohl přežít jeden 

z nejhorších okamžiků mého života. Rozhodl jsem se vzbudit zdání lehké literatury, zábavy, 

ačkoliv námět byl tak krvavě vážný. Udělat z toho melodrama, „pokleslý" žánr, aby to 

uniklo pozornosti muže s gumovým razítkem a aby estét začal uvažovat, proč autor 

Zbabělců a Bassaxofonu píše detektivku o tak nepravděpodobné sexbombě jako slečna 

Stříbrná."184 

Leden si dává dohromady všechny dostupné indicie: jizvu na Lenčině předloktí, její 

zájem o osobu Procházky, ozvěnu Ortenovy Sedmé elegie, Lenčinu znalost dánštiny, atd. 

Čtenář si nicméně zpočátku plně neuvědomuje, že čte příběh s detektivní zápletkou, 

182 Tamtéž, s. 124. 
183 Procházka sice zatím není mrtvý tělesně, ovšem jeho vnitřní prázdnota naznačuje morální smrt ducha. 
184 Citujeme překlad z monografie Koskové, s. 94-95. 
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„detektivní žánr je v textu spíše připomínán než důsledně dodržován".18:1 Autor záměrně 

volí tuto strategii, odkazy na detektivní příběhy jako takové, na Sherlocka Holmese (viz 

například citát, kterým celá kniha začíná), Herkula Poirota (dle jeho vzoru Leden 

v závěrečné kapitole celý příběh shrnuje), nebo Ellery Qeena (v kapitole Živohošť na straně 

236 autor čtenáře v oznámení připomínajícím inzerát varuje takto: 

„ U p o z o r n ě n í č t e n á ř i Zanedlouho dojde k tragédii. Již nyní máte v ruce dostatek 

stop. Ale pozor! V detektivce nestačí u h o d n o u t . Je nutno v y d e d u k o v a t a d o -

k á z a t !"), a tím nám připomíná, jaký druh románu se rozhodl nenapsat, jaké tradice jsou 

jeho východiskem pro redefinování žánru. 

Porušena jsou i další pravidla struktury detektivního příběhu: již jsme zmínili, že k 

povinné vraždě nedojde na začátku, ale na samém konci, vrah je sice vypravěčem (nikoli 

policií) odhalen, ovšem zatčení se vyhne. Trest je z etického hlediska nepřijatelný, proto 

motto ze Sherlocka Holmese, vypravěč si tento fakt uvědomuje: „[ . . . ] vražda zvláštního 

druhu [. . .] Nejsou na ni paragrafy. Člověka z n í nejde obžalovat ani usvědčit. Nejde ji 

potrestat [ . . .] Jde ji jenom - pomstít." (s. 263) Je na čtenáři, aby posoudil, zda k trestu 

nakonec vůbec dojde, „případ" zůstává otevřený. Můžeme tedy souhlasit s Helenou 

Koskovou, která hovoří spíše o parodování žánru než jeho uskutečňování, a dodává, že 

autor nicméně některé jeho prvky respektuje. Když se do románu začteme pozorněji, 

uvědomíme si, že již v úvodní kapitole vystupují všechny postavy, vraha a oběť nevyjímaje, 
, - - - t 186 nalezame první stopy. 

Otevřený konec románu nám připomíná, že kniha je stejně tak o Lence, jako o 

Karlovi, stejně tak o lvíčeti, jako o jeho amorálním lovci. Zatímco vypravěčova pozornost 

se soustřeďuje na slečnu Stříbrnou, čtenář bedlivě sleduje obě postavy. Titul díla je 

explicitně vysvětlen až v samém závěru, v poslední kapitole s příznačným názvem Černá 

mše187 vypravěč „elementárním" způsobem Sherlocka Holmese (s. 260) vydedukuje, že se 

Lenka před válkou jmenovala Leona - Lvice, židovské příjmení Silberstein si počeštila na 

Stříbrná, a dle Karla tak chtěla smazat minulost. Náhodou ovšem potkala Procházku a plán 

pomsty oživl. Tajemstvím Lenky Stříbrné je tedy její židovská minulost, kterou tají, jako 

kdyby se obávala toho, aby na ni lidé nahlíželi jako na oběť Holocaustu: 

185 Tamtéž, s. 90. 
186 Tamtéž, s. 90. 
187 Název kapitoly odkazuje jednak ke „svádění" Lenky, jednak dle Soleckeho asociuje opak, „bílou" mši, 
tzn.Lenčin připravovaný sňatek s Vaškem. 

69 



„Taky se nejmenovala Lenka. Jmenovala se Leona. Lvice." 

Pohlédl jsem na něžnou, drobnou konturu. 

„Ale bylo to spíš lvíče. Lvíče, které to všechno přežilo a vyrostlo do krásy. Lvíče, které ten 

pitomý grázl, ten redaktor, chtěl chytit do pasti." 

Zmlkl jsem. Má černá mše byla u konce. Ze tmy zazněl slaboučký, tázavý zvířecí hlásek. 

Něco cinklo o skleněnou desku stolu. To si slečna Stříbrná odepjala módní plechový pásek a 

položila ho na stůl. Potom zazněl její hlas, drsné rubato lahodného hoboje: 

„Lvíče je v pasti." (s. 267) 

Vzpomeneme-li na opakující se motivy díla, to znamená Lenčiny oči, měsíc, 

saxofony, je velice zajímavé, že v poslední kapitole, kdy hrdinka prožívá vnitřní muka, je 

některých atributů, které tuto „světici" zpravidla obklopují, zbavena: marně bychom 

například hledali měsíční svit, „bakelitové" oči zůstávají po většinu času zavřené, saxofon 

z gramofonu sice hraje, ale velice slabounce. Nyní postrádá nevinnost lvíčete, přítomno je 

spíše cosi ďábelského, čarodějnického (Karlově obšírnému monologu přihlíží slečnin černý 

kocour, ona sama si nervózně pohrává se skleněnou koulí), v tu chvíli je hadem, nikoli 

pannou. 

Je tedy na čtenáři, aby si rozšifroval finální scénu. Lenka se vyděrači nabídne bez 

většího odporu, přesto není úplně jasné, zda Karel svoji mstu dotáhne do konce, či zda se 

v něm konečně „něco hne", on se sexuálního požitku vzdá, a dosáhne tím mravního 

vítězství. Lednův monolog tuto interpretaci připouští: „Pomstil jsem se ti, konvalinko, 

odpusť mi to, bylo to ode mě sprosté, ale strašně tě miluju. Musel jsem se ti pomstít. Odpusť 

mi to. [. . .] Pohlédl jsem j í do očí, byly opět neprůhledné, černé, bakelitové. 

Nepochopitelné. A pak jsem jim porozuměl. Ach konvalinko, odpusť mi, jestli je to vůbec 

možné. [. . .] Byl čtvrtek, noc a konec flirtu s tou krásnou slečnou Stříbrnou." (s. 267-268) 

Obáváme se však, že je třeba sundat „růžové brýle" a uvědomit si, že v případě 

románu Lvíče se „happy-end" jaksi nekoná. Lednovu pomstu - na rozdíl od té Lenčiny -

nelze ospravedlnit. Můžeme sice namítat, že mu události spojené se šéfovou smrtí tak 

trochu rozbily sen o krásné slečně Stříbrné, nicméně mu nedaly právo ji vydírat. Poslední 

kapitola je taktéž konečným pádem Karla Ledna, který sice dle svého názoru odhalil 

pravdu, pochopil svět Lenky Stříbrné a její trauma, ovšem nijak ho toto poznání nezměnilo 

k lepšímu. Nepochopil totiž vůbec nic. 
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Naďa 

Poslední postavou, kterou se budeme zabývat, je proletářská dívka Naďa 

Jiroušková, fabrička z vesnice na Černé hoře, postava veskrze tragická. Její příběh je 

obsažen v románu Příběh inženýra lidských duší, první zmínky o ní však nalézáme 

mnohem dříve, a to v Sedmiramenném svícnu, konkrétně v povídce Příběh pro Rebekka, ve 

které Danny Rebece vypráví o nevydařené sabotáži. Naďu vypravěčský subjekt líčí v - pro 

Škvoreckého ranější prózy typickém - „haurském duchu": „Já tlouk pneumatickým 

kladivem a ocelovou hrušku mi držela jedna švadlenka, kterou jsem se potvoru, až do 

konce války snažil zainteresovat na, smím-li to tak říct, erotickém vztahu, ale zcela 

bezvýsledně, a pak mi ji vyfouk takový pitomeček, Josef Krátký - no, budiž mu to tedy 
188 

přáno, štěstí s ní neudělal." Nadina postava se později objevuje i v Obyčejných životech. 

V Příběhu neúspěšného tenorsaxofonisty charakterizuje Josef Škvorecký Nadin 

předobraz takto: „Byla tam189 taky dojemná proletářská dívka, která pracovala na vrtačce a 

pomohla mi zbavit se břemene mladého muže. Taky mě málem stála život. Protože ve mně 

probudila pocit mužnosti, pokoušel jsem se chovat jako muž, což v těch dnech znamenalo 

chovat se jako válečný hrdina. Byla to velmi vlastenecká dívka a jsem si jist, že byla 

hotova za vlast bez velkých cavyků i zemřít. To jsem o sobě říct nemohl. Ale uvědomil 

jsem si to teprve poté, co jsem si vymyslel a provedl celkem chytrou sabotáž, do 

podrobností popsanou v Příběhu inženýra lidských duší, jejímž cílem bylo radikálně snížit 

palebnou sílu stíhačky Messerschmitt. Naštěstí sabotáž objevil český parťák, který ji 

neoznámil gestapu, ale pokusil se zahladit po ní stopy. Bez jakýchkoliv řečiček mi 

vysvětlil, že moje pitomost by ze mě skutečně mohla udělat hrdinu, posvěceného smrtí na 

šibenici. [. . .] Zůstal jsem naživu. Ta dívka však nikoli. Zemřela na klasickou nemoc své 

třídy: na tuberkulózu."190 

Většina recenzentů Příběhu inženýra lidských duší specifičnost postavy Nadi 

zmiňuje, dle autorova vyjádření zaujala (v negativním slova smyslu) dokonce i kanadskou 

feministickou kritiku: „[...] stal jsem se sám terčem feministické literární kritiky v Kanadě, 

(vytýkali mi například Naďu z Příběhu inženýra lidských duší jako z hlediska feminismu 

188 ŠKVORECKÝ, Josef. Sedmiramenný svícen. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1965. s. 50. 
189Autor (stejně tak i jeho alter ego Danny) pracoval od léta 1943 do konce války jako dělník 
v Messerschmittově továrně na stíhačky, kde byl totálně nasazen. Sám po letech tvrdí, že ..pro zhýčkaného 
středostavovského mladíka, jehoí jedinou fyzickou činností bylo do té doby mačkání klapek na saxofonu, to 

byl šok." ŠKVORECKÝ, Joseť. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. In Příběh neúspěšného 
tenorsaxafanlstv o jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. Spisy Josefo Škvoreckého svazek 7. s. 31, 
"JU Tamtéž, s. 32. 
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veskrze ,zápornou')."191 Co je skutečnost, co fikce a co sen, ví opět (možná) jen autor sám. 

Jeho žena, která postavu Nadi (společně s Emöke) řadí mezi své oblíbené a považuje ji za 

jednu ze Škvoreckého nejlepších postav, se přiklání spíše „k posunu" směrem ke snu. 

Nadu charakterizuje jako „sen, cosi stvořeného, vymyšleného, poskládaného z drobných 

střípků a detailů, které Josef sebral kdesi v horách."192 

Sám Škvorecký v rozhovoru s Borisem Dočekalem mluví pro naše zařazení postavy 

Nadi mezi Ženy s tajemstvím, když Nadu označuje za postavu z jiného světa. Dočekal 

pátrá po tom, z jakého důvodu se příběh Nadi a Dannyho nestal sedmou povídkou Prima 

sezóny: „Už proto, že Danny konečně jako milenec uspěje. Navíc tenhle krásný příběh 

končí smrtí."193 Škvorecký reaguje takto: „Právě proto ne. V Prima sezóně nikdo neumře. 

Akorát zastřelí Lexová otce, který ovšem v knize vůbec nevystupuje. Ale Naďa skutečně 

umře. Ona taky nepatřila do té študentské party. Byla to holka z vesnice, naprosto 

nevzdělaná, která mluvila nářečím. Postava z jiného světa."194 

Květoslav Chvatík ve své studii o postavě Nadi říká, že společně s Přemou „patří 

k nejkrásnějším lidovým postavám české moderní literatury."195 Pokračuje takto: 

„Zdánlivě paradoxně právě tam, kde zážitkový autobiografický základ vyprávění se zdá 

nej bezprostřednější, je literární motivace nejsilnější."196 Jako příklad uvádí právě motiv 

smrti milované dívky, který je předznamenán Poeovým Havranem a jeho ruským 

překladem, ono neodvratné „už víckrát ne". Kosková ve své monografii píše, že „aluze na 

Poeovo téma smrti krásné dívky je zároveň využita jako nalézání lásky a hodnot 

přirozeného světa v jejich nejzákladnější a nejprostší podobě."197 Krátký milostný román 

s tuberkulózni Naďou se tedy stává paralelou k Poeově „ztracené dívce". 

Myslíme si, že v této souvislosti je třeba zmínit, že intertextualita (v Nadině případě 

konkrétně aluze na Poea198), která v Příběhu inženýra lidských duší tvoří významnou 

strukturní rovinu textu, se do postavy Nadi nepromítá pouze v případě Havrana. Autor 

191 ŠKVORECKÝ, Josef. O lidech zvláštního ražení. Respekt 3, 1992, č. 52, 28. 12. s. 8. 
192 SOLECKI, Sam. The Girl from Prague: A Conversation with Zdena Salivarová (1989 - 1992) In The 
Achievement o f J o s e f Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1994. 
Kap. 19, s. 193. 
193 DOČEKAL, Boris. Věci se stávají hezčími, když pominou. In Život je jen náhoda. Havlíčkův Brod: 
nakladatelství Hejkal, 1996. s. 87-88. 
194 Tamtéž, s. 88. 
195 CHVATÍK, Květoslav. Josef Švejk a Danny Smiřický. In Pohledy na českou literaturu z ptačí 
perspektivy. Praha: Pražská imaginace, 1991. Kap. 7. s. 68. 
196 Tamtéž, s. 68. 
197 KOSKOVÁ, Helena. Škvorecký. Praha: Literární akademie, 2004. s. 145. 
198 Příběh inženýra lidských duší není jediným Škvoreckého dílem, kde se odkazy k Poeovi objevují. Zřetelně 
patrné jsou například také v Pulchře. 
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každou kapitolu uvádí citacemi, v první z nich (právě s názvem Poe) nalézáme anglický 

úryvek z básně Ulalume, balady, ve které lyrický subjekt v sychravém podzimním počasí 

kráčí cypřišovou alejí na hřbitov, aby navštívil hrob své milé. Škvorecký cituje pouze 

úvodní verše, dočetli-li bychom však báseň do konce, zjistili bychom, že básnický subjekt 

rozmlouvá s Psýché, táže se po smyslu života a nutnosti smrti. Jiný úryvek z této básně se 

objevuje i v kapitole poslední s názvem Lovecraft. 

V Obyčejných životech, novele, ve které se vyprávějící subjekt po letech vrací na 

třídní sraz do rodného města, nacházíme vlastně velmi podobný, ne-li totožný obraz. 

Vypravěč vzpomíná na den, deset let po válce, kdy "přijel do Kostelce položit kytici na 

matčin hrob, a pak se s jinou kyticí vydal na „pouť k svaté Nadě".199 „Byl podzim, šel jsem 

nejdřív po silnici kolem sirotčince, kde maminka umřela, potom polní cestou k restauraci 

Na Vyhlídce, a tam, v polovině cesty jsem se ohlédl. [. . .] Pohled, jaký pozdvihuje mysl 

k Bohu, říkával velebný pán Meloun a měl pravdu. Jenže to už jsem věděl, že všechna ta 

krása kryje neustálý a nelítostný boj. O všechno možné, i o život. Velebný pán z toho boje 

taktak vyváz, Naďa ne a já k ní konal pouť. Mysl jsem k Bohu pozdviženou měl, jenom 

jsem uvažoval, jaký vlastně je. Stoupal jsem po strmé lesní pěšině, plné neměnných vůní, 

které mi připomínaly, že co jsem tady tak dávno prožil, je pravda, ne fantazie vylíhlá ze 

vzpomínek. Došel jsem pod holý vršek Černé hory, kde jsem kdysi slaboučkou Naďu nesl 

a sotva donesl až nahoru, vyškrábal jsem se tam a vykročil jsem k vesnici. Nadin domek 

stál hned na kraji. Nyní tam žil její manžel s druhou ženou, měl s ní děti, neboť to tak musí 

být. Naďa by se nezlobila." (s. 49-50) Protože nikdo není přítomen, nechává vypravěč 

kytici přede dveřmi, „stuhou navrch, aby se dala dobře přečíst: PAMÁTCE NADI -

DANNY." (s. 51), pomodlí se. 

Literární postava Nadi do textu Příběhu inženýra lidských duší vstupuje poměrně 

brzy, je autorem představena pomocí aluze na Poeovu povídku Berenici: „Kývl na 

kostlivou holku. Ta se zazubila. Doslova. Připomnělo mi to Berenici. Měla opravdu 

překrásný, zdravý chrup a hubu od ucha k uchu."200 Onufer ve své diplomové práci 

postavu Nadi srovnává s jiným Poeovým dílem, a to s povídkou Ligeia. Uvádí, že fyzický 

199 ŠKVORECKÝ, Josef. Obyčejné životy. Novela pro stálé čtenáře. Praha: Ivo Železný, 2004. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 25. s. 11. Všechny citace odkazují k tomuto vydání. Škvorecký v poznámce na s. 140 
sám postavu Nadi připomíná takto: „Naďa je tragická hrdinka románu Příběh inženýra lidských duší. Tovární 
dělnice z vesnice na Černé hoře, sniž Danny Smiřický [...] prožije svůj první zkonzumovaný milostný 
příběh. Krátce po válce Naďa zemře na tuberkulózu." 
-00 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. I. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy Josefa 
Škvoreckého svazek 15. s. 25. 
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popis obou ženských postav v podstate odpovídá, nejzřetelnější podobnost dle jeho názoru 

spočívá v popisech Nadiných očí. Již jsme zmínili skutečnost, že Škvoreckého vyprávějící 

subjekt oči dívek, po nichž touží, něčím velice přitahují, často se objevují především 

motivy černých očí. Nejinak tomu je v případě postavy Nadi. Onufer správně 

poznamenává, že Naďa je postupem děje stále více a více charakterizována právě skrze své 

oči, synekdochicky.201 Podobně jako u postavy slečny Stříbrné se Nadiny oči stávají 

motivem až obsedantním, či přesněji řečeno leitmotivem: „černé oči j í žhnuly, a já na místě 

shořel jako Jan Hus" (s. 25), „oči jako uhlíky j í hořely" (s. 27), „oči planoucí jako smrt" (s. 

69), „strašné, hořící černé oči" (s. 70), „dopíjím černé kafe [.. .] černé jako metaforická noc 

[...] jako oči tamté ještě dávnější holky, vždycky žhnoucí nějakou zvýšenou teplotou" (s. 

77), „oslepen černým světlem žhnoucích očí" (s. 78), „veliké žhavé panenky plavaly 

v lesklém rybníčku" (s. 156), „staré horečné oči pod šátkem na babku" (s. 176), „uhlové 

oči v sněžné tváři" (s. 180). 

V tomto výčtu bychom mohli pokračovat ještě dlouho, uveďme tedy poslední 

příklad, a to delší pasáž z druhého dílu knihy, Naďa už je vážně nemocná: „Šla po louce 

v mužském raglánu asi tak z roku mého zrození. Už zdálky j í svítily oči světlem, které prý 

neexistuje. Vypadala jak Umrlcova nevěsta, obrázek ze staré knihy pohádek. Děsivý 

Schwaiger ji tam namaloval dávno předtím, než se narodila. Obrovské rudé slunce nad 

černým lesem, na okraji černého stínu lesa vychrtlá bílá tvář a z očí to černé světlo, které 

spalovalo Pejskařovu chatu. Zdálo se mi, že klopýtá. Díval jsem se na ni oknem, nemohla 

mě vidět. Ani laserovými paprsky svých očí. Byl jsem skryt zlatým požárem zapadajícího 

slunce v okenních tabulkách. Nehýbal jsem se. Shořel jsem v tom požáru, směšný aktér 

nedopečené sabotáže, pásek Danny ." - " 
9Q3 ,. ^ 

Začteme-li se do Poeova textu" , zjistíme, že i zde oči milované dívky hrají 

klíčovou roli: vypravěč obdivuje „výraz Ligeiiných očí" (s. 28), stejně tak jejich velikost -

její oči „byly daleko větší, než je u naší rasy běžné. Byly dokonce plnější než ty nejplnější 

gazelí oči domorodého kmene" (s. 28), nalézáme i další popisy typu „její zřítelnice měly to 

nejzářivěji černé zbarvení" (s. 28), „ty velké, zářivé, božské zraky!" (s. 29), „při pohledu 

do jejích velkých, světélkujících zřítelnic" (s. 29). Poté, co milovaná žena onemocněla, její 

„vášnivé oči plály nyní přespříliš... přespříliš nádherným třpytem." (s. 31) 

201 ONUFER, Petr. Poe v Příběhu inženýra lidských duší. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2001. s. 55. 
202 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh inženýra lidských duší. II. díl. 4. vyd. Praha: Ivo Železný, 2000. Spisy 
Josefa Škvoreckého svazek 16. s. 104. 203 POE, Edgar A l l a n . L i g e i a . In Krajina stínů. Překlad Ladislav Senkyřík. Praha: Aurora, 1998. s. 24-44. 
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První odkaz na postavu Ligeiy se objevuje již na prvních stranách knihy: „[ . . . ] a jak 

[Irena Svenssonová] hryzala Parkera, vylil se j í z něho věčný inkoust do úst, takže pak 

čtrnáct dní chodila na přednášky se rty jako mrtvá Ligeia." (I, s. 17) V kapitole Lovecraft 

je souvislost mezi Ligeiou a Naďou vyjádřena explicitně, a to ve scéně, kdy profesor 

Smiřický sedí s Irenou v pařížské kavárně U Dvou Magotů, a na Naďu si vzpomene: 

„Kolem procházejí duchové, ubohý Scott, zranitelný Hem, Bill jenom na skok, cizí poezii 

tohoto města, šílený Ezra, sobecký Joyce, lesbická Gertruda. Všichni pijí, duchové Paříže, 

vstali z mrtvých. Sedí s námi, a taky chudák Naďa... žasne... rozhlíží se žhavýma očima 

jako Ligeia.. ." (II, s. 288) 

Onufer nalézá paralelu nejen mezi Ligeiou a Naďou, ale i mezi Rowenou a Irenou 

Svenssonovou. Uvádí, že Škvorecký kanadskou studentku zdaleka nepopisuje tak 

podrobně jako Naďu: „víme sice, že má modrošedé oči [. . .] a plavé vlasy, jinak však 

jejímu vzhledu není v románu věnovaná zásadnější pozornost, což silně kontrastuje 

s důrazem, který autor klade na vzhled Nadi."204 Obdobně je tomu u Poea, který fyzickému 

vzezření Roweny, nástupkyně Ligeiy, věnuje pouze stručnou zmínku: „[. . .] přivedl rovnou 

od oltáře svou nevěstu, nástupkyni zapomenuté Ligeiy, plavovlasou a modrookou lady 

Rowenu Trevanionovou z Tremainu." (s. 35) 

Další „indicii" nasvědčující paralele Naďa - Ligeia, Irena - Rowena diplomant 

spatřuje ve scéně návštěvy profesora Smiřického u Ireniných rodičů, ve které je dle jeho 

mínění soustředěno hned několik odkazů k Poeově povídce. Vyprávějící subjekt (zdánlivě 

zbytečně) uvádí rodné jméno Ireniny matky: „Rosemary Svenssonová (rozená 

Rowntreeová z Tennessee, po otci z bourbonových Rowntreeů)" (I, s. 120), vzápětí si 

připomene Naďu: „Naďa v tlusté sukni a v tlustých punčochách [. . . ] kráčí se svíčkou 

temným lesem, hledím na ni z křoví u pokraje cesty a pak jdu z povzdálí za houfcem 

z Černé Hory k zatemnělému předměstí temného Kostelce o té poslední štědrovečerní 

noci... Hustý sentiment mě naplňuje [. . .]." (I, s. 122) Jakoby Naďa vstupovala do 

vypravěčova vztahu s Irenou, přesně tak, jako je tomu v případě Ligeiy a Roweny. 

Mezi oběma texty ovšem na druhou stranu nacházíme mnoho podstatných rozdílů: 

v první řadě Ligeia je velmi vzdělaná žena, Naďa neumí ani pravopis, hovoří nářečím. 

Onufer přesto i zde nalézá jistou podobnost: „Danny obdivuje Naďu a nechává se j í 

v mnohém vést, Naďa ho inspiruje k provedení sabotáže."203 Dále je třeba si uvědomit, že 

204 ONUFER. Petr. Poe v Příběhu inženýra lidských duší. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2001. s. 56. 
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v Poeově povídce vypravěč Rowenu nemiluje, spíše ji nenávidí, a toto v žádném případě 

neplatí o vztahu profesora Smiřického a Ireny. Rovněž je třeba zmínit fakt, že mezi 

Ligeiou a Rowenou není žádný sociální rozdíl, taktéž Ligeia nemá svého „Frantu". 

Na milostný románek profesora Smiřického a Ireny Svenssonové lze bez vší 

pochybnosti pohlížet jako na protějšek příběhu s Naďou. Tyto dvě ženské postavy jsou 

výrazně odlišné, jistě odlišnější než Ligeia a Rowena, postavy Poeovy. Škvorecký kontrast 

mezi nimi s oblibou zdůrazňuje: Nadinými atributy se stávají unisexové sešlapané boty, 

raglán, šátek na babku, sukně bez střihu, lyžařské ponožky. Obrazu Ireny, která jako by 

vypadla z titulní stránky módního časopisu, naopak vévodí tulení kožíšek, zapínací kožené 

boty, sexy rafinované šaty, účes „od Vidal Sasoona". Rozdíl v pohledu na obě ženy je třeba 

hledat v především postojích vypravěče: Naďa pro vyprávějící subjekt znamenala 

zasvěcení do sexu, kanadská Irena naopak po vypravěči ono zasvěcení sama vyžaduje, i 

zde je situace převrácená naruby. Dle našeho názoru lze v provázanosti obou ženských 

postav vidět jakousi novou variaci na známý motiv, a to variaci na „tu první" a „tu 

druhou". Kanadská Irena je „tou druhou" vlastně hned dvakrát: jednak v případě Nadi, 

jednak v případě kostelecké Ireny (o této paralele jsme se zmínili v části věnované 

proměnám Škvoreckého vyprávěcího subjektu). 

Postava dělnice Nadi je v kontextu celého Škvoreckého díla postavou jistě 

neobvyklou, nebo přesněji řečeno nečekanou. Již jsme uvedli, že Naďa je pro vypravěče 

postavou z naprosto odlišného světa, „nemá ženskou dráždivost Ireny či Marie, je vychrtlá, 

kostnatá a ve svém ošuntělém zimníku, teplácích a bufách vypadá jako hastroš, její nářeční 

projev působí primitivně, a přesto Dannyho něčím upoutává, přesto v něm vzbuzuje něžné 

city."206 Danny si moc dobře uvědomuje její odlišnost: „Zůstala stát zády ke mně. 

V tmavomodrých teplákách, které j í nadívaly šedivou sukni, vypadala skoro při těle. Ba ne, 

nebyla stejná jako ostatní holky. Jako ty, co jsem hlavně znal. Byla jiná. Nerozuměl jsem 

jí. Jenom jsem pochopil, že o některých věcech se s ní nedá mluvit. S holkama se většinou 

dalo mluvit o všem, když člověk šikovně zvolil slova. Nadě nějak o slova nešlo." 

(II, s. 252) Nechová se k ní tedy jako k „ostatním holkám", „neplácá", ví, že nemá smysl ji 

zahrnovat „lacinými slovními lichotkami, poutá ho k ní něco hlubšího, co si sám nedokáže 

vysvětlit."207 Naďa přitahuje Dannyho něčím nevysvětlitelným, jeho vztah k ní nechápou 

ani kamarádi z kapely, ani kostelecké krásky, natož pak jeho matka: „Máti mlčela. 

206 JUNGMANN, Milan. Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší (1977). In Český Parnas. Literatura 
1970- 1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. s. 144. 
207 Tamtéž, s. 144. 
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Fabrička z Černé Hory j í vzala řeč. Něco podobného ode mne asi nečekala. Na radovic 

Irenku se mnou zaváděla řeč docela ráda, věděla, že jsem do ní tvrdý, a to j í nevadilo. A 

taky j í nevadilo zavádět řeč na Marii Dreslerovou, protože si myslela, že ne já se snažím na 

dvou frontách, ale ty dvě holky se o mě perou. Ani Irena, ani Marie však nemluvily 

nářečím a na Černou Horu chodily lyžovat." (I, s. 246-247) 

Když se Danny setkává s klukama z kapely, je přítomna i Lucie, která si ho dobírá a 

předstírá žárlivost kvůli Nadě, hraje uraženou: 

„Von nám to neřek. Fakt. Vykládala to Marie v rytmice." 

„A ty to musíš vykládat dál." 

„No ponivač mi to urazilo!" 

„Ovšem," řekl Harýk. „Urazilo to její ženckou ješitnost." 

„Vrhá to divný světlo na tvůj vkus," pravil Lexa. „Ta Naďa prej váží metrák." 

(I, s. 222-223) 

Legraci si z Dannyho tropí i Marie, která Naďu od počátku nazývá prostě „fabrička": „Von 

tu má ňákou novou!" slyšel jsem veselý Mariin hlásek. „Donedávna chodil s ňákou 

fabričkou, tak teď má zas vesničanku." (I, s. 317) 

Kluci z kapely se chovají obdobně: „Ta nestoudnost!" rozhořčoval se Lexa. „Milou má, co 

by kamenem dohodil, a on tu napájí kafem jinou." 
[.. .] 

„Myslíš v tý chaloupce?" zeptala se Lucie. 

„V tý doškový." 

„V chaloupce pod horami," řekl Lexa. 

„Na horách," řekl Benno. „Prej je to fešanda." 

„Ta vy už vo ní víte?" zeptala se Marie. „Vo tý vesničance?" 

„Dyť už j í kazí nejmíň měsíc," pravil Harýk. 

„Počkej! Před měsícem kazil ňákou fabričku. Nebo vona jeho," pravila Marie. Ne 

vesničanku." 

„Dyť jo," pravil Harýk. „Fabričku z vesničky." (I, s. 320-321) 

Citovaná pasáž líčící matčin údiv nad synovou volbou se odehrává až po Dannyho 

sexuálním zasvěcení, se kterým se nikomu nesvěřil (paradoxně to tuší pouze rodiče kteří 

milence svým předčasným návratem překvapili). Svou lásku k Nadě před klukama a 

holkama tají, snad se trochu za Naďu stydí, dál flirtuje s Marií (dokonce se s ní líbá) o 
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Nadě, která se stává Dannyho milenkou vlastně z pocitu viny, že podnítila jeho účast 

v neúspěšné sabotáži, se s nikým nebaví. 

Musíme souhlasit se slovy Pavla T renského, který sc postavě Nadi věnuje relativně 

podrobně a který tvrdí toto: „Nakonec se však [Naďa] svému citu oddá s opravdovou 

vášní. Její spontánnost je tak samozřejmá, že zrada snoubence nepůsobí nemorálně. 

Naopak, jej í city vůči Dannymu jsou zcela příkladně čisté. [ . . .] Psychologie této situace 

[=sexuálního zasvěcení] je však prozkoumána jen okrajově."2<)s Nalistujeme-li příslušnou 

pasáž, nalezneme tato slova: „Byl jsem hloupý, nezkušený. Jenom jsem uměl žvanit, jak to 

neustále zdůrazňovala Marie. Vlastně jen jedinkrát předtím jsem zažil něco, co se podobalo 

téhle chvíli soumraku, do něhož na kredenci zářil kafemlejnek jako signál krásného 

poznání. Tenkrát to bylo v horském hotelu209, ale v pokoji čekal Alenin tatínek. Byl jsem 

hloupý a zelený, jenž tak hloupý jsem nebyl, abych nepochopil, že dnes to už nemůže 

zůstat u bot, u čaje, u koláčků, ani jenom u líbaěek, až Naďa čajem úplně roztaje. [ . . . ] 

Z toho šera zasvítila jej í tvář, dva kotouče smolných očí. Zamířila rovnou k otomanu, sedla 

si ke mně a už byla její velká, měkká, vlhká, rozpraskaná pusa na mých rtech, už jsme se 

líbali. Pak si lehla, já vedle ní, na ni - Jak jsem to vykonal, nevím. Amatérsky. Tolik je 

jisté. Hledal jsem cestu bavlnou a trikotýnem, zápolil jsem s nějakou gumičkou, stahoval 

jsem ji dolů kolem hubených horkých oblin, Naďa mi pomáhala, vykonali jsme to 

s pomocí boží. (I, s. 240) 

Trenský dále poznamenává, že „epizody z Dannyho mládí se v tomto románě vůbec 

ponořují do oblasti sexuality mnohem méně než ve Zbabělcích. Takový posun odpovídá 

logice vyprávění, protože Dannyho návraty do mládí jsou viděny prizmatem muže 

středních let. Nejde tu o iluzi událostí z bezprostřední minulosti, která byla stylistickou 
o ^ 10 

specifikou Zbabělců."' 

Již jsme naznačili, že (byť si to Danny odmítá připustit a celý „problém" dává za 

vinu předsudkům) jejich vztah komplikují sociální rozdíly, které se projevují jednak ve 

výše zmíněném povýšeneckém postoji Dannyho kamarádů a matky, jednak v přístupu 

vedení továrny. Chudá „vesničanka" Naďa si do továrny přišla vydělat, není totálně 

nasazená jako Danny. Její oblečení se v ničem nepodobá barevným šatům kosteleckých 

holek. Nadto „to ďouče z lidu" mluví nářečím, a ne jazykem kosteleckých potápků a jejich 
208 TRENSKÝ, Pavel. Josef Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 87. 
209 Danny naráží na událost popsanou v Prima sezóně, konkrétně v povídce Hotel pro sourozence, ve které se 
snaží svést Alenu, sestru Ireny. Ta se do nčho dokonce nešťastně zamiluje. Vše „pokazí" pan rada. 
210 T R E N S K Ý , Pavel. Josef Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l .vyd. Praha: H&H, 1995. s. 87. 
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„sajdek". Citujeme pasáž, která bezprostředně následuje poté, co je Danny konečně 

„zbaven toho břemene každého mladého muže". Rodiče se předčasně vracejí, Dannyho 

otec se tváří „prasácky", matka povýšeně, Nadě je trapně, matka j í dokonce ani nepodá 

ruku: „Stáli jsme všichni jak špatně vyřezaní svatí, Naďa žhnula. Byla z ní hrozně hezká 

holka, i když byla tak hubená a vypadala jako Nanda z Nemanic. Otec, starý teoretický 

prasák, si toho dobře všiml." (I, s. 246) Danny svou matku nepoznává, snaží se odlehčit 

situaci a prohlašuje: 

„Naďa je moje kolegyně ze zaměstnání. Pracujeme spolu." 

Naďa to vylepšila: 

„Na drémašině." 

„Na - " pravila máti jakoby s jemnou nechutí. 

„Na vrtačce," řekl jsem. 

„Vy jste taky totálně nasazená, slečno Naděnko?" zeptal se otec. 

„Já - Já nevim," zaváhala Naďa. Zase zrudla. „Pracák ně tam šoup z Mautnerojc 

přádelny." 

„Tam jste - pracovala na vrtačce?" otázala se máti se sebezapřením. 

„To né. Depak! Tam je měli jedině v zámečnickej dílně. Tam sem dala na droslích." 

„Ach tak," pravila máti. 

Nastalo ticho. Trapné. Naďa dodala: 

„Na těch se dělaj nitě." 

Opět jsme stáli jak paňáci. (I, s. 247) 

Danny si rozdíl mezi nimi poprvé jasně uvědomí již v momentě první návštěvy 

dívky v bytě jeho rodičů: „Hladovýma očima zkoumala náš pokoj - bronzový lustr 

s krápníčky z křišťálového skla a takové ty podobné nádhery - a krásně se j í pohybovalo 

chřípí. Asi čmuchala, co by kde ještě snědla. [...] Rozhlédla se, pak si sedla na štokrle u 

kamen. Třídní instinkt, to si ale říkám až dnes, ve vzpomínkách. Klasický trůn českých 

služek. Tenkrát mi to nenapadlo. Zahlédl jsem pod ošoupanou černou sukní do kostela 

bledě modré bombarďáky skoro ke kolenům. Nezdálo se, že se za ně stydí. Sundala si 

šátek, otočila se ke svíčkové - a ke mně tedy hezkým profilem - a chřípí se opět zachvělo. 

[. . .] ,Mmmhmmmm, to je dóóóbrrýľ pochválila oběd, jako předtím ty koláče, jako 

mnohokrát potom různé štrůdly, makovce, buchty a domácí koňské sekané " (I s ^7-^8) 
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Danny brzy pochopí, že jej í nenasytnost, touha po jídle, je jiná než u něho: podvyživená 

Naďa má skutečný hlad. 

Pásek Danny se k Nadě nechová nijak nadřazeně, naopak ji obdivuje. Dobře si 

uvědomuje, že „že Nadino myšlení se pohybuje na nižší úrovni než jeho, ale také chápe, že 

její soustava hodnot, ačkoliv je prajednoduchá, ji vybavuje sebejistotou, kterou on 

postrádá. Pro Naďu, kterou nikdy neopouští její praktický realistický instinkt člena 

dělnické třídy, je Danny zdrojem jen dočasného štěstí. Idealizuje si jejich vztah, ale je si 

vždy vědoma, že nepotrvá dlouho. Její vědomí, že Danny je nakonec nedosažitelný, je 

pravděpodobně pravým důvodem, proč se necítí vinna nevěrou."2" Pokud se někdo vinen 

cítí, je to Danny, má výčitky svědomí vůči Nadě i jejímu snoubenci, místy propadá skepsi, 

není si jist opravdovostí svých citů: „Nedalo se říct, že mě bolí hlava. Měl jsem v ní tlak a 

divný pocit křivdy: že právě já mám se stát zrovna tím, komu osud hlavu stíná? A proč? 

Vlastně kvůli Nadě. Kvůli pitomé touze - ani ne touze, choutka bylo přesnější slovo -

Nadě zaimponovat. Vytáhnout se před vesnickou holkou, která ani neumí pravopis. Potácel 

jsem se v davu vytékajícím kolem rozkročeného verkšuce Eislera z fabriky do zimní noci a 

najednou se ze mě veškerá láska k holce v bledě modrých bombarďákách vypařila. 

Fabrička, řekla Marie, a já blbec - ale vždycky jsem byl zbrklý." (I, s. 188) 

Nejvíce si vyčítá, to ovšem až v pozdějších letech, že ignoroval Nadino přání, aby ji 

v posledních měsících života navštívil. Naposledy dívku potkal ještě za války 

v nemocnici: „Dybys chtěl - " uhlové oči v sněžné tváři na svazích té hory, té zimy, té noci 

na mě hleděly, poprvé, co jsem ji znal, s nějakým sobeckým přáním, s nějakým jejím 

vlastním přáním - „přiď k nám někdy na návštěvu. Já bych byla ráda - " (I, s. 179-180) Po 

válce vyprávějící subjekt v Praze zastihlo parte, které mu poslal Franta, jenž se na krátkou 

dobu stal Nadiným manželem: „Chytil jsem ranní rychlík a sám v kupé jsem brečel a 

brečel, ačkoliv předtím, už téměř rok, jsem si na Naďu ani nevzpomněl. [. . .] Vykašlal jsem 

se na to láskyplné pozvání, už jsem ji jakživ neuviděl. V kupé mnou zmítal pozdní pláč. 

[. . .] Umřela. Doma, ve Frantově neohrabaném náručí, teskná, líbezná, vosková svíce, 

přišla a odešla, nic po ní nezbylo, dítě, nic, jenom já a její prostinký manžel, to parte, moje 

vzpomínka na několik vět, které mi dodnes znějí v uších jako meluzína výčitky. [. . .] ta 

moudrost krásné jepičí samičky, kterou zašlápli dřív, než mohla naplnit svůj jediný smysl. 

Ale ne. Naďa měla jiný smysl. Ne pouhou biologii - " (II, s. 150-151) 

211 Tamtéž, s. 88-89. 
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Již jsme uvedli, že Irena Svenssonová a vypravěčovy erotické fantazie o ní tvoří 

k romantickému příběhu Nadi protějšek dosti realistický a všední. Základ motivu krásné 

umírající dívky je bezesporu romantický, ovšem Woodcock o jejich příběhu hovoří jako o 

směsici komedie a patosu, a argumentuje tím, že „ačkoli je Naďa odsouzena 

k nevyhnutelné smrti, a my jsme z toho zesmutnělí, neobratnost, s jakou se s ní Danny 

miluje, Nadina nestydatá hltavost v okamžicích, kdy stojí tváří v tvář jídlu, a naivita, se 

kterou se oba dotyční pouští do riskantního dobrodružství sabotáže, nás často nutí 
11 O 

k smíchu."" " Příběh Dannyho a Nadi skutečně není koncipován jako protivně nasládlý, 

sentimentální, nejedná se o „limonádovou, cukerínovou romanci", tak jak tomu bylo 

v případě hrdinek umírajících na tuberkolózu zvykem v devatenáctém století, naopak 

Škvorecký vše „zachránil" komedií, která prosakuje celým melodramatem.213 Na první 

pohled tedy znovu svůdcovské melodrama, ovšem jiného typu než „melodrama" se slečnou 

Stříbrnou, s Rebekou nebo s Emöke, holý příběh by sice opět mohl být vystavěn 

v tradicích pokleslého žánru, v tomto případě klasické červené knihovny, to by ale nesměl 

být Josef Škvorecký, aby žánry „nemixoval", jak se mu zlíbí a hodí. 

Tragická postava souchotinářské dívky Nadi „nabývá v průběhu vyprávění 

narůstajícího mýtického rozměru: stává se symbolem Smiřického ztraceného mládí a 

v širším významu symbolem lidské nepřipravenosti rozpoznat pravou hodnotu lidí a pravý 

význam událostí dříve, než se stanou pouhými stíny v paměti."214 Právě proto právem 

náleží mezi Škvoreckého ženské postavy s tajemstvím: představuje idealizovaný obraz 

ženství, „je to takřka světice - ovšem se vším omezením plynoucím ze Škvoreckého 

zvláštního pojetí svatosti, v němž smyslovost je spíše ctností než hříchem."215 Naďa 

podobně jako ostatní postavy, které jsme do této kapitoly zařadili, je z jiného, 

nedosažitelného světa (z jiného z hlediska společenské třídy, mentality, životního údělu), je 

„symbolem opravdovosti uprostřed přetvářky, upřímného citu uprostřed koketérie".216 

Nejsou to jen její žhnoucí oči, i po letech pronásledující vyprávějící subjekt, které ji pojí 

s ostatními třemi postavami. Vohryzek ve svém rozboru Příběhu inženýra lidských duší 

spatřuje v jejím příběhu jeden rys, který ji spojuje s Rebekou, a to mimoběžnost: „Nadiny 

212 WOODCOCK, George. The Unforgivable Sin of Ignorance: Notes on The Engineer of Human Souls 
(1989). In The Achievement of Josef Škvorecký, ed. Sam Solecki. Toronto: University of Toronto Press 
Incorporated, 1994. Kap. 14, s. 148. 
213 Tamtéž, s. 148. 
214 TRENSKÝ, Pavel. Josef Škvorecký. Překlad Aleš Haman. l.vyd. Praha: H&H, 1995. s. 89. 
215 Tamtéž, s. 87. 
216 JUNGMANN, Milan. Josef Škvorecký: Příbčh inženýra lidských duší (1977). In Český Parnas. Literatura 
1970 - 1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. s. 144. 

81 



pflbčhy opisují veliký oblouk, ale přece jen mají s marginálnější Rúhinkou spuleüny , y s , 

jímž je rmmoběžnost. Jsou to autorovy exkurze do sveta, ke kterému ho váže cit a lítost 

spíše než pouta společného prožívání."217 

Nezbývá než souhlasit s Milanem Jungmannem a dát mu za pravdu v tom, že 

Dannyho coby „lehkomyslného tlachala" vztah k této dívce definuje novým způsobem, 

„jeho erotický i sociální cit je hlubší, než si sám v jinošství připouštěl."218 Kosková o 

postavě Nadi píše, že „je z rodu Emöke a Lenky Stříbrné, má v sobě značně silný prvek 
o 19 

symbolu oběti, opravdovosti, čistoty."- Myslíme si, že Naďa má plné právo 

v sešlapaných mužských škrpálech vkráčet mezi světy Emöke, slečny Stříbrné a Rebeky 

jako další variace nesplnitelného snu, oné naděje (už samotné její jméno naději jasně 

symbolizuje) na získání opravdové lásky, oné „legendy", která se zase nekoná. 

217 VOHRYZEK, Josef. Příběh inženýra lidských duší. Literární noviny 3, 1992, č. 38, s. 5. 
218 JUNGMANN, Milan. Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší (1977). In Český Parnas. Literatura 
1970 - 1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993. s. 144. 
219 KOSKOVÁ, Helena. Škvorecký. Praha: Literární akademie, 2004. s. 145. 
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ZÁVĚR 

Pokusme se krátce shrnout, co ty čtyři ženské postavy, kterým jsme věnovali 

předcházející kapitoly, spojuje. Máme před sebou čtyři variace zbožštění, čtyři postavy 

reprezentující ženský ideál, z nichž každá je jedinečným originálem. V žádném případě 

tato Škvoreckého „homunkula" nechceme „házet do jednoho pytle", uvědomujeme si, že to 

ani z důvodu jejich jedinečnosti není dost dobře možné. Přesto se pokusme najít jejich 

společné znaky, kterými jistě nejsou jen veliké černé oči. Pojďme tedy naposledy 

nahlédnout do jejich zamlžených a nezřetelných světů u společně s vyprávějícím subjektem 

se pokusit tajemství těchto čtyř „sirael" uchopit. 

S jejich světy se seznamujeme především prostřednictvím vypravěče v ich-formě, 

který „v textu zaujímá tu zvláštní roli, že existuje pouze ve své vlastní promluvě a 

zobrazované události jsou představovány prostřednictvím jeho vnímání a hodnocení, 

prostřednictvím jeho způsobu vidění světa."220 Vypravěč s Rebekou ze Sedmiramenného 

svícnu hluboce soucítí, svůj soucit dává najevo, opakovaně se hrdinky ptá, jak mohla 

všechny ty hrůzy vydržet. Není jako Karel Leden, pro kterého je slečna Stříbrná především 

předmětem milostné touhy, soucit s jejím osudem se objevuje (patrně) až později. 

Bezejmenný vypravěč Legendy taktéž soucit projeví, zdá se však, že tápe více než Danny 

ve vztahu s Rebekou. Soucit v případě postavy Nadi nahrazuje obdiv. Škvoreckého 

vypravěč někdy s větším (Rebeka), jindy s menším úspěchem (Emöke) opatrně nahlíží do 

jejich světů, pokouší se zjistit, co se skrývá za „bakelitovýma" očima, „pokouší se je 

prohlédnout, a tím prohlédnout", pokouší se nalézt rozřešení, pochopit sebe samého. 

Všechny čtyři ženské postavy bez rozdílu fungují jako zrcadlo do vypravěčova nitra, 

stávají se jeho svědomím, otvírají mu cestu do jiných, nedosažitelných světů. Vypravěč 

chvíli „přešlapuje", váhá, zda vstoupit. Dobře si uvědomuje, že jsou to právě ony, které 

v sobě mají jakousi tajemnou sílu, která by ho pomohla změnit. Jsou to „andělé s ďáblem 

v těle", jsou to hříšné světice, jsou to Marie i Evy, panny i hadi. 

Všechny se postupně pro vypravěče stávají symboly, „legendami". Reprezentují 

čistotu, nevinnost, mládí, nezkaženost, ryzí dobrotu, „vyšší princip mravní", stejně tak 

nesou rysy symbolu oběti. 

220 ZACHOVÁ, Alena. Dvojí optika postavy židovské dívky v textech Josefa Škvoreckého. In Škvorecký 80. 
Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005. s. 48. 
Autorka parafrázuje Todorova. Viz TODOROV, Tzvetan: Kategorie pohledu. In Poetika prózy. Praha: Triáda 
2000, s. 47-56. 
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Je třeba si uvědomit, že všechny hrdinky mají za sebou nějaké trauma: domácí 

násilí v případě Emöke, hrůzy holocaustu v případě obou postav židovských dívek, 

v případě Nadi je trauma složitější - je jím jednak touha pomstít mrtvého otce (proto 

sabotáž), jednak vědomí brzké nevyhnutelné smrti. Vlastně i její vztah k Dannymu je pro 

ni svým způsobem trauma, hřích. Rebeku a Lenku mnohé spojuje: obě jsou Židovky, 

v době začátku války velmi mladé (ve věku kolem čtrnácti let), obě ztratily všechny 

příbuzné, obě mají za sebou otřesné události, jejichž svědky se nedobrovolně staly. Rebeka 

se stejně jako slečna Stříbrná snaží znovu nalézt ztracenou životní rovnováhu, žit nový 

život, což je pro obě v podstatě nemožné. Rebeka o svých, byť pouze některých, 

traumatických zážitcích s vypravěčem hovoří, stejně tak činí Emöke. Lenka o nich nemluví 

vůbec, místo toho si vymyslí vlastní pomstu. Naďa o mrtvém otci i pomstě, pro kterou se 

rozhodla, hovoří naprosto otevřeně. Stejně otevřeně mluví o své nemoci, nepropadá 

beznaději. 

S traumatem se tedy vyrovnává každá po svém: Lenka spáchá zločin - krevní mstu, 

Naďa se o pomstu neúspěšně pokusí, Emöke se ponoří do svého vnitřního světa a touží 

splynout s Bohem, Rebeka ze Sedmi ramenného svícnu si přeje usnout a neprobudit se, 

Rebeka z Příběhu inženýra lidských duší volí emigraci do Izraele, upne se na nový život, 

svého syna a snachu, ovšem nakonec po dalších tragédiích rezignuje a jakoby duševně 

umírá. Ani jedna z žen se tedy se svou minulostí nedokáže plně vyrovnat. 

Škvorecký je ústy vyprávějícího subjektu, ústy moudrými, byť nezbytně tak trochu 

cynickými, uvádí do procesu zbožštění, adorace. Mají plné právo stát se „legendami", 

projít procesem svatořečení, vstát z mrtvých a znovu a znovu vstupovat do vypravěčova 

života, znovu a znovu ho svýma velkýma černýma očima pronásledovat, připomínat se. 

Nejsou jako ta plejáda Iren zřetelně prostupující celým Škvoreckého dílem, jsou pouze 

márnivými přízraky z jiného světa. Vábí vypravěče jako mořské panny, jako bludičky, 

lákají ho, aby vstoupil, ale vyprávějící subjekt toho jaksi není schopen. Nepatří mezi 

„luketky", na které by platila Dannyho vábnička saxofonu, ony samy jsou těmi 

vábničkami. Představují věčný ideál ženskosti, ony jsou těmi „femmes fatales", zakletými 

princeznami čekajícími na svého rytíře, na někoho, kdo by je vysvobodil, probudil, dal 

zapomenout traumatům, kterými si prošly. Reprezentují nedosažitelné sny, tak trochu 

připomínají přízraky nejisté se potácející tmou. 

Vypravěč si jejich odlišnost dobře uvědomuje, ani jednu z nich nezahlcuje svým 

plácáním, nesnaží se jim vloudit lacinými lichotkami. Ví, že nasadit masku haura v jejich 
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případě postrádá logický smysl. Ony jsou těmi opravdovými čísly jedna, všechny Ireny se 

vedle nich v mžiku stávají jasnými „dvojkami". Každá je jiná a přece stejná, spojuje je ta 

skutečnost, že v určité životní etapě byly pro vyprávějící subjekt „těmi skutečně prvními". 

Při vzpomínce na ně se vypravěč oddává snění, jehož slastnost je občas narušována 

výčitkami svědomí a sebezpytováním. Nepozorný čtenář by mohl namítnout: Co je tak 

„božského" na tovární dělnici s rozšmajdanými škrpály? Na pomatené Maďarce 

s pohledem lesního zvířátka? Na sexbombě Lence Stříbrné, která dobrovolně volí sňatek se 

snad nej větším ňoumou v celé Praze? Copak „božského" je na sebelítosti vé Rebece? Je 

třeba si uvědomit, že pro Škvoreckého vyprávějící subjekt jsou „legendami", nedostižnými 

sny právě ony, a ne krásné tvářičky v barevných šatech hihňající se kdesi na kostelecké 

promenádě. Toto zjištění na vypravěče - sexuálního loudila a známého svůdníka, a stejně 

tak na jeho stvořitele, vrhá trochu jiné světlo. 
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