Josef Škvorecký (27. 9. 1924 Náchod – 3. 1. 2012 Toronto, Kanada)
Český spisovatel, překladatel a nakladatel.
Josef Škvorecký vyrostl v Náchodě – ve
východočeské oblasti se silnou literární
tradicí (Božena Němcová, Alois Jirásek,
Karel Poláček, Josef a Karel Čapkové). Jeho
otec
byl
bankovní
úředník
činný
v tělovýchovné organizaci Sokol aj.
Škvorecký
absolvoval
náchodské
gymnasium; měl široké kulturní zájmy,
mezi nimiž dominovaly anglosaská
literatura a jazzová hudba. Po válce
vystudoval obor angličtina a filozofie na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze; promoval r. 1949.
Po základní vojenské službě pracoval v renomovaném nakladatelství Odeon a pak v redakci
dvouměsíčníku Světová literatura; v těchto profesích měl – také jako překladatel – lví podíl na
tom, že se i v 50. letech, svíraných komunistickou propagandou, k československým čtenářům
dostávaly – v kvalitních vydáních – včasné překlady velkých moderních anglicky píšících
spisovatelů (Ernest Hemingway aj.).
V r. 1958 vyšel Škvoreckého první román Zbabělci, který autentickým způsobem líčí poslední
dny války ve fiktivním východočeském maloměstě Kostelci, jenž je ovšem literárním obrazem
Náchoda. Vypravěčem a hlavní postavou je silně autobiografický gymnasiální student Danny
Smiřický, který se později objevil ještě v dalších Škvoreckého knížkách. Již ve Zbabělcích
Škvorecký ukázal silné charakteristické stránky svého stylu: náročnou, umělecky hodnotnou,
filozoficky zabarvenou a přitom čtivou autorskou řeč kombinovanou s velmi věrohodnou, dobře
odposlouchanou přímou řečí postav. Střetnutí českých středostavovských charakterů s ustupující,
ale stále nebezpečnou německou armádou Škvorecký vylíčil způsobem, v němž se místí hrdinství
s prázdným patosem, ustrašeností i prospěchářstvím, a komunističtí ideologové román ostře
odsoudili; ovšem to už v Československu začínala svobodomyslná 60. léta a Škvorecký se zařadil
mezi jejich hlavní představitele Od r. 1958 byl ženatý se zpěvačkou a překladatelkou Zdenou
Salivarovou (* 1933), zůstali bezdětní.
Josef Škvorecký jako beletrista podal ucelený portrét československé společnosti 40. – 60. let.
Uměl vystavět dobré zápletky, byť nemalá část jeho děl je autobiograficky vzpomínková; v tom
předjímal dnešní postmoderní literaturu. Od r. 1963 působil jako spisovatel na volné noze. Psal
romány i povídky, mj. se zařadil mezi tvůrce typicky české detektivní školy (již
s prvorepublikovou tradicí) s nehrdinskými pátrači (cyklus povídek s poručíkem Borůvkou).
Podporoval – v jeho počátcích – mystifikační autorské Divadlo Járy Cimrmana (Ladislav Smoljak,
Zdeněk Svěrák, Jiří Šebánek).
V r. 1969 přednášel na univerzitách ve Spojených státech, mj. na proslulé University of
California v Berkeley. V téže době se v Československu pevně chopili moci neostalinističtí politici
kolaborující (od 1968) se sovětskou okupační mocí a manželé Škvoreckých se rozhodli zůstat
v Americe. Usadili se v kanadském Torontu, kde vybudovali exilové nakladatelství Sixty-Eight
Publishers, vydávající – v originále – českou literaturu, která v Československu nemohla vycházet
(celkem přes ě00 titulů).
Po Sametové revoluci 1989 byl mezi prvními umělci-emigranty, kteří se začali vracet do rodné
země. Prezident Václav Havel udělil manželům Škvoreckým nejvyšší československé státní
vyznamenání – Řád bílého lva.

Některá díla:
Autobiografická románová pentalogie s Dannym Smiřickým Zbabělci, Tankový prapor,
Prima sezóna, Mirákl, Příběh inženýra lidských duší (1948 – 1977);
Novela Legenda Emöke (1963; TV hra 1997: hrají Viktor Preiss, Miroslav Donutil);
Soubory detektivek Smutek poručíka Borůvky (1966), Hříchy pro pátera Knoxe (1973);
Román Nevěsta z Texasu (1992; o českých vystěhovalcích v americké občanské válce Severu
proti Jihu);
Autobiografická próza Samožerbuch (1977; společně se Zdenou Salivarovou-Škvoreckou;
historie nakladatelství 68 Publishers).

Josef Škvorecký: Legenda Emöke
https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/46/06/16/legenda_emoke.pdf

Vtom přeletěla přes cestu obrovská vážka a já se dívky

