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Žargonem detektivek bývá takováto 
aktivita nazývána špionáží, já bych 
to nazvala kulturní činností a svoje 
postavení funkcí pošťačky. Podle ob-
vinění z roku 1981 šlo ovšem o pod-
vracení republiky a Rudé právo psalo 
o kanálech samozvanců a ztroskotanců.

V každém případě to nebyla skaut-
ská hra, takže jsem si skoro nic ne-
psala. Neptala jsem se těch, kteří mi 
nosili rukopisy, s kým dalším jsou ve 
spojení, komu pak předávají knihy, 
pod jakými kódy si zaznamenávají 
„svoje lidi“. Čím méně toho víte, tím 
méně můžete prozradit. Nikdo nezná 
hranice své odolnosti.

Když se mi podařilo převzít zásilku 
vzkazů a vytištěných knih a časopi-
sů – ovšemže za pomoci dalších lidí 
– a ven, tedy do exilu, poslat zase jiné 
texty, okamžitě jsem skoro všechno 
zapomněla. To se mi dařilo výborně. 
Dodnes si pamatuji jenom některé 
adresy, na které se tehdy dodávaly 
knihy a časopisy, a některá telefonní 
čísla. Byla ale již dávno změněna. 
Devítimístná již neumím, navíc je 
mám v mobilu. K čemu si také dnes 
pamatovat, že Drahuška Proboštová 
bydlela v Mánesově ulici, vědět, že 
xerox se má dovézt do Italské 9, že 
v Londýnské 3 měl Josef Mundil svo-
ji dílnu, kam jsme jednou se Standou 
Milotou nesli nesmírně těžké kufry 
plné cívek s filmy z natáčení bytové-

ho divadla? Klímovi již v ulici Nad 
lesem nebydlí, Wolfgang Scheur není 
v Hradešínské 3, Milan Machovec je 
místo U průhonu 4 na Malvazinkách, 
Egon Bondy, jehož knížka Invalidní 
sourozenci kdysi vyšla u Škvoreckého, 
také dávno opustil jak Nerudovu 45, 
tak tento svět.

Takže neměl-li být tento text jenom 
vzpomínáním staré paní, musela jsem 
jít do archivu Československého do-
kumentačního střediska, o. p. s., do 
Oettingenského paláce v Praze, kde 
jsem si půjčila korespondenci Viléma 
Prečana se Škvoreckými. Pak jsem 
si připomněla mnohé z jednání s na-
kladatelstvím Index v Kolíně nad 
Rýnem, které tehdy organizoval Bed-
řich Utitz a Adolf Müller, a  jejich 
korespondenci s Josefem Škvoreckým 
a trochu si tím oživila, co se v té době 
odehrávalo zde. Hodně mi pomohlo 
listování starými knížkami, jako je 
Samožerbuch, ve kterém Škvorečtí 
shrnuli zábavnější texty ze své kore-
spondence s domovem. Taky často 
neoficiální. Zajímá to ještě dneska 
někoho?

Vzpomínám si, že jeden z prvních 
samizdatů odeslaných do zahraničí 
ke knižnímu vydání byl rukopis kni-
hy Karla Pecky Štěpení. A pak samiz-
datový exemplář A. J. Liehma o roz-
hovoru mezi generacemi a zprávy, 
které mi tehdy předával a asi i sesta-

voval ze zahraničního tisku bývalý 
novinář Alois Svoboda s Aničkou 
Tučkovou. Čím více knih našich, zde 
zakázaných autorů vycházelo v exilu, 
tím více spisovatelů to povzbuzovalo 
k další tvorbě. Neoficiálně se prola-
movaly hranice a za pár let měly vět-
ší prestiž knihy vydané právě třeba 
v Torontu či v Kolíně nad Rýnem než 
ty, které zde vyšly v nakladatelství 
Svoboda. Kultura pokračovala. A o to 
přece šlo. 

V té době jsem již celá léta dobře 
znala kanadského historika, profe-
sora Gordona H. Skillinga a jeho paní 
Sally, kteří zde byli ještě před druhou 
světovou válkou. Venku pak pomá-
hali jak Škvoreckým, tak Plastikům 
a pro historika Viléma Prečana byl 
Gordon H. Skilling přítelem první 
kategorie. V jejich korespondenci se 
odráží nejméně patnáct let kulturní-
ho dění v exilu. Věděla jsem od Ski-
ll ingových, že v Torontu je Josef 
Škvorecký a jeho paní Zdena Saliva-
rová a že tam začínají s vlastním 
nakladatelstvím. Od nich jsem taky 
měla adresu Sixty-Eight Publishers.

Znala jsem Škvoreckého jako au-
tora, ale nikdy jsem se s ním, až do 
začátku let devadesátých, osobně 
nesetkala. Jak se k němu dostávaly 
první rukopisy, to nevím. Snad přes 
Pitharta a Kavana. Ale pamatuji si 
velmi dobře, jak ke mně jedna mladá 

Někdy je lepší nevědět 

Po roce 1968 vznikala v Československu řada textů, které zde neměly šanci 
vyjít. Předat je neoficiální, a tedy nelegální cestou exilovým nakladatelstvím 
či zahraničním rozhlasovým stanicím byl jeden z mých úkolů. Takových spojení 
mezi domovem a exilem fungovalo více. Toto kdysi domluvil s Janem Kavanem, 
tedy londýnským Palach Pressem, Petr Pithart. Na začátku sedmdesátých let 
jsem mu pomáhala a později to po něm převzala.

Vzpomínka na spolupráci s Josefem Škvoreckým  
a Zdenou Salivarovou během normalizace

J iřina Šiklová
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maminka přijela s kočárkem a pod 
miminem měla rukopis knihy v des-
kách převázaných šňůrkami, se štít-
kem jako na třídní knize. Bylo to pro 
Toronto. Někdy je lepší nevědět, než 
vědět. Vilém Prečan, který emigroval 
11. července 1976, se již 16. srpna 
téhož roku, sotva se usadil s rodinou 
v Eddesse u Hannoveru, spojil se 
Škvoreckými, aby nám zde pomohl. 
Tímto datem začíná jejich korespon-
dence, která končí až kolem listopa-
du 89. Poslali si vzájemně mnoho 
dopisů, mnoho rukopisů a stali se 
z nich přátelé, kteří se občas doha-
dovali i o různých koncepcích skupin 
v našem exilu. I kdybych to tehdy 
mohla vědět, příliš by mne to nezají-
malo. Proč, to již jsem uvedla výše. 

Když se na to zpětně dívám, doda-
tečně obdivuji, co mnozí z těch, kte-
ří odjeli do exilu, dělali pro tuto zemi. 
Nikdo je tím nepověřil, odtud je ví-
ceméně vyhnali, a oni přesto začali 
pracovat pro kulturu tohoto národa. 
Jejich zásluhou, tedy zásluhou exilu, 
který se staral o naši kulturu a její 
propagaci, jsme měli v zahraničí 
dobrou pověst. Hlavně se vědělo, že 
ne všichni zde jen a jen mlčí a sou-
hlasí. Bojím se, že jim za to dostateč-
ně nikdo nepoděkoval.

Když jsem odesílala rukopisy, vět-
šinou jsem ani nevěděla, zda je to pro 
Kolín nad Rýnem nebo pro Toronto 
či pro Paříž nebo snad pro naklada-

telství Konfrontace někde ve Švýcar-
sku. Mnozí autoři, jak jsem pochopi-
la z  korespondence, měl i svoje 
vlastní paralelní spojení. O mně zase 
oni nevěděli, a tak třeba měli pomo-
cí pohlednice přímo Škvoreckému 
potvrdit, zda s vydáním souhlasí a za 
jakých podmínek. Já to netušila, tak-
že jsem nemohla na mnohé dotazy 
odpovědět. Nebo to zase on hrál na 
mne? To již nezjistíme, ale ty zmatky 
třeba kolem souhlasu k vydání Ská-
lových básní nebo Hrabalova textu 
či Pamětí Václava Černého dokreslu-
jí, že opravdu šlo o konspiraci. 

A venku zase vyjma Viléma Preča-
na nebo Pavla Tigrida většinou ne-
věděli, „jak to běhá tady“. Vzpomínám 
si, že když jsem odeslala Škvorecké-
mu rukopis knížky Egona Bondyho 
(Invalidní sourozenci) a nazpět přišel 
pro něho honorář, pochopila jsem 
z nepřímé korespondence, že Josef 
Škvorecký si opravdu myslí, že Bon-
dy je Žid a že se tak jmenuje. To, co 
nám zde připadalo samozřejmé, bylo 
nejasné v zahraničí, a naopak.

Rozpory vznikaly i z naší nezna-
losti autorských práv na Západě 
a nevědomosti o nesrovnalostech 
mezi jednotlivými skupinami v exilu. 
Když jsem náhodou některé „jejich“ 
spory pochopila, nikomu dalšímu 
jsem to neříkala. Ani nebylo komu. 
Navíc si tak zdejší autoři udržovali 
představu o ideálních vztazích mezi 

skupinami v exilu. A takovým poš-
ťákům, jakým jsem byla já, šlo pře-
devším o to dostat rukopis „ven“. 
Lhostejno, kdo to tam pak vydá. 
Hlavně že to vyjde tiskem, sem přijde 
několik exemplářů a kniha začne žít 
svým vlastním životem mezi čtenáři. 
Nikdy nezapomenu, jak jsem jednou 
předala Milanu Šimečkovi vytištěnou 
jeho vlastní knížku – snad to bylo 
Obnovení pořádku – asi v pěti exem-
plářích. On na to koukal jako na zá-
zrak. Z knihy neknihy (což byl pojem 
v jednom jeho fejetonu), tedy z knihy 
opsané na psacím stroji, byla najed-
nou opravdová kniha. Tištěná a s vaz-
bou, jak se sluší na pogutenbergov-
skou epochu. Nevěřil, že si to může 
nechat a rozdat komu chce. Dnes je 
to těžko k pochopení.

Přestože jsem zcela jistě věděla 
o tomto spojení více než ostatní, te-
prve teď, po prostudování korespon-
dence mezi Prečanem a Škvoreckým 
a po pročtení dopisů, které si se Škvo-
reckým vyměňoval Bedřich Utitz,  
jsem pochopila, jaké zmatky jsme jim 
způsobovali svojí „neukázněností“. 
Třeba slibem poslat nějakou šifrova-
nou zprávu, ale hlavně protože jsme 
nechápali, že ona nakladatelství také 
mají – jak už bylo řečeno – mezi sebou 
spory o finance a právní vztahy. Vác-
lav Černý se prý v roce 1982 málem 
zhroutil, když zjistil, že jeho Paměti 
vydávají Škvorečtí, možná to ale byla 

Knihy z vydavatelství Sixty-Eight Publishers Zdroj: Knihovna Jána Langoše
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nepřímá zpráva pro StB – snaha za-
krýt souhlas pro případ, že by to 
vyšetřovala. Podle sdělení Otky Bed-
nářové nebo Marie Jiráskové, které 
Václava Černého navštěvovaly, byl 
vydáním potěšen. Možnost zeptat se 
jsme opět promeškali. Jednou to bu-
dou naší generaci budoucí literární 
historici vyčítat.

Abych to teď trochu napravila, 
uvedu ještě dva příklady. Ten první 
je skoro jako anekdota. Kdysi sem 
přišlo několik exemplářů Tankového 
praporu. Já zrovna jela na nějaké tří-
denní školení až někam za Choceň, 
dala dva exempláře svým kolegům 
k dispozici, a pak to kolovalo mezi 
účastníky. Na koho vyšel exemplář, 
ten odešel na pokoj, četl a četl, ať se 
dělo v sále cokoliv. Když jsme se vra-
celi do Prahy – psal se asi rok 1974 či 
tak nějak – a viděli ty připitomělé 
nápisy kolem silnic, nahlas jsme se 
smáli a vzájemně na sebe pokřiko-
vali různé průpovídky – dnes by se 
řeklo hlášky – z knihy Josefa Škvo-
reckého. Chtěla jsem pak udělat 
Škvoreckým radost, tak jsem to celé 
popsala. Z konspiračních důvodů jsem 
to ale psala – konečně jako skoro 
vždycky – v mužském rodě. Později 
tato stať vyšla v Samožerbuchu v roce 
1977 u Škvoreckých a tam bylo jasně 
napsáno, že to psala „jedna slečna“ 
z Prahy. Po dalších asi patnácti letech 
jsem se zeptala Josefa Škvoreckého, 
jak přišel na to, že to psala ženská. 
Vysvětlil to jasně: Chlap by nikdy ne-
napsal tankový PLUK a v závěru ne-
sdělil, že doufá, že až se změní poměry, 
pozvu ho na skleničku vína do kavárny 
Viola.

O pár měsíců později, tedy zřejmě 
v roce 1974, zde v Praze koloval Škvo-
reckého Mirákl. Scházeli jsme se 
tehdy v bytě MUDr. Karla Zemana ve 
Strojnické ulici v Praze 7 a na disku-
si byl, vedle majitelů bytu, určitě Petr 
Pithart, Petr Příhoda, Luboš Dobrov-
ský, Bedřich Loewenstein… další si 
nepamatuji. Vedle knížky se taky 
debatovalo o dopise, který jsem chtě-
la poslat Škvoreckému (vyšel pozdě-
ji v druhém vydání Samožerbuchu, již 
v Praze v roce 1991). Já mu tehdy – 
zase bez podpisu – vytýkala, že si 

v Miráklu příliš utahuje z reformních 
komunistů, tedy těch pseudorevolu-
cionářů, včetně Vrchcolába – což měl 
být dle Škvoreckého Pavel Kohout. 
A že se tito lidé nemohou bránit a jsou 
zde pronásledováni. Vadí mi, že k nám 
přichází Mirákl sám, že není jedním ze 
série různých pohledů na rok 1968, že 
líčí rok 68 jako rejdiště na Západě vy-
školených diversantů. Dále tam píšu: 
Vy za to nemůžete, Vy žijete jinde, re-
agujete na jinou skutečnost. V obklíče-
ní glorifikátory je vítán devalvátor roku 
1968. To ovšem není naše situace. Mi-
rákl je krásný, dokonce, řekla bych, je 
ještě lépe napsaný než Zbabělci. Ale 
Zbabělce četli lidé v době, kdy zde exis-
tovaly stovky oslavné literatury o „re-
voluci 45“. Mirákl čteme v době, kdy lidi, 
dokud pokorně neproklejí rok 68, jeho 
protagonisty a neřeknou, že byli jimi 
svedeni, nesmějí v ničem významnějším 
pracovat. Citovala jsem mu anonym-
ní dopis, že někdo viděl mladého 
adepta divadelního umění sedět ve 
Viole s Vrchcolábem, tedy Pavlem 
Kohoutem, a to bylo příčinou jeho 
propuštění z místa. Množství invek-
tiv proti roku 68 a Vrchcolábům je 
přímou mírou politické vyspělosti…
Reagujete, dle mého pochopení Vaší 
knihy, více asi na skutečnost emigrač-
ní vlny, s níž jste odešel a v níž se po-
hybujete, než na skutečnost naši…

A pak jsem Škvoreckému psala, že 
až mi odpoví a skončí svoji filipiku 
proti mně, budu mu znovu opakovat, 
že my si zde nemůžeme dovolit příliš 
věci zprofanovat a povolit míru cy-
nismu, uvolnit se příliš silným flage-
lantstvím, rozšoupnout se černou 
skepsí, která intelektuálům tolik 
sluší, na rozdíl od kokardy či fangle. 
Komu by se nechtělo udělat si čas od 
času pořádný mejdan v márnici Sla-
vína? Kdyby Vaše kniha byla jedna 
z mnohých, kdyby se o ní mohla vést 
diskuse a Váš „světový dramatik“ a Váš 
Vrchcoláb nebyli skutečně ohroženi, 
bylo by to zase něco jiného. U nás není 
zrovna v tomto momentě příliš vhodné 
devalvovat to, co ještě zbylo. Cynici se 
tím ještě více zbaví skrupulí a řada lidí 
bude mít ještě větší strach.

Přátelé tehdy reagovali různě, ale 
vlastně tak, jak bych čekala. Podle 

své povahy. Petr Příhoda mi vynadal, 
že jsem stoupenkyní legend, které 
jsou použitelné jako protézy, že jsem 
manažerka dějin, fňukna, mám sama 
napsat lepší román a že žít s nezbyt-
nou podmínkou legendy není žití, ale 
živoření… a abych to určitě Škvorec-
kému neposílala. Že mu tím vlastně 
znemožním pokračování v jeho kri-
tice zdejší reality. Jak se dalo zase 
podle mé nátury čekat, poslala jsem 
to i s těmi nadávkami a Škvorecký, 
jak se dalo zase od něho a od Saliva-
rové čekat, to celé vydal. A podobně 
vydal v Samožerbuchu i tu naši – mnou 
doslova zaznamenanou – diskusi 
o Miráklu. Ta byla pestřejší a mě moc 
mrzí, že již ani já nedovedu identifi-
kovat příspěvky jednotlivých disku-
térů.

Luboš Dobrovský tehdy – tedy 
v roce 1974 – Mirákl hodně kritizoval: 
že je to někde humor Švandrlíka, že 
autor nepřipouští ani špetku morál-
ního oprávnění hrdinů své knížky, 
nevšímá si vnitřního života těch lidí, 
o nichž píše. Petr Pithart rozebíral, 
proč kniha přiměla k diskusi tolik 
lidí, a řekl, že tím tne do živého, do 
nezažitého, do dosud nestrukturované 
zkušenosti. Rok 1968 také nebyl po-
vznesen nad samotná fakta. Proč by 
tedy měl být povznesen román o něm? 
Diskuse končila, alespoň myslím, 
Pithartovým výrokem: Nemyslíte, že 
to, co nás rozčiluje, je právě ta nevy-
hraněnost, nejasnost a že je to právě 
typický rys celého roku 68 a nás sa-
mých? Nás mrzí samotné ta vlastní 
„rozmazanost“, ta je nám samým ne-
příjemná, a proto nadáváme Škvorec-
kýmu. Ale to je naše situace, a je-li tomu 
tak, pak to vystihl a zachytil. Zachytil 
panoptikálnost a nás to sere na sobě 
samých, proto nám to vadí v Miráklu.

Se stejnou pečlivostí jsem ale za-
slala Škvoreckému i další texty, kte-
ré se týkaly jeho knížky, s výstižnou 
poznámkou: Pro pana Škvoreckého 
a případného historika či politologa. 
Předpokládáme, že i nějak archivujete 
tyto věci – archivovat to zde je příliš 
riziková záležitost. A jak je vidět, 
Škvorecký to archivoval. Jinak bych 
to nenašla a nemohla citovat. Pozdě-
ji, již v exilu, Prečan najde čas a od 
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někoho sežene i peníze na to, aby tyto 
dopisy a texty editoval, podobně jako 
to udělal s korespondencí s Václavem 
Havlem. Ale v roce 1974 ještě Prečan 
v zahraničí nebyl, naopak zde ještě 
zprostředkovával odesílání textů. 

Ale vraťme se k té diskusi. Pokra-
čovala i v jiných kruzích a zase jsme 
to tam poslali. Někomu vadilo, že 
Škvorecký si trochu utahuje i ze Za-
hradníčka, ale většina diskutujících 
se snažila odhalit, kdo je kdo v tom 
románu – zda akademik Brát je Ladi-
slav Štoll, pod jakou šifrou vystupu-
je Hájek z normalizačního časopisu 
Tvorba. Tedy stejný postup, jaký jsme 
nedávno zažili při diskusích o Hav-
lově hře Odcházení. Moc se nemění-
me…

Josefa Škvoreckého tato naše vnitř-
ní diskuse určitě zaujala. Dokonce 
v Samožerbuchu přesně odpovídá na 
výtky a vysvětluje svůj postup. Jeden 
z diskutujících mně vytýká, že si nevší-
mám vnitřního života postav. To je 
pravda, ale je to tak schválně. Mirákl 
není vyprávěn z hlediska tzv. vševědou-
cího vypravěče, který vědomě vstupu-
je do vědomí kterékoli a často všech 
postav románu, většiny velkých romá-
nů devatenáctého století. Mirákl je 
v ichformě… vypěstoval jsem si alergii 
k vstupování do něčích vědomí.

Sama jsem se s touto jeho odpovědí 
nám sem, tedy „domů“, seznámila až 
po převratu 1989. Asi proto, že Škvo-

recký ani Salivarová opravdu nevě-
děli, s kým vedou tento dialog, a pro-
to svoji odpověď poslali nějakým jiným 
kanálem, takže k diskutujícím se 
nedostala. Je to ten nejlepší důkaz, že 
konspirace byla velká, z obou stran.

Na závěr bych jen chtěla říct, že 
většina zakázaných knížek v období 
tzv. normalizace, tedy mezi lety 1969 
a 1989, se stala nedílnou součástí 
literatury tehdejšího období a větši-
na z nich se čte dodnes. Mnohé je 
třeba znát k maturitě. Řada učitelů 
ani neví, že tyto knihy byly na inde-
xu, něco jako „libri prohibiti“ v obdo-
bí temna, o kterém se zase učili 
dnešní učitelé. Některé knihy znovu 
vyšly v opakovaných paperbackových 
vydáních, jiné jsou ozdobou knihoven 
v domácnostech a jsou uloženy ve 
vitrínách. Kolik jich bylo „venku“ 
vydáno dohromady? Dle Ročenky 
ČSDS 2003, bylo jen v nakladatelství 
Index v Kolíně nad Rýnem vydáno  
170 titulů. V trojjazyčně vycházející 
řadě Studie k výzkumnému projektu 
Krize v systémech sovětského typu, 
kterou redigoval Zdeněk Mlynář, bylo 
vydáno 18 studií a 4 videonahrávky 
rozhovorů. U Škvoreckých v Sixty-
-Eight Publishers vyšlo 227 knížek. 
Celkem 415 titulů. Docela slušná 
knihovna. To všechno bylo třeba 
připravit, napsat na mechanických 
psacích strojích, dopisy i knihy od-
tahat v pytlích na poštu, kompliko-

vaně dopravit sem, tady zase roznést 
mezi lidi. 

Byla to úžasná pomoc těch, kteří 
žili v exilu, v tomto případě manželů 
Škvoreckých, spisovatelům a vůbec 
těm, co zůstali v této zemi. Pomoc 
konkrétním lidem i kultuře jako cel-
ku. Nikdo z nich, „venku“ ani „doma“, 
se neptal, co za to, jak na tom kdo 
vydělá, co tím získá. Kdyby se v roce 
1989 nezměnil politický režim, neby-
lo by ani možné napsat tento článeček, 
který je nepatrným poděkováním za 
to, co všechno manželé Škvorečtí 
vykonali. Oni a vlastně mnozí další 
v exilu, kteří tvoří a tvořili celek. 
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