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S Dannym

Začalo to Škvoreckého Tankovým praporem. Pak 
přišel Milan Kundera, Karel Kryl, vzpomínky Adiny 
Mandlové nebo tenistky Martiny Navrátilové 
a další dvě stovky titulů. Před 50 lety založili 
manželé Josef a Zdena Škvorečtí v kanadském exilu 
nakladatelství ´68 Publishers, které tam vydávalo 
knížky, jež by v normalizačním Československu 
nikdy vyjít nemohly. Kudy se sem dostávaly? Proč 
v Torontu nikdy nevydali Švejka? A jaký byl mezi 
exilovými nakladateli konkurenční boj?

za svobodou
Smiřickým
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Někdy začátkem roku 
1971 mi doktor Ha-
nuš Lexa z  Českoslo-
venské společnosti pro 
vědy a  umění v  Ame-
rice napsal, jestli bych 

Společnosti nesvěřil k vydání svůj Tanko-
vý prapor. Věděli, že román byl v Praze ve 
stránkové korektuře zabaven, a  chtěli mi 
pomoci,“ vzpomínal Josef Škvorecký (1924-
2012) na první léta v  Kanadě, kam roku 
1969 jako už známý český spisovatel ode-
šel s herečkou, zpěvačkou a  spisovatelkou 
Zdenou Salivarovou-Škvoreckou (87) začít 
nový život. 

„Byl bych knihu tenkrát svěřil každé-
mu, kdo by ji vydal. Ukázal jsem dopis ženě 
a řekl jí, že doktoru Lexovi rukopis pošlu. 
V noci mě ale žena vzbudila. ,Co je?‘ - ,Vy-
dáme to sami!‘ - ,Co?‘ - ,Tankovej prapor!‘ 
- ,Neblbni,‘ řekl jsem a opět jsem usnul. Ale 
jí to vrtalo hlavou. V průběhu několika ho-
rečných dnů, s angličtinou, jež tehdy byla 
ve stádiu ,Aj goink baj sigaret‘, zjistila mož-
nosti, tiskárnu, poštovní předpisy, celní 
omezení a opakovala: Vydáme to sami! Za-
ložíme nakladatelství! ,Kde na to vemem?‘ 
zděsil jsem se. Prohlásila, že do toho vrazí-
me úspory, ona napíše známým, aby posí-
lali adresy, a já kamarádům, aby dodali ru-
kopisy. Ukecala mě.“

Budil se ZPoceNý sTrAcheM
Zatímco v  socialistickém Československu 
spisovatelé psali do šuplíku nebo o  svých 
titulech dlouhodobě smlouvali s vydavateli 
a cenzory, v Torontu stačilo nakladatelství 
zaregistrovat. Škvorečtí svůj podnik ́ 68 Pu-
blishers pojmenovali podle sovětské okupa-
ce Československa a s cílem oslovit čtenáře, 

kteří i v emigraci chtěli číst česky. „Za dobu 
svého působení si nakladatelství vybudova-
lo síť přibližně dvou tisíc stálých odběratelů 
a tisícovky příležitostných odběratelů po ce-
lém světě,“ vysvětluje předseda Společnosti 
Josefa Škvoreckého (SJŠ) Václav Krištof. 
„Inzerce jim vycházela víceméně ve všech 

exilových časopisech. Každoročně rozesí-
lali katalog, který byl základním kamenem 
objednávkového systému. Zpočátku zafun-
govalo i vysílání Československého rozhla-
su, který upozornil na jejich ,zrádcovskou 
a podvratnou‘ činnost,“ směje se Krištof.

„Dodnes nevím, jak Zdena vybudo-
vala tu objemnou kartotéku adres. Známí 
a známí známých posílali, psala na všechny 
strany, obtěžovala lidi telefonem. Já vzkázal 
kamarádům, a někteří skutečně poslali ru-
kopisy. Heda Kovályová, Beneš, Lustig, Ko-
hák. Přemluvil jsem Otu Ulče, aby počeštil 
svůj anglický spis o soudcování za stalinis-
mu, a Voskovec slíbil napsat Paměti… A tak 
to Zdena rozjela. Probouzel jsem se zpocen, 
zděšený vidinami krachu,“ líčil Škvorecký 
začátky spolupráce se spřízněnými literáty. 

Jak připomíná literární historik Mi-
chal Přibáň, někteří z autorů mu podniká-
ní zrovna neulehčovali: „Škvorečtí měli už 
v Praze blízko k Arnoštu Lustigovi, a není 
tedy divu, že právě on patřil k prvním oslo-
veným autorům po vzniku nakladatelství. 
Jeho román Miláček taky vyšel hned v prv-
ním edičním ročníku, Lustig jej však ob-
jednal mnoha svým známým a často i ne-

známým Čechům v  exilu, jejichž adresy 
sehnal. Škvorečtí tedy přizpůsobili výši ná-
kladu – a pak se ukázalo, že údajní zájemci 
o knihu vůbec nestojí, a podstatná část ro-
zeslaných balíčků se v lepším případě obra-
tem vrátila do Toronta. Přesto Škvorečtí na 
Lustiga nezanevřeli,“ říká Přibáň.

Knihy byly v  první řadě určeny čte-
nářům, kteří stejně jako Škvorečtí odešli 
z  Československa po invazi 1968 – tako-
vých tehdy bylo na 100 tisíc. Postupně se 
ale podle Václava Krištofa dařilo ve světě 
oslovit i  starší ročníky: „Časem se okruh 
rozšířil na takzvanou poúnorovou emi-
graci (1948), se kterou to však nebylo jed-
noduché. Oni si odnesli do emigraci ještě 
č́istý´ jazyk, trochu jiráskovské pojetí dě-

jin, a také představu o používání různých 
jazykových vrstev v krásné literatuře. Tak-
že první titul 6́8 Publishers Tankový pra-
por mnohé z poúnorových exulantů hodně 
ńadzdvihĺ . Román z vojenského prostře-

dí 50. let totiž vulgárními výrazy nešetřil,“ 
říká Krištof. 

dANNy NA TANKu svoBody
První titul, ke kterému úvodní slovo na-
psal herec Jiří Voskovec (ten už měl od roku 
1955 americké občanství, hrál v New Yor-
ku na Brodwayi i v řadě televizních seriálů 
a filmů, třeba ve snímku Dvanáct rozhně-
vaných mužů mj. po boku Henryho Fondy) 
nicméně znamenal nakladatelskou trefu. 
Místy až groteskní příběhy milovníka jaz-
zu a doktora filozofie Dannyho Smiřické-
ho během základní vojenské služby v roce 
1951 v  komunistickém Československu 
(komedii Tankový prapor zfilmoval Vít 
Olmer s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli 
roku 1991) si v pěti vydáních koupilo cel-
kem kolem 9 tisíc exulantů.

„První kniha Tankový prapor se pro-
dala rychle a stála asi 2,80 dolaru,“ vysvět-
luje Krištof. Malé nakladatelství přesto 
čelilo neustálým trablům - při rostoucích 
cenách papíru, poštovného nebo při stáv-
kách pošťáků v Kanadě. „Škvorečtí vložili 
do začátků veškeré úspory, asi 5 tisíc do-
larů, občas se stalo, že na jejich osobních 
účtech nebylo skoro nic. Josef vydělával na 
univerzitě (na katedře anglistiky při Uni-
versity of Toronto, pozn. red.) a peníze šly 
do nakladatelství.“  

Když Danny Smiřický (Škvoreckého 
alter-ego, jeho „druhé já“), hlavní hrdina 
i dalších románů Zbabělci, Prima sezóna, 

Mirákl a  Příběh inženýra lidských duší, 
plní v  Tankovém praporu Fučíkův od-
znak, čtenáři si užívají satiru ve své vlasti 
potlačovanou. Podvratná parodie na uvě-
domělé plnění nesmyslů, srovnatelná se 
Švandrlíkovými Černými barony nebo 
Kunderovým Žertem, se v tzv. normalizo-
vané ČSSR mezitím stávala pořád reálnější: 
Fučíkův odznak se ostatně v lidově armá-
dě plnil až do druhé poloviny 80. let. Roku 
1971 tak s  Dannym Smiřickým vyrostla 
v  kanadském Torontu oáza, která čtená-
řům v exilu poskytla kontakt s mateřskou 
řečí a  literaturou. Především ale vytvořila 
prostor svobodě projevu, který doma nebyl 
momentálně k mání.

Podobných československých ostrůvků 
svobody vedle už existujících vydavatelství 
a nakladatelství (jako byla Křesťanská aka-
demie v  Římě nebo zmíněná Společnost 
pro vědy a umění v New Yorku) přibýva-
lo. V 70. letech vznikaly další: v Mnichově 
Poezie mimo domov a CCC Books, v Oslu 
Biblioskandia, ve švédské Uppsale Šafrán 
78, v  Curychu Konfrontace a  ve stejném 
roce jako 6́8 Publishers začalo v  západ-
ním Německu vydávat knížky i nakladatel-
ství Index. Jaké s těmito „konkurenčními“ 
nakladateli udržovali Škvorečtí vztahy? 
„Konkurenční vztahy v negativním smys-

lu slova se projevovaly mezi Indexem a  6́8 
Publishers prakticky od počátku jejich exi-
stence,“ říká Michal Přibáň, který píše stu-
dii V různosti je síla, jež se zabývá dějina-
mi exilových nakladatelství. „Adolf Müller 
a  Bedřich Utitz, zakladatelé Indexu síd-
lícího v Kolíně nad Rýnem, cítili, že díky 
dlouhodobým přátelským vztahům, které 
Škvorecký udržoval se spisovateli v  exilu 
i  disentu, má torontské nakladatelství při 
jednání s autory vždy jakousi výhodu.“ 

Spolupracovat s autory žijícími v Čes-
koslovensku nebylo přitom přes železnou 
oponu jednoduché pro žádnou ze zúčast-
něných stran - telefonáty byly odposlou-
chávané, policie monitorovala i korespon-
denci, a  tak všechna jednání trvala kvůli 
konspiraci déle. Tuzemští spisovatelé před-
volaní k  výslechu StB často v  sebeobraně 
tvrdili (podobně jako to uváděli autoři pu-
blikující v samizdatu), že jejich rukopis na 
Západě vyšel bez jejich vědomí a souhlasu. 
A někdy, jak upozorňuje literární historik 
Přibáň, si ani nemuseli vymýšlet: „Vrchol-
ný konkurenční střet mezi exilovými na-
kladateli se odehrál v roce 1974, kdy právě 
založená curyšská Konfrontace v́yfouklá  
Indexu české vydání Solženicynova Souos-
troví Gulag, a druhý nastal koncem 80. let, 
kdy hned tři podniky – Index, Rozmluvy 
a  6́8 Publishers – vydaly Hrabalovy Prolu-
ky (součást vzpomínkové trilogie, vyprávě-
ná očima Hrabalovy manželky Pipsi, pozn. 
red.) přičemž pouze torontské nakladatel-
ství mělo řádně uzavřenou smlouvu s dis-
tributorkou Hrabalových autorských práv 
Susannou Rothovou.“

Usypali prací prášek 
a schovali tam 
zakázané knihy.

Zdena a Josef Škvorečtí 
v 70. letech u pytlů 

se „zakázanou“ 
literaturou. letos 

v říjnu připomene tyto 
začátky mezinárodní 

vědecká konference 50 
let od vzniku exilových 

nakladatelství 68‘ 
Publishers a index, 

kterou pořádá pražská 
vysoká škola kreativní 

komunikace.

▲ „Jen málokdo měl možnost vzít si do exilu celou svou knihovnu. Tu jsme se snažili 
čtenářům nahradit,“ vysvětlovali manželé Škvorečtí hlavní poslání paperbacků, jejichž 
pestré obálky připravovali i čeští exiloví grafici a výtvarníci.  

Škvoreckého kniha Tankový prapor posloužila jako 
předloha ke stejnojmennému celovečernímu filmu (1991), 
jenž byl jako vůbec první po listopadu 1989 financován ze 
soukromých prostředků. hlavní roli dannyho smiřického si 
ve snímku režiséra víta olmera zahrál lukáš vaculík. Film 
dodnes drží polistopadový rekord v návštěvnosti – do kina 
na něj přišlo 2 022 300 diváků. Na druhém místě jsou  
s 1 470 531 prodanými vstupenkami Černí baroni, natočení 
rok poté podle předlohy Miloslava Švandrlíka.

„Emigranty z roku 
1948 Tankový 
prapor ‚nadzvihl‘.“

václav Krištof
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NeČeTlA Je ANi MANželKA
Teprve před pár lety promluvili bývalí ve-
doucí pracovníci americké zpravodajské 
služby CIA konkrétněji o tom, co komuni-
stická propaganda tvrdila dávno: Vedle vy-
sílání Hlasu Ameriky (kde měl Škvorecký 
v 80. letech pravidelné pořady o literatuře) 
nebo Rádia Svobodná Evropa financova-
la americká vláda za pokračující studené 
války před rokem 1989 i kulturní aktivity, 
kterým se podle ekonomického progra-
mu pomoci poválečné Evropě přezdívalo 
„Marshallův plán duchovní obnovy“. 

Tyhle projekty vycházely vstříc i exilo-
vým nakladatelstvím na Západě v tom, že 
od nich pro komunisty „závadnou“ litera-
turu občas nakupovaly a pomáhaly ji pak 
vlastními kanály dopravit ke čtenářům za 
železnou oponu. Dost o  tom věděl paříž-
ský vydavatel časopisu Svědectví Pavel Ti-
grid (1917-2003), který nejrůznější kurýry 
přímo podporoval. Soukromé iniciativy 
jako agentura Palach Press, kterou založil 
v Londýně Jan Kavan (pozdější český mi-
nistr zahraničí v  Zemanově vládě 1998-
2002, poslanec, senátor a předseda Valné-
ho shromáždění OSN 2002-2003, pozn. 
red.), je úspěšně doplňovaly a podle Kavana 
se takhle do Československa v letech 1971-
1989 jen kanálem z Londýna podařilo do-

pravit na 20 tun knih a časopisů, mezi nimi 
i knížky ze Škvoreckého nakladatelství. 

Některé distribuční kanály sázely na 
lstivost. Když se například emigranti v zá-
padní Evropě dozvěděli, že českosloven-
ským hospodyním schází kvalitní prací 
prášky a nechávají si je posílat ze Západu, 
zareagovali pružně: usypávali z krabic Per-
silu, obsah doplnili „zakázanou“ četbou 

a odeslali přes hranici, jak vzpomíná spi-
sovatel a písničkář Vlasta Třešňák. Některé 
knižní zásilky zas chodily na fiktivní adresy 
v Maďarsku se zpětným adresátem v Husá-
kově ČSSR, takže prošly méně bdělou kont-
rolou a nikoho ze čtenářů neohrozily. 

„Tiskovinu jsi vždy dostal poštou, byla 
ti vhozena do poštovní schránky a nemáš 
ani tušení, kdo ti ji podstrčil. Tiskovinu 
jsi nikomu nedával číst, ani jsi nikomu 
neříkal o jejím obsahu. Nečetla ji ani tvá 
manželka, ani rodiče nebo sourozenci,“ 
nabádal leták, který byl například sou-
částí románu Egona Bondyho Invalidní 

sourozenci, jež pod řadovým číslem 096 
vyšel u Škvoreckých. „Nevím, jak to bylo 
konkrétně v  případě Bondyho, ale výro-
ba kolibřích exemplářů exilových knih 
byla specialitou neprávem opomíjeného 
exulanta Josefa Jelínka, který žil v němec-
kém Erlangenu, pracoval u Siemense a ve 
volných chvílích - údajně během nočních 
směn - vytvářel miniaturní kopie knih 
o  rozměrech přibližně 7 x 9 cm. Nejsem 
si jist, jestli o tom Škvorečtí věděli, prav-
děpodobně však tyto výtisky nevznikaly 

v jejich režii,“ podotýká Přibáň k edici Ko-
libřík, která byla určena výhradně k pašo-
vání do Československa. 

Skaut Josef Jelínek zvaný Baghíra (1927-
2015) vyráběl faksimilie na kopírce a  do-
kázal je ve stovkách exemplářů expedovat 
do vlasti. Ředitel pražské knihovny exilo-
vé a samizdatové Libri Prohibiti Jiří Grun-
torád odhaduje produkci jeho Kolibříka 
na třicet publikací za 10 let činnosti. Lidé 
v Československu si pak publikace 6́8 Pu-
blishers půjčovali dál nebo je přepisovali na 
psacích strojích.

Dodávky a distribuce zakázaných knih 
se zjednodušily v 80. letech, a to nejen díky 
cyklostylu. Když se roku 1979 stal za ital-
ské socialisty členem prvního Evropského 
parlamentu Jiří Pelikán, někdejší ředitel 
Československé televize, diplomat a vyda-
vatel exilového dvouměsíčníku Listy, do-
kázal podle historiků (podobně jako v Ně-
mecku historik Vilém Prečan) do pašování 
knih do Československa zapojit i  západní 
diplomaty.

uNiKáTNí svěTýlKo
Česká nakladatelství na Západě měla po-
dobné zaměření, i když se od sebe mírně 
lišila. Poezie mimo domov (Mnichov) se 
věnovala málo výdělečným veršům, Arkýř 
(Mnichov) vydával i eseje. Šafrán 78 (Švéd-

sko) se zaměřil na hudbu (kazety i gramo-
desky zakázaných písničkářů Kryla, Třeš-
ňáka, Hutky, Karáska, Charlie Soukupa či 
Veita) a Index (Kolín nad Rýnem) zařazo-
val také odborné tituly politologické. Na-
kladatelství 6́8 Publishers bylo ale žánrově 

společnost Josefa 
Škvoreckého 
vznikla v prosinci 
1989 coby sdruže-
ní přátel exilové 
literatury. Kromě 
35 publikací 

vydává i občasník a ročenku danny, 
zorganizovala tři výstavy o naklada-
telství 6́8 Publishers a pořádá lite-
rární cenu Josefa Škvoreckého 
s cílem ocenit nejlepší české spisova-
tele. Předsedou společnosti Josefa 
Škvoreckého je jeden ze zakladatelů 
Mgr. václAv KriŠToF.

 ■ Kompletní produkci nakladatelství 
´68 Publishers, tedy přes 200 knížek, da-
rovali Josef a Zdena Škvorečtí po sameto-
vé revoluci prezidentu václavu  havlovi. 
Prý ji ale už sami neměli komplet…  
Škvorečtí poprvé navštívili Československo 
po sametové revoluci v květnu 1990 a sou-
částí jejich návštěvy byla i výstava knih 
ze ´68 Publishers v Památníku národního 
písemnictví v Praze. Čtvrtého května 1990 
byli Josef a Zdena Škvorečtí pozváni na 
Pražský hrad prezidentem Václavem Hav-

lem, kde jim předal nejvyšší československé 
vyznamenání Řád Bílého lva za to, že v Kana-
dě vydávali od roku 1971 české a slovenské 
knihy. Tehdy skutečně předali prezidentu 
Havlovi kompletní vydání knih z naklada-
telství. Paradoxem je, že sehnat všechny 
tituly nebylo jednoduché ani pro ně. Knihy 
se vytiskly a prodávaly, až už některé nebyly. 
Shánění po věrných čtenářích v Kanadě ale 
dobře dopadlo a Václav Havel byl v tu dobu 
zřejmě jediným člověkem na světě, který 
měl všechny tituly nakladatelství.  

 ■ Na webu společnosti Josefa Škvorec-
kého představujete knižní obálky, kte-
ré už kdysi působily „zápaďácky“. Je za 
nimi nějaký příběh?
Zdena Salivarová-Škvorecká uvádí, že pů-
vodní vzhled a posléze i obrázková galerie 
na obálkách byla inspirována knihami 
britského nakladatelství Penguin Books. 
Škvoreckému se velmi líbila podobná 
polygrafická úprava paperbacků tohoto na-
kladatelství, jejichž úpravu řídil v 60. letech 
italský výtvarník Germano Facetti.  Oslovil 
tedy výtvarníky, kteří žili v té době v exilu. 
Spolupráce s výtvarníky, kteří obálky grafic-
ky zpracovávali, především s Mikulášem 
Kravjanským a Barbarou Munzarovou, se 
soustředila na konečnou úpravu knih. Ty 
vycházely obvykle v jednotné paperbacko-
vé úpravě. 

 ■ Podporovaly nakladatelství v  Toron-
tu kanadské úřady, exilové spolky nebo 
známí českoslovenští emigranti? 
Josef Škvorecký říkal: „My nikdy žádné do-
tace neměli, žili jsme jen z toho, co si čtenáři 
předplatili. Tu a tam jsme dostali dva, tři tisíce 
dolarů, jednou pět set na určitou publikaci od 
nadace Charty 77. Takové dary se v relaci, kdy 
vydání knihy stojí pět až sedm tisíc dolarů, 
nedají nazývat ani dotacemi. Pokud jsme 
dostali někdy nějaké subvence, nepřevýšily 
osm procent našich nákladů na vydanou 
knihu.“ Pokud něco pomohlo, byly to benefi-
ce. Organizovala je Škvoreckého redaktorka 
Bobbie Bristol z nakladatelství Knopf v New 
Yorku. Rozeslala pozvánky všem bohatým 
Newyorčanům na sezení, kde četli anglické 
překlady z knih nakladatelství ́ 68 Publishers 
literární veličiny jako Arthur Miller, Kurt 
Vonnegut nebo Susan Sontagová. Hrál tam 
trumpetista Laco Dézci s kapelou složenou 
z pestrobarevných amerických jazzmanů a se-
zení bylo úplně vyprodané. Kurt Vonnegut četl 
s humorem Kunderu. Benefice vynesla deset 
tisíc dolarů, to bylo na jednu a půl knihy… 
Podobnou benefici uspořádali i Kanaďani, tam 
četla spisovatelka Margaret Atwoodová, a zas 
to vyneslo k deseti tisícům dolarů. Několik čte-
nářů poslalo dvě stě, tři sta dolarů jako dárek. 
Hodně v nakladatelství nakupoval tenista Ivan 
Lendl, i když se při tom maskoval. -jč- 

voNNeguT ČeTl KuNderu A leNdl se MAsKovAl

Do pašování se 
v 80. letech zapojili 
i diplomaté.

► „Nakladatelství si vymyslela Zdena, pak už jsme v něm 
dělali rukou společnou a nerozdílnou,“ vzpomínal Josef 

Škvorecký. Na snímku oba manželé s václavem Krištofem 
(předsedou společnosti Josefa Škvoreckého) před posledním 

sídlem nakladatelství ´68 Publishers v Torontu.

„Někdo mi to 
musel hodit do 
schránky…“ v edici 
Kolibřík vycházely 
knížečky určeně 
pro pašování do 
Československa 
s lupou ve hřbetě 
a návodem, jak 
vypovídat v případě 
policejního 
výslechu.

K úspěšným titulům nakladatelství ´68 Publishers patřil životopis tenistky Martiny Navrátilové (na snímku vlevo; emigrovala v roce 1975 
a v roce 1981 získala americké občanství) nebo knížky písničkáře a básníka Karla Kryla (na snímku vpravo; emigroval v září 1969). ivan 
lendl (na snímku uprostřed; od roku 1986 žil v usA) zase u Škvoreckých rád nakupoval.
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nejpestřejší: tisklo i divadelní hry britského 
dramatika Toma Stopparda nebo Václava 
Havla,  korespondenci Karla Poláčka i Hav-
lovy Dopisy Olze, poezii Jaroslava Seiferta, 
Jiřího Koláře nebo Jana Skácela a vedle ver-
šů vydali i gramodesky českého krále pro-
testsongu Karla Kryla. „V jeho případě šlo 
o dva singly vložené do knih, stejnou cestou 
vydali i  dvě archivní nahrávky Voskovce 
a Wericha. Kromě toho Škvorecký inspiro-
val vznik LP desky Swingtime, na níž právě 
Karel Kryl zpívá tři písně swingové klasi-
ky,“ říká Přibáň. 

Jako standardní nakladatelské domy 
vyhledávali Škvorečtí i  nové autory. Kro-
mě prvotiny Jana Nováka Striptease Chica-
go objevili i „svoje“ spisovatele. „V prvních 
ročnících to byli například Jaroslav Vejvo-
da nebo Ota Ulč, kterého Škvorečtí vlastně 
vyprovokovali k  soustavné literární tvor-
bě,“ říká Přibáň. „Někteří sice debutovali 
nepříliš nápadně ještě v  Československu, 
ale Škvorečtí jim vydali druhé knížky, které 
jsou pro etablování autora často ještě důle-
žitější než prvotiny (Sheilla Ochová, Micha-
ela Swinkels Nováková, pozn. red.).“ Pře-
devším se ale Škvorečtí zasloužili o vznik 
memoárů Adiny Mandlové, Lídy Baarové, 
swingového akordeonisty Kamila Běhoun-
ka či pianisty Jiřího Traxlera. „Bez značné-
ho ,nátlaku‘, ale i bez zásadní redakční, ba 
až spoluautorské účasti Josefa Škvoreckého 
by tyto knihy nikdy nevznikly. No a velmi 
specifickým případem je básník Ivan Blat-
ný, jehož Škvorečtí vlastně znovuobjevili,“ 
dodává Přibáň. Kromě toho v Kanadě čes-

ky vyšly i čtenářské bestsellery - životopis 
tenistky Martiny Navrátilové či memoá-
ry uprchlého šéfa československé vojenské 
rozvědky generála Františka Moravce.

Nejpamátnější nicméně u ́ 68 Publishers 
zůstává beletrie. Psaní románů se vedle 
Škvoreckého věnovala i  Zdena Salivarová-
-Škvorecká, ta vedle svého nejúspěšnějšího 
románu Honzlová napsala například novelu 
Nebe, peklo, ráj. Kromě knih stále světověj-

šího Milana Kundery (Směšné lásky, Nesne-
sitelná lehkost bytí, Valčík na rozloučenou) 
zařazovali v  Torontu i  klasiku: vydali Ba-
bičku Boženy Němcové a vedle Haškových 
povídek z  Ruska měli v  plánu vytisknout 
i  Švejka. Brzy prý ale zjistili, že velká část 
emigrantů si tento literární klenot s  sebou 
do exilu už přivezla. A tak z projektu sešlo.

Když v  květnu 1990 předával na 
Pražském hradě prezident Václav Havel 
manželům Škvoreckým nejvyšší stát-
ní vyznamenání Řád Bílého lva, mluvil 
o  „spisovatelské a  nakladatelské práci, 
která byla světýlkem české literatury“. 
Manželé Škvorečtí ukončili 
vydavatelskou činnost v To-
rontu roku 1994.

Jan Čáp

Díky Škvoreckým 
vznikly memoáry 
Mandlové či 
Baarové.

▲ „Nakladatelství jsme oba milovali, a soudě dle mnoha čtenářských dopisů v těch letech, 
měli je rádi i mnozí v exilu. A to nám stačí, za to děkujeme,“ vzkázali čtenářům nakladatelé, 
kteří roku 1990 obdrželi státní vyznamenání Řád Bílého lva za zásluhy o českou literaturu 
ve světě.  

Na námět Josefa Škvoreckého natočil roku 1968 režisér ewald schorm film Farářův konec s vladimírem Brodským v titulní roli (vlevo). ve 
stejném roce vznikl v režii Jiří Menzela podle Škvoreckého scénáře i snímek Zločin v šantánu, v němž si zahrála většina herců tehdejšího 
divadla semafor a také rudolf hrušínský.


