
Škvorecký azonban nem csupán könyvei révén került be az
irodalomtörténetbe. Feleségével, Zdena Salivarová írónővel
együtt 1971-ben megalapította a ’68 Publishers (gyakran
Sixty-Eight Publishers néven is említett) kiadót, amely a hazai
publikálási lehetőségtől megfosztott cseh írók műveit jelen-
tette meg, felbecsülhetetlen szolgálatot téve ezzel számos,
szorongatott helyzetbe került szerzőnek, mindenekelőtt pedig
a cseh irodalomnak. Főbb művei: Gyávák (Zbabělci, regény,
1958); Emőke (Legenda Emöke, kisregény, 1963); Egy detek-
tívregény-olvasó ötletei (Nápady čtenáře detektivek, esszé,
1965); Borůvka felügyelő szomorúsága (Smutek poručíka
Borůvky, bűnügyi elbeszélések, 1966); Bábeli történet és más
elbeszélések (Babylónský příběh a jiné povídky, 1967); A
nylon-korszak vége (Konec nylonového věku, regény, 1967);
Az oroszlánkölyök (Lvíče, regény, 1969); Pléhkatonák (Tan-
kový prapor, regény, 1971); Csoda (Mirákl, regény, 1972);
Príma szezon (Prima sezóna, regény, 1975); Az emberi lélek
mérnöke (Příběh inženýra lidských duší, regény, 1977);
Scherzo capriccioso (regény, 1984); A texasi menyasszony
(Nevěsta z Texasu, regény, 1992); Elbeszélések az édeni
völgyből (Povídky z rajského údolí, 1995); Közönséges élet
(Obyčejný život, kisregény, 2004). (80 éves)
Jan Švankmajer (1934. szeptember 4–), filmrendező és kép-
zőművész, azon kevesek egyike, akiket ma is joggal nevezhe-
tünk szürrealistáknak. Alkotásai arról tanúskodnak, hogy az
1968. évi franciaországi diáklázadások szürrealisztikus jel-
mondatának követelése: Minden hatalmat a képzeletnek!
megfelelő művészi bátorság és invenció esetében igenis meg-
valósítható. Objektjei éppoly meghökkentőek és szellemesek,
mint Marcel Duchamp vagy Salvador Dalí hasonló jellegű
munkái, filmjei pedig egyedülálló fantáziajátékok. Főbb
művei: Schwarzwalde és Edgar urak utolsó trükkje (Poslední
trik pana Schwarzwaldea a pana Edgara, 1964); Koporsósdi
(Rakvičkárna, 1966); Historia Naturae, Suita (Szvit), 1967);
Egy csöndes hét a házban (Tichý týden v domě, 1969); Leo-

nardo naplója (Leonardův deník, 1972); Az otrantói kastély
(Otrantský zámek, 1977); Az Usher-ház vége (Zánik domu
Usherů, 1981); A párbeszéd lehetőségei (Možnosti dialogu,
1982); Az inga, a gödör és a remény (Kyvadlo, jáma a nadě-
je, 1983); Valami az Alice-ből (Něco z Alenky, 1988); Sötét-
ség/Fény/Sötétség (Tma/Světlo/Tma, 1989); Szerelmes hús
(Zamilované maso, 1989); A sztálinizmus vége Csehország-
ban (Konec stalinismu v Čechách, 1990); Faust-lecke (Lekce
Faust, 1994); A gyönyör összeesküvői (Spiklenci slasti, 1996);
Ottóka (Otesánek, 2000); Téboly (Šílení, 2005). (75 éves)
Miroslav Zikmund (1919. február 14–), utazó, aki Jiří Han-
zelka társaságában autóval szinte az összes világrészt bejárta
az 1947–1965 közötti években. Útleírásaik és útifilmjeik
rendkívül népszerűvé tették őket, sokan koruk hőseit látták
bennük. Mindez azonban a pártállam kényuraira nem volt
hatással: mivel 1968-ban határozottan kiálltak a „megújho-
dási folyamat” mellett, mindkettejüket publikációs tilalommal
sújtották, s természetesen az utazásoknak is vége szakadt. (90
éves)
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