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V roce 1967 k oslavám 75. výročí narození Karla Poláčka napsal Josef Škvorecký esej 
Relativnost světovosti. Vzpomínal v něm, jak mu jednou na Novém židovském hřbitově na 
Vinohradech přišla na mysl „relativní velikost úspěšných spisovatelů, které zná velký svět“. 
Tam pak tehdy „slzel pro básníka, co velkému světu navždy zůstane neznám, neboť psal 
jazykem nepotřebným kulturnímu světu a jeho byznysům“.1

Josef Škvorecký, bezesporu jeden z nejvýznamnějších českých prozaiků 20. století, si 
nemůže stěžovat ani na absenci pozornosti zahraniční kritiky vůči své tvorbě, ani na skromný 
počet překladů.2 Nicméně si můžeme položit otázku, jestli i on nebyl postižen relativitou 
světovosti. 

Pokusím se o odpověď s použitím ruského materiálu. 
Až do letošního roku, kdy vyšel v Moskvě výbor z jeho tvorby,3 stál dnešní jubilant co 

do počtu přeložených titulů daleko nejen za Václavem Havlem a Milanem Kunderou, ale i za 
Ladislavem Fuksem, Bohumilem Hrabalem, Ivanem Klímou, Pavlem Kohoutem, Ludvíkem 
Vaculíkem i Michalem Vieweghem. Žádné z jeho větších děl není zatím do ruštiny přeloženo, 
vyšly jen povídky a novely. Mělo to politické příčiny? Ano, ale jen zčásti, protože většina děl 
výše uvedených autorů byla v Rusku zveřejněna po roce 1989 nebo až po roce 1991, tedy 
v době, kdy se neuplatňovaly ani české, ani ruské mimoumělecké zásahy.  

V eseji Relativnost světovosti se Škvorecký dotýká dvou důvodů, pro které tak velký 
mistr jazyka, tak velký básník všednodennosti jako Karel Poláček zůstal pro velký svět 
neznámý: 1. „… zůstane uzamčen na sedm zámků své nepřeložitelnosti;“4 2. „v očích 
»hóchkritiky« možná [bude] i znehodnocen, neboť činil příliš časté exkurze do Marsyasu 
literatury.“5 Dal by se k tomu připojit ještě třetí charakteristický Poláčkův rys, který také 
nenahrával jeho světovosti a který vystihl Karel Čapek: „… je monografista. Každá jeho 
kniha a knížka si vybírá za předmět, jak se říká, určitý výsek světa; ve skutečnosti je to spíš 
svět pro sebe, v sobě uzavřený a téměř se nekřížící s těmi jinými světy. […] Jeho knížky jsou 
svým způsobem odborné monografie.“6  

Tyto tři „překážky“ při nárocích na světovost s Poláčkem poněkud sdílí i Josef 
Škvorecký. Zakládá si na hovorových odstínech jazyka, těží z jeho akustických odstínů 
(„Příliš si užívám s mateřštinou, s jejími slangovými a nářečními variantami včetně varianty 
severoamerické, s možnostmi jejích vidů a rodů a ženských a mužských koncovek. Nic 
takového bych nesvedl v osvojeném, třebaže milovaném jazyce,“ přiznal se 
v Samožerbuchu.7) a na rozdíl od Milana Kundery nehodlá usnadňovat život svým 
překladatelům („Milan se někde […] uřek‘, že od té doby, co emigroval, myslí při psaní 
hlavně na své překladatele. […] Milanova čeština [je] krásná a bohatá, plně odpovídající 
smyslu jeho knih, jehož je nositelem, ačkoliv se vyhýbá slangu a nářečí,“ říká tamtéž8). 
Škvorecký tedy zůstává v „tragickém vězení řeči“, jak řekl Stefan Zweig o Otokaru 
Březinovi. Byl rovněž poměrně často kárán snobistickou „hóchkritikou“ za to, že je vlastně 
jen vypravěč příběhů, bavič, který se dokonce namočil v žánru tak nízkém, jako je detektivka. 
Konečně i jeho zaujetí pro svět jazzu, gejblíků, potápek a pásků, pro svět náchodských 
puberťáků a pražské zlaté mládeže, jeho židofilství a anglo nebo spíš amerikomanie jsou 
v něčem podobné Poláčkovu monografismu. 

„Exkurze do Marsya literatury“ podnikali také Jaroslav Hašek a Karel Čapek, aniž by 
to překáželo jejich světové slávě, naopak jí to spíše prospívalo. Monografismus nemusí být 



vždy překážkou ani pro zahraničního čtenáře, někdy ho naopak láká zdánlivá exotičnost 
prostředí. „Puberťáctví“ je navíc jev světový , stejně jako se osudy a role jazzu v totalitních 
Čechách podobaly situaci v Rusku. Jako poslední protiargument poslouží, že nebývalému 
úspěchu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války v Rusku nepřekáželo ani to, že 
neexistuje obecná ruština.  

Josef Škvorecký se staví skepticky k tvrzení, že čeština je nejkrásnější a nejbohatší 
jazyk na světě. Střízlivě naopak poznamenává, že nezná objektivní měřítko k posouzení. 
Čeština však má před ruštinou nespornou přednost, protože skýtá daleko širší možnosti pro 
využití slangových, ale zejména nářečních zvláštností. V ruštině nenalézám obdobu ke 
Študákům a kantorům a Cestě do hlubin študákovy duše Jaroslava Žáka – studentský slang 
není tak rozvinut. Nemáme rovněž romány srovnatelné s využitím například jazyka „brněnské 
plotny“, jako je Vrba zelená Rudolfa Těsnohlídka, nebo verše psané v lašském dialektu. Ruští 
spisovatelé mohou využít například jazyka donských kozáků (Šolochov), Odessitů (Babel a 
tzv. oděská škola), obyvatel Uralu (Bažov) nebo ruského Sevaru (F. Abramov, V. Belov), ale 
nejde o zvláštnosti morfologické. 

Vztah mezi literárním a hovorovým jazykem se v Čechách a v Rusku velice liší. 
Vzdělaný Čech mluví za univerzitní katedrou nebo do rozhlasu literární češtinou, ale Pražan 
mluví doma češtinou hovorovou nebo ještě spíše obecnou, Brňan užívá hovorovou 
moravštinu nebo hantec atd. Místní dialekty jsou v Čechách a na Moravě dosud živé. 
Vzdělaný Rus mluví literární ruštinou od Petrohradu po Vladivostok, i když ji zejména 
v poslední době prokládá slangem, hlavně kriminálním a „mládežnickým“, a barbarismy, 
nikoli však dialektismy. Hovorová ruština i jednotlivé slangy se od literární ruštiny neodlišují 
morfologicky a foneticky, ale jen lexikálně. Rozdíly, které se objevují ve výslovnosti 
v některých částech Ruska (okanje a akanje, knižní ráz výslovnosti v Petrohradě) jsou jednak 
nepatrné, jednak azbukou (tj. běžným písmem) nezachytitelné a navíc natolik vžité, že i 
profesor nebo spisovatel, který se narodil na Volze (např. Maxim Gorkij), bude okať po celý 
život, ať chce nebo ne. Pokud některý spisovatel nebo překladatel užije místní dialekt, pak jen 
proto, aby vystihl vesnické prostředí. 

Náznaková teorie překladu slangu a regionálních dialektů tak v Rusku nejen vládne, 
ale platí jako nepsaný zákon. Můj vlastní pokus o porušení tohoto pravidla je zcela ojedinělou 
výjimkou.9 Je mi známo, že se Josefu Škvoreckému velice líbil překlad Steinbeckových 
Hroznů hněvu, v němž Vladimír Procházka nechal promlouvat oklahomské farmáře 
východočeským nářečím. Škvorecký použil této metody při svém překladu románu Warrena 
Millera Prezydent krokadýlů. Nedomnívám se ale, že by děj „kosteleckých“ próz bylo možné 
přenést třeba do pskovské oblasti. V Rusku nejen Arašidové překládají argot náznaky. 

Náznakovou metodou se dá přeložit téměř všechno. Je to zdánlivý paradox, ale právě 
díky náznakové metodě se stal zdánlivě nepřeložitelný Škvorecký přeložitelným poměrně 
snadno. 

Není-li však příčinou Škvoreckého „nepřeložitelnost“, co tedy autorovi stálo v cestě za 
ruským čtenářem? 

První důvod, proč Škvoreckého začali překládat až v polovině šedesátých let 
dvacátého století, byl politicko-kádrovací – byl autorem neslavně slavných Zbabělců, 
odsouzených všemi oficiálními českými autoritami, a proto krajně nevhodný pro překlad do 
ruštiny. Občas byla komunistická Praha konzervativnější než Moskva – když jsem po téměř 
roční stáži odjížděl v létě 1962 z Prahy, stála na kraji letenské pláně ještě gigantická Stalinova 
socha, třebaže na ni už neznámý vtipálek, informovaný o jednání XX. sjezdu KSSS, napsal: 
„Pepíku, utíkej. Jdou po tobě.“ ÚV KSČ otálel až do roku 1963, ale ruští bohemisté čile 
využili politického tání – v roce 1964 vyšel v moskevském nakladatelství Molodaja gvardija 
sborník českých povídek, kde byla uveřejněna i povídka Josefa Škvoreckého Můj táta haur a 
já10 (přeložila I. Čerňavská). V následujícím roce moskevské nakladatelství Progress vydalo 

  



další výbor z české povídkové tvorby, v němž byl uveřejněn můj překlad textu Společenský 
život v našem městě, jenž jsem objevil v časopisu Host do domu a následně jej jeden 
z editorů, můj přítel Igor Inov, doporučil k vydání.11 Třetí a poslední překlad, povídka Eva 
byla nahá, byl otištěn v časopise Socialističeskaja Čechoslovakija roku 1969.12 Z devíti knih, 
které Škvoreckému vyšly před rokem 1968 v Československu, jich většina v tehdejší politické 
atmosféře v SSSR pro překlad nepřicházela v úvahu. Sotva kdo by se pokoušel i po druhém 
českém vydání Zbabělců v roce 1964 nabídnout k vydání jejich ruský překlad. (K tomuto 
problému se ještě vrátím.) Téma holocaustu v Sedmiramenném svícnu bylo v době sovětského 
„boje se sionismem“, tj. v době státního antisemitismu, nepřípustné, stejně jako detektivka, 
žánr ještě málo rehabilitovaný. Navíc psal Škvorecký v Nápadech čtenáře detektivek o 
autorech dosud ruskému publiku utajovaných – do té doby byla přeložena jedna povídka D. 
Sayersové, Američané D. Hammett, R. Chandler a E. S. Gardner se v ruštině dosud 
neobjevili. Přesto se v moskevském nakladatelství Chudožestvennaja literatura připravoval 
další výbor, tentokrát českých novel, mezi něž byla zařazena Legenda Emöke v překladu Igora 
Inova. Když byl začátkem března 1968 vyhlášen zákaz tisknout nebo vysílat cokoliv 
z Československa bez speciálního nařízení, tento projekt padl.  

V letech 1969 až 1989 byl Škvorecký v Rusku persona non grata. Už na jaře a v létě 
1989 se neúnavný I. Inov a jeho manželka, na této konferenci přítomná docentka Irina 
Poročkina, znovu pokusili oživit myšlenku na vydání výboru z tvorby dnešního jubilanta 
v nakladatelství Chudožestvennaja literatura. Ale 7. září 1989 tehdejší vedoucí redakce 
literatur socialistických zemí Evropy, manželka kosmonauta, Alevtina Ivanovna 
Sevastjanová, řekla paní Poročkinové do telefonu, že je třeba vyčkat, dokud sami Češi 
nedovolí Škvoreckého vydat. Současně doporučila obrátit se na leningradskou redakci, která 
v té době už poměrně samostatně řídila svou nakladatelskou strategii. To se pak stalo 
počátkem roku 1990. Současně Inov zaslal svůj překlad Legendy Emöke do redakce 
moskevského časopisu Inostrannaja literatura, který sehrál v ruském prostředí podobnou roli 
jako v českém Světová literatura v dobách, kdy v ní působil Škvorecký. V květnu pak Inov 
nabídl zmíněný překlad ještě moskevskému nakladatelství Raduga s tím, že by rád přeložil i 
další novelu Bassaxofon. Když v červenci poslali leningradští překladatelé Viktorija 
Kamenskaja a Oleg Malevič do tohoto nakladatelství návrh na vydání románu Mirákl, uvedli 
do návrhu: „Mirákl je první román, který napsal po srpnu 1968 v exilu, dosud pod tlakem 
okolností z roku 1968 v Československu (Pražské jaro a jeho násilný konec); proto je i pro 
dnešek nanejvýš aktuální a může být vydán v ediční řadě aktuálního nebo politického románu 
nebo v edici satirické, humoristické prózy; je to román-pamflet, román komický a parodický. 
[…] Škvorecký zachycuje např. vídeňskou konferenci o tzv. novém románu, vytváří barvitou 
postavu sovětského delegáta Arašidova, kterého stále doprovází jako stín »překladatel 
v civilu«.“ Když Arašidov vypráví, jak „bravurně přeložil“ a do tisku prosadil román 
anglického radikála, připomene to hodně konkrétní situace v časopise Inostrannaja literatura. 
Moje dnes už zesnulá manželka a já jsme se vzdali myšlenky na překlad Inženýra lidských 
duší, protože jsme nebyli schopni přeložit autorem záměrně deformovanou americkou češtinu 
v promluvách postav a protože někteří autoři v záhlaví jednotlivých částí byli v Rusku známi 
málo (Hawthorne, Crane) nebo vůbec (Lovercraft, jehož první překlad do ruštiny vyšel 1990). 

Všechny pokusy vydat některou Škvoreckého práci vyšly během dalšího desetiletí 
naprázdno. Návrh I. Poročkinové byl sice v leningradské redakci nakladatelství 
Chudožestvennaja literatura schválen, Josef Škvorecký velkoryse souhlasil s proplácením 
honoráře v rublech, ale projekt stejně koncem příštího roku ztroskotal v důsledku 
Gajdarových ekonomických nařízení. Neuskutečnil se ani záměr I. Inova a I. Poročkinové 
získat pro Škvoreckého v roce 2001 petrohradské nakladatelství Amfora, které ve slovanské 
edici vydalo např. Nesnesitelnou lehkost bytí Milana Kundery. Teprve koncem tohoto roku 
vyšla delší povídka z roku 1967 Prima sezóna (nikoli stejnojmenný román), a to v antologii 

  



české novelistiky druhé poloviny 20. století Černý Petr, kterou sestavila a přeložila Viktorija 
Kamenskaja.13 Stranou ponechávám sborník vydaný 1997 Odborem kulturních a vědeckých 
styků Ministerstva zahraničních věcí České republiky jako příležitostný ruský tisk k výstavě 
deseti českých prozaiků Hlučná samota.14  

Nejsem informován o zákulisních akcích kolem vydání moskevského výboru z tvorby 
Josefa Škvoreckého, dalšího paradoxu relativity světovosti. M. Němcov, redaktor tohoto 
výboru a autor předmluvy, znal totiž tvorbu autora, který psal česky, jen z anglických 
překladů jeho děl i anglických biografických pramenů a recenzí. Danny Smiřický je proto 
ruskému čtenáři představen jako Denny Smirickij (jako Denny vystupuje také v překladu V. 
Konovalina), Tankový prapor jako Tankový sbor, Lvíče jako Minulost Miss Silver, Mirákl 
jako Hra v zázrak, Zločin v šantánu jako Zločin v nočním klubu, Red Music jako Červená 
hudba. Z předmluvy se čtenář rovněž dovídá, že Zdena Salivarová hrála ve filmu Partea a 
hosté; tato metamorfóza filmu Jana Němce O slavnosti a hostech (v anglickém textu je 
„slavnost“ přeložena jako „party“) vznikla tak, že se v překladatelově představivosti zrodilo 
ženské křestní jméno Partea (asociativně asi spojené se slovem „partija“, tedy strana, nejspíš 
komunistická). Potkalo to i jiné tituly přeložené z angličtiny: Honzlová Zdeny Salivarové se 
změnila na Léto v Praze, Valčík na rozloučenou Milana Kundery na Mejdan na rozloučenou, 
Morčata Ludvíka Vaculíka na Zkušební prasátka, Ostře sledované vlaky Bohumila Hrabala na 
„Pristaľno otsleživamyje pojezda“ (správně Pojezda osobogo naznačenija), „Hořice“ píše 
Němcov jako Chorice. I v textu předmluvy jsou nepřesnosti (např. se spojením „inženýr 
lidských duší“ přišel Stalin, nikoli Maxim Gorkij) i nevhodná slova (real-gymnazija, 
bogemskoje mestečko). Někdy jsou podivné i překladatelovy vysvětlivky. Pro Rusa znamená 
„profesor“ vždy univerzitního nebo vysokoškolského profesora; proto je notně udiven 
konstatováním na s. 211, že „titul profesora dostávají absolventi některých českých vysokých 
škol hned po dokončení studia“. „Skopčák“ by se dalo přeložit jako „Fric“ a ponechat bez 
vysvětlování. V překladu se objevují poměrně četné omyly.15 To nic nemění na faktu, že V. 
Kovalenin navázal na tradici překladů současné angloamerické prózy do ruštiny. Je výrazově 
úsporný; v termínech užívaných Škvoreckým by to znamenalo užití „selektivní metody“ a 
„výmluvné zkratky“. V. Kovalenin zvolil správnou strategii překladu. Uvědomuje si, že 
omezené prostředky hovorových odstínů ruštiny může nahradit expresivitou výrazu a 
specifickou idiomatikou.16 

Když jsem porovnával překlad Legendy Emöke v moskevském výboru a překlad I. 
Inova (získal jsem ho díky laskavosti I. Poročkinové), narazil jsem na několik problémů. 
Předně si nejsem jist, zda jsou rozdíly dány příslušností překladatelů ke dvěma „školám“ 
překladu: moskevské a petrohradské. V. Kovalenin například bez problémů užívá pro reálie 
padesátých let dvacátého století dnešního argotismu („v izvečnom rituale sjema“, s. 330), 
s lehkostí vypouští všechno, co mu jako překladateli působilo obtíže, angličtinu a němčinu 
většinou vůbec nepřekládá, někdy nechá bez překladu česká slova („molodežnyje kristinky“, 
s. 177, „pod dlinnoj komzoj“, s. 334). Jinde z pásovce udělá jezevce, jméno chorvatského 
spisovatele Stanka Vrazy zkomolí podle na Vrazou, protože že je v českém textu uvedeno 
v instrumentálu. Mnoho vlastních jmen i cizích slov ruskému čtenáři neznámých ponechává 
bez vysvětlení. Nebere v úvahu, že vypravuje-li Škvorecký v ich-formě, pak je přímá řeč 
pravidelně bez uvozovek. Pouze repliky chlípného učitele, stojící mimo lyrický kontext 
novely, tedy „objektivní“, dává autor do uvozovek. I. Inov výše naznačeného dbá; snaží se 
porozumět každé maličkosti, proniknout do vnitřního smyslu, proto nic nevypouští, všechno 
vysvětluje a komentuje. Snaží se nalézt vhodný ekvivalent ke každému českému slovu nebo 
výrazu, opravdu si dává s textem práci. Domnívám se proto, že by ruský čtenář měl dostat 
Legendu Emöke i v Inovově překladu.  

Nezodpovězena zůstává otázka, proč se za dlouhých patnáct let od roku 1989 žádné 
ruské nakladatelství nezačalo vážně zajímat o tvorbu Josefa Škvoreckého. Nabízí se hned 

  



několik odpovědí. Dosud nebyly přeloženy jeho velké romány; nehodí se totiž pro publikaci 
v časopisech (nejčastěji v ruské „Světovce“), což bývá nejschůdnější cesta vedoucí do 
nakladatelských domů. Navíc některé z nich patří k typu klíčového románu (Lvíče, Mirákl), 
jehož půvab pro čtenáře tkví i v dešifraci postav známých v jeho kulturním kontextu, ostatně i 
v českém prostředí už v čase vzdálenou, spíše pamětnickou nebo povýtce literárněhistorickou. 
Značná část Škvoreckého próz byla navíc v době svého vzniku politicky aktuální, takže byl 
zakázaným autorem tak dlouho, až tato část jeho tvorby jako by nebyla dost „současná“. Je 
paradoxní, že právě tento argument („není to současný autor“) použilo nakladatelství Amfora, 
když odmítlo vydání výboru Škvoreckého próz. Pak je tu ještě další paradox: Škvorecký je 
realista, i když nikoli „socialistický“, a proto nevyhovuje snobskému vkusu dnešních 
Arašidovů. A poslední z paradoxů: anglofil a amerikanofil Škvorecký, který v Čechách 
prorážel krunýř „socialistického realismu“, když osobitě přetvářel podněty anglické a 
americké prózy, má vstoupit do Ruska v době, kdy ono samo považuje to všechno za dávno 
objevené. 

Rád bych se zmínil ještě o jednom fenoménu. Tím je kritický vztah k Rusku,  
kterým se vyznačují postavy Škvoreckého prozaického světa. Ruský čtenář jej může vnímat 
jako nespravedlivý, protože postavy nerozlišují politický režim a národ. Prodavačka 
obchodního domu Bílá labuť Maggie (Věk nylonu, 1946–1947) pozoruje: „Kolem proudili 
Rusáci v uválených uniformách s venkovsky vypadajícíma ženskýma. Maggii nešlo na rozum, 
odkud se vzalo v Praze tolik venkovsky vypadajících ženských. Měli na to asi nějaký stepní 
instinkt, pitomci. Stáhla rty do pohrdlivého úsměšku. Jejich kulaté oholené hlavy a rozpláclé 
obličeje byly směšné. Smrděla z nich stepní špína a vedli řeči pitomou ruštinou a chechtali se. 
Mezi nimi táhli normální obyvatelé Trafiku, v ramenatých kabátech a se žlutýma podrážkama, 
s holkama, které Maggie dobře znala, a sem tam hloučky Američanů v sympatických helmách 
a v čistých uniformách.“17 Maggie není autorský ideál, ale v autobiografickém úvodu 
k tomuto románovému fragmentu Škvorecký uvedl: „Jakási Maggie tehdy existovala, ale její 
duševní pochody na těchto stránkách jsou projekcí mých tehdejších pocitů. Do jejího 
duševního světa jsem nikdy nepronikl, na to jsem byl příliš mladý a pitomý…“18  

Podívejme se očima ruského čtenáře například na Zbabělce. Souhlasím s Jiřím 
Staňkem ze Západočeské univerzity v Plzni, který v referátu Od bohatýrů k Rusákům, 
Mongolům a mužikům, předneseným na petrohradské mezinárodní slavistické konferenci 
v říjnu 2003, porovnával obraz sovětských vojáků v románech Václava Řezáče Nástup, Karla 
Ptáčníka Město na hranici, Edvarda Valenty Jdi za zeleným světlem a právě ve Zbabělcích. 
Staněk polemizuje s názorem, že Škvorecký „sovětské vojáky degraduje či diskvalifikuje“ a 
dokládá, že v románu je naopak „zřetelný spodní tón“, vnitřní hlas textu, z něhož lze vyčíst 
úctu, respekt, obdiv k lidem, kteří prahnou po vědění a kteří něco milují víc než své privátní 
bolístky […] a kteří mají před sebou něco“, co Dannymu „zůstává – a zřejmě už zůstane 
jednou provždy odepřeno“.19

Vybavuji si ale také svůj první dojem po přečtení prvního vydání Zbabělců. Zarazil mě 
kontrast mezi zobrazením Angličanů, korektních, vždy oholených ve vyžehlených 
uniformách, a ruskou, vlastně spíš asijskou, „skytskou“ armádou Malinovského. Byla to 
pravda, ale zase (jak rád říkával Škvorecký ve svých statích o normalizační literatuře) ne celá 
pravda. Současný Rus se bude identifikovat spíš s Neuilly: „Nějakých deset let před námi 
prožila éru unavených katů, a pak chycena mezi dvě hlučné zuřivosti, nejdřív s nadějí, pak 
s beznadějí, pořád s noční můrou rychle vylidněné, postřílené a deportované estonské 
univerzity v zádech prchala před armádou ověnčenou písněmi laureátů a úvodníky poputčíků, 
jež věřícím přinášela velikou a šťastnou a tak dále, a za ní postupovali pilně pracující, 
unavení, ale neutahatelní kati (a v jejich řadách unavení chrabří vojáčci nabíhali amatérsky 
před rozžhavená ústí profesionálních pruských kulometů).“20 Pak by Rus mohl pochopit, že 
„protirusáctví“ Bulla Máchy (Konec Bully Máchy, 1953), do něhož Škvorecký promítl 

  



„vlastní zatvrzelou věrnost“ jazzu, má také širší zdůvodnění. Asi bude zcela souhlasit 
s patosem povídky Pravdy, nikoli však s její závěrečnou větou „S protézou dokázal tancovat 
leda Meresjev, nebo jak se ten vejmysl jmenoval“21, protože ví, že Boris Polevoj v románu o 
„opravdovém člověku“ zpracoval skutečný příběh Alexandra Petroviče Meresjeva, který 
s protézou sestřelil sedm německých letadel, zatímco předtím jen čtyři. Onen myšlený Rus 
nebude polemizovat ani s mongolskými rysy v ruských obličejích (ostatně každý ruský 
intelektuál zná výrok madame de Stäel: „Grattez le Russe, vous trouverez un Tartare“) a 
dokonce nebude ani tvrdit, že režim nemá nic společného s národní mentalitou. Zřejmě by 
přijímal stránky ze Škvoreckého díla podobné uvedeným s možná podobně rozpornými 
myšlenkami a pocity, jaké má při četbě Ruska (1839) od markýze de Custine nebo Ruska a 
Evropy T. G. Masaryka – kdyby k tomu měl příležitost … 

Relativita světovosti, pojmy jako světová literatura, literatura časová a nadčasová, to 
vše sugeruje otázky: Ovlivnil Josef Škvorecký vývoj světové literatury? V jaké míře? Je 
autorem jen časovým? Odpoví až budoucnost. Bude čten a ctěn v Rusku? Snad tehdy, až se 
naši současní Arašidovové začnou zajímat o širší spektrum světové literatury. Pak si ruský 
čtenář sám bude moci odpovědět na otázku, kterou jasnozřivě vyslovil už Karel Čapek: 
„Existovalo vůbec dvacáté století?“ 
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