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 První zmínka o Josefu Škvoreckém ve švédském tisku se objevila ve spojení s prvním 
českým vydáním Zbabělců, a to na jaře 1959. Jsou to dva velmi stručné článečky ve dvou 
stockholmských večernících, referující o senzaci, kterou vydání Zbabělců vzbudiloC1,2. O 
literární hodnotě díla se tam neříká nic. Nějaký širší ohlas tato zpráva neměla a Zbabělci 
nebyli ve Švédsku vydáni ani tehdy, ani kdykoliv později. Snad to ale bylo i dobře, neboť 
válečné zkušenosti v neutrálním Švédsku a v okupovaném Československu byly tak rozdílné, 
že by to patně bylo velmi ztížilo přijetí díla.  
 Na vydání první knihy od Josefa Škvoreckého si švédské publikum muselo počkat do 
pozdních sedmdesátých let, ale časopisecká žeň jeho prací je překvapivě bohatá. Již v roce 
1963 vyšla v renomovaném kulturním časopise Ord och bild povídka Počátek mé literární 
dráhyB1. Český čtenář ji zná ze sbírky Babylónský příběh, která vyšla až v roce 1967. Časopis 
Ord och Bild ji tedy musel převzít z nějakého původního časopiseckého uveřejnění. Ke své 
hanbě musím přiznat, že se mi nepodařilo zjistit odkud. 
 Rok poté, tedy v roce 1964, vyšla Píseň zapomenutých let, rovněž později zahrnutá do 
Babylónského příběhu.B2 Časopis, který ji uveřejnil, se jmenoval Livet i Tjeckoslovakien, tj. 
Život v Československu. Byl to reprezentativní časopis, vydávaný českoslovesnkým 
ministerstvem zahraničí ve švédštině a pravděpodobně i v dalších jazykových mutacích. Lze 
tedy říci, že československý stát se tu zcela oficiálně pyšní svým nadaným spisovatelem a 
propaguje jeho dílo v cizině. Samozřejmě bije do očí, jaký obrat to musel nastat v 
československé kulturní politice za těch několik málo let, která uplynula od prvního vydání 
Zbabělců. Tehdy byl Josef Škvorecký podle slov Karla Nového ještě to příslovečné „kotě, 
nebezpečně nakažené prašivinou“… 
 V knižní podobě, i když společně s texty jiných autorů, byla jedna ze Škvoreckého 
prací, a to Příběh o kukačce, otištěna roku 1965.B3 Šlo o soubor překladů do švédštiny pod 
titulem Ny tjeckisk och slovakisk prosa (Nová česká a slovenská próza), kde se objevují jména 
jako Hrabal, Kundera, Klíma a mnozí jiní. V úvodu Marie Rádlové-Jensen se říká, že Josef 
Škvorecký je považován za „předního z mladých českých spisovatelů“. Zda měla kniha 
nějaký ohlas u švédské kritiky, se mi bohužel nepodařilo zjistit. 
 V následujícím roce 1966 byl překlad povídky Pan doktor Strass otištěn v jednom 
lokálním jihošvédském deníku.B4 Rok nato vyšel jeden z příběhů poručíka Borůvky, opět na 
stránkách reprezentativního časopisu Livet i Tjeckoslovakien, o kterém již byla řeč.B5 Tady 
chci pro jednou porušit časovou posloupnost a poznamenat, že po více než dvaceti letech, v 
roce 1990, se ve švédském časopise Jury objevuje studie, která má v titulu řečnickou otázku 
Znáte poručíka Borůvku?C5. Z textu Martina Kristensona vyplývá, že švédští čtenáři znají z 
četných překladů mužného, elegantního (a evidentně znormalizovaného) kapitána Exnera z 
pera Václava Erbena. S poručíkem Borůvkou se, kromě zmíněného článečku v Livet i 
Tjeckoslovakien, seznámit nemohli. Opět lze uvažovat o tom, zda to není vlastně dobře: byli 
by porozuměli jeho smutku? 
 V roce 1978 se konečně objevila první kniha Josefa Škvoreckého ve švédštině, a to 
Lvíče.A1 Zbabělci, jak víme, nikdy nevyšli. Dva roky nato následoval Bassaxofon jako 
samostatná knižní publikaceA2 a v roce 1986 pak Příběh inženýra lidských dušíA3. Všechny 
knihy měly značný kritický ohlas, na každou z nich vyšlo nejméně deset recenzí, z nichž jsem 
prozatím byla schopna opatřit si asi polovinu. 

Všechny recenze Lvíčete zdůrazňují, že druhé vydání knihy bylo na domácím trhu 
zabaveno. To dává recenzentům nehledanou příležitost zmínit se o celkové situaci v 
Československu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a představit stručně Josefa 



Škvoreckého jako exilového spisovatele a vydavatele. Líčení redakční práce v tomto románu, 
i všech intrik s tím spojených, také bezzásadovost a zbabělost redaktora Ledna je švédskými 
posuzovateli chápána ve správných souvislostech a proporcích. Totéž platí o mnohých 
narážkách a vtipech. A stejně to jistě chápou i čtenáři. „Na to, jak vážná je to kniha, se člověk 
čtením Lvíčete také náramně pobaví,“ říká jeden z recenzentů.A1b  

V roce 1980 vyšel Bassaxofon pod švédským názvem Saxofonen jako samostatná 
knížka. Překladatelem byl Johan Malm. V recenzích se mluví o krátkém románu nebo také o 
novele, která je zkomponována „z jazzu, poezie a ironie“.A2a Všeobecně se zdůrazňuje snová, 
či snad mystická poloha některých pasáží. Poprvé se tu objevují stručné poznámky týkající se 
překladu. Jeden recenzent poznamenává, že dílo bylo přeloženo z angličtiny,A2d jiný má 
pochyby o kompetenci překladatele. A2c Dlouhé věty originálu, plné vsuvek a závorek, jsou v 
jednom případě považovány za manýru.A2b Zato Lena Ekstrand v deníku Göteborgs-Posten se 
zabývá docela jinými myšlenkami.A2a Napůl žertem a napůl vážně prohlašuje, že 
nakladatelství Bromberg, kde Bassaxofon vyšel, mělo vždycky velice dobrý nos na budoucí 
nositele Nobelovy ceny. To je ostatně ve Švédsku známo a často zmiňováno. Doufejme jen, 
že to bude platit i v tomto případě. 

Poslední kniha, která až dosud ve Švédsku vyšla, je Příběh inženýra lidských duší. Že 
obtíže překladu, jehož autorem byl opět Johan Malm, ve srovnání s Bassaxofonem ještě 
vzrostly, ukazuje už samotný název. V překladu zní: Dannyho ztracené mládí. Jeden z 
recenzentů překladateli vytýká, že titul „zmasakroval“.A3b Ostatní se vyjadřují podobně, i 
když mírněji. A mají pravdu. Ale co říká švédskému čtenáři fráze „inženýr lidských duší“? 
Stejně se lze ptát, co mu říkají ty nesčetné anekdoty, skrývačky, jazykové žertíky? Lze vůbec 
takovou knihu přeložit bez zmasakrování? Po prvním přečtení se odvažuji zhruba odhadnout, 
že kniha je přeložena adekvátně, i když někdy trochu nedbale. Česká osobní jména a názvy 
jsou občas ve švédštině ponechány s těmi českými pádovými koncovkami, které mají v 
originále. To vyznívá směšně pro toho, kdo umí česky, ne však pro švédského čtenáře. To, co 
se v překladu docela ztrácí, je rovina jazykového charakterizování osob, jazykových žertů, 
hříček atd. Lojza zkrátka mluví a píše jako Přema a americká děvčátka zpívají bez líbezných 
vowel-shiftů. Co horšího, v první kapitole je parafráze Jesenina-Volpina prohlášena za 
překlad (!) Havrana a příslušné pasáže jsou, právě tak jako v českém originále, podány rusky 
v transliteraci do latinky. Přesto všichni recenzenti knihu vřele doporučují a snaží se ji zařadit 
do proudu české literatury i do moderní a postmoderní tradice evropské a americké. 
Zdůrazňují její komplexnost a mnohovrstevnost, ironii i hravost atd. Většinou ji považují za 
vrchol Škvoreckého tvorby. 

V devadesátých letech již ve Švédsku nic od Josefa Škvoreckého nevyšlo, ani knižně, 
ani časopisecky. Objevilo se ale několik souhrnných časopiseckých článků, pojednávajících o 
jeho díle. Z nich nejobsáhlejší, a také nejdůležitější je článek Heleny Koskové v časopise 
Fénix.C3 Tam lze najít vše, co čtenář potřebuje, včetně bibliografie Škvoreckého knih v 
češtině, angličtině i některých jiných jazycích. Kromě analýzy jednotlivých Škvoreckého 
prací se autorka zmiňuje i o politickém klimatu. Zdůrazňuje to, co předtím švédskému čtenáři 
vlastně nikdo neřekl, a to je, že literatura v diktatuře svým způsobem supluje politiku, že 
„funguje jako kolektivní zážitek svobody a je symbolem vítězství intelektu nad beznadějnou 
politickou realitou“. Za druhé říká Kosková – a to snad ještě nikdo nikdy neřekl – že za 
určitých okolností „se míra politického pronásledování může zaměnit za kritérium umělecké 
kvality“. Z takovéto perspektivy lze pak představit celou českou exilovou literaturu v pravém 
světle. Dílo Josefa Škvoreckého, tohoto „nepřítele falešných mýtů“, tím jen získá na 
významu. 

Druhý zajímavý článek, patrně dosud poslední, je Komisař a saxofonista od Martina 
Kristensona.C7 Kristenson se dívá na Škvoreckého a jeho dobu důsledně švédskýma očima. 
To první, co svému čtenáři musí ozřejmit, je, že „v demokracii se člověk rozhoduje sám, 



chce-li se míchat do politky. (…) Když nechceš, můžeš nechat politiku být a dělat něco 
jiného. V totalitním státě je téměř nemožné se z politiky vyvléknout, jsi do ní zatahován, i 
když nechceš. Všední den je plný politiky, všechno, co člověk dělá – i to nejsoukromější – je 
věcí státu…“ (A já bych osobně dodala: …a domovnice.) Z této perspektivy pak Kristenson 
pojednává o Zbabělcích, Tankovém praporu, Miráklu, Prima sezóně i Příběhu inženýra 
lidských duší. Ptá se například, proč Zbabělci režimu tak vadili, vždyť tam celkem žádné 
útoky na komunisty nejsou? A odpovídá, že „Dannyho myšlenky zkrátka krouží okolo jiných 
záležitostí než partajní papaláši očekávají od kladného hrdiny“. Podobně velmi pregnantně 
vysvětluje jednání redaktora Ledna ve Lvíčeti, i tragický osud Ivany Hrozné v Miráklu atd. 
Citlivě chápe i zdroje komických nedorozumění učitele a žáků v edenvaleské koleji a dovede 
je ozřejmit. Pro čtenáře s povrchními znalostmi života v diktaturách je článek jistě tím 
nejlepším úvodem, a to nejen k dílu Josefa Škvoreckého. 

Přesně čtyřicet let po prvních, poněkud senzacechtivých řádcích o Zbabělcích se v 
jednom z oněch dvou večerníků objevuje rozhovor se Svenem Delblankem, známou kulturní 
osobností, jakýmsi „guru“ švédské literární scény, který se setkal s Josefem Škvoreckým na 
kongresu PEN-klubu v Torontu.C4 Poté, co si Delblanc přečetl v anglické verzi Příběh 
inženýra lidských duší, prohlásil: „Teď mi Kundera připadá jako jepice!“ I když Josef 
Škvorecký sám by asi nesouhlasil s takovýmto kategorickým prohlášením, dovolte mi, abych 
já jím svůj příspěvek zakončila. 
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