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Zatímco Čechov dramatik se na našich jevištích stále hojně a s úspěchem hraje, Čechova prozaika u nás  poslední dobou provázela vleklá ediční odmlka. Teprve nedávno ji prolomil  (a doufejme i ukončil)  Libor Dvořák, když pod názvem Podvodníci z nouze uspořádal, přeložila stručným dovětkem doprovodil  nevelký svazeček Čechovových povÍdek. Narozdíl od českých čechovovských výborů 50. až 80. let minulého století v něm nenabízí reprezentativní přehlídku toho nejlepšího z Čechova“ ani proporčně vyvážený průřez celým Čechovovým prozatérským odkazem. Zato se programově soustřeďuje na obvykle nedoceňovanou a z valné většiny s ranějšími etapami autorova vývoje spjatou oblast Čechovova literárního usilování a předkládá nám čtyřicet čtyři povídkových textů, jež lze charakterizovat jako zábavné historky ze života, do hutného prozaického útvaru rozvedené anekdoty, na pitoreskním nápadu či absurdní zápletce založené humoresky apod. 
To samozřejmě neznamená, že by Dvořák tyto drobné namnoze dvou-, třístránkové a lehčí rukou psané prózičky kladl nad rozsáhlejší a umělecky i myšlenkově zralejší novely Čechovova vrcholného období. Jeho záměrem je umožnit nám, abychom na základě vlastní čtenářské zkušenosti přesvědčili, že Čechov i tam, kde zdánlivě jen baví a rozptyluje, ani v nejmenším neklouže po povrchu, ale přesně až neúprosně postihuje škutečnost, podává svědectví o pravém stavu věci. A to nejen pokud jde o příslovečnou tíživost a zaostalost ruských poměrů, nýbrž také v obecnější rovině:  pokud jde o celkově neblahý stav lidského bytí. Nemusí se sice pokaždé jednat o tak fatálně drasticky propad jako např. v povídce O pomíjivosti,
Kde se krutě detailními podrobnostmi líčí, s jakou dychtivostí si jakýsi dvorní rada Podložin schystával gurmánskou večeři a jak ho v okamžiku, kdy otevíral ústa, aby se do ní konečně pustil, sklátila mrtvice. Avšak pokaždé – nebo téměř pokaždé – zde máme co činit s příběhy, jež pře vnějškově směšný děj naprosto nejsou k smíchu a při jen trochu pozornější četbě vyvolávají pocity nejrůznějšího druhu, rozhodně ne však veselí neboť komično nejen u pozdního Čechova, ale u Čechova vůbec není samoúčelné, nesleduje vtip pro vtip, nýbrž má vážně tragický podtext a v podstatě plní funkci úhybného manévru, ochranného štítu a masky.
	V tom ohledu Dvořákův výbor vlastně vede latentní polemiku s Thomasem Mannem, respektive s jeho názorem, že stěžejní intencí Čechovova umění byl pohyb „od zábavného k otřesnému“. A mnohem spíš přitakává Emanuelu Fryntovi, který na Čechovovi vyzvedal „neúchylnou vůli k pravdě“ dar „nepředpojatého pozorování reality“, schopnost vtisknout svým povídkám „důsažnost“ jež „daleko přerůstá jejich rozměr“. Odpovídá  tomu jak náplň víceméně všech povídek Dvořákovy miniantologie,
tak to, že jednotlivé povídky jsou v ní uspořádány podle věcného a nikoli podle chronologického zřetele, tj. bez ohledu na datum svého vzniku rozčleněny do osmi relativně samostatných oddílů podle tématického klíče. Tady nepochybně možno, jak připouští i sám pořadatel, vznášet dílčí námitky, ptát se, proč právě v tomhle a nikoli v onom oddílu apod. V zásadě si však Dvořák za kompozici své knížky zaslouží pochvalu, jež mu dovoluje konkrétně doložit šíři, mnohostrannost a vnitřní rozrůzněnost Čechovova záměru do skutečnosti, nemluvě o tom, že český čtenář tak spolu s několika notoricky proslulými tituly (Chameleon, Koňské příjmení, Smrt úředníkova, Tlustý a hubený, Frajtr Praštilin) dostává do rukou úctyhodný počet málo známých a pozapomenutých, v několika případech dokonce dosud do češtiny nepřeložených Čechovových mikropróz.
	Ovšem obzvlášť zřetelně ohled na dnešního českého čtenáře projevil v překladu; pokud jde o překládání Čechova, měl u nás řadu znamenitých předchůdců  - kdysi mimo jiné Petra Křičku, v poměrně nedávné době zejména Jaroslava Huláka a Emanuela Fryntu. Naštěstí se tím nedal ani ztrémovat, ani strhnout ke snaze odlišovat se od nich za každou cenu. A tak jeho překlad, aniž by se dopouštěl schválností, je oproti nim dobově i generačně posunut směrem k současnému úzu, vyznačuje ho větší mluvnost a expresivita. Nejnápadněji to signalizují tendence k větší srozumitelnosti a názornosti u významově zatížených vlastních jmen: tedy nejen frajtr Praštilin místo Chrjukin, Frajerskij místo Zalichvatskij či aspoň Očumělov s háčkem na e (místo Očumelov bez háčku). Obdobně je to i s názvy povídek – viz dublety: Na poště kontra Na poštovním úřadě, Tlustý a hubený místo Tlustý a tenký, Zloduch kontra Zločinec atd. Nicméně k nejzávažnějším diferencím u Dvořáka dochází v přímé řeči jednajících postav; zatímco v autorském partu používá v podstatě neutrální, nanejvýš mírně hovorovými prvky lehce poznamenaný jazyk, zde sahá k mnohem uvolněnější a drsnější, ve výrazu a větné skladbě obecné, zhusta i slangu a záměrným primitivismům, eventuálně nářečním vlivům otevřené češtině. V tom šel sice poněkud dál než originál, ale přihlédneme-li k typologickým rozdílům mezi češtinou a ruštinou a zejména pak ke čtivosti a živé působivosti příslušných pasáží v jeho podání, zdá se, že Dvořák i zde volil nakonec šťastné a nosné řešení.
	Jak patrno, Podvodníci z nouze představují přes svůj nevelký rozsah nepochybně zdařilý počin. Libor Dvořák, zkušený překladatel a propagátor nejnovější ruské literatury, se v nich, nemýlim-li se, poprvé vyrovnává s ruskou klasikou. Výsledek, kterého přitom dosáhl, by jej mělo podle mého soudu povzbudit natolik, aby nešlo o setkání jediné a poslední. Aby naopak svého umu, citu pro jazyk a schopnosti účinné prezentace literárních hodnot nadále využíval také na tomto poli. Třeba hned na Čechovově vrcholné novelistice.
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