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ÚVOD
Boris Antonenko-Davydovyč1 byl ukrajinským spisovatelem, jehož tvůrčí těžiště
spadá do 20. a 30. let 20. století. Zaměřoval se především na prózu, je ale též považován
za publicistu, literárního kritika a jazykovědce. Odolal ideologickému tlaku a stále sílícím
represím komunistického režimu.Zachoval si vlastní názor, národní smýšlení i typický
způsob tvorby. Do povědomí širší literární veřejnosti se dostal teprve po roce 1991, tedy
po rozpadu Sovětského svazu. Přispěl k tomu především ideologický tlak komunistů, kteří
zakázali za Davydovyčova života, zejména ve 30. a 40. letech, vydávat jeho tvorbu.
Teprve na konci 50. let a v letech 60. vyšlo několik Davydovyčových děl. V 70. a 80.
letech se dokonce nesmělo zmiňovat jeho jméno ani v negativním kontextu. Většina jeho
próz napsaných a publikovaných ve 20. letech byla vyloučena z literárního procesu a
označena za ideově škodlivá. V roce 1941 zemřel Davydovyčův sedmnáctiletý syn Levko
z prvního manželství s Virou Bahlij, a spolu s ním se vytratily

i zbytky archivu

Antonenka-Davydovyče, který se přesunul k synovi po matčině zatčení. Archiv obsahoval
i rukopis románu Бoрг. Díla nově vznikající po jeho propuštění z vězení v koncentračním
táboru Gulagu se mu podařilo zachránit před častými domovními prohlídkami jen díky
spolupráci dcery Jaryny Holub, které svá díla posílal do Moskvy.
1

Boris Antonenko-Davydovyč (1899–1984) byl ukrajinským prozaikem, publicistou, kritikem,
jazykovědcem a překladatelem. Rozšířil řady členů organizací Лaнкa (později přejmenovaná na Maрс).
Rod Antonenko-Davydovyčů má z otcovy strany kozácký původ. První rok svého života prožil na Ukrajině
ve městě Brjansk. Jazyk dětství byla ruština, i když rodiče byli Ukrajinci a obě babičky mluvily pouze
ukrajinsky. V šesti letech se vrátil na Ukrajinu, do Ochtyrky. Na gymnáziu začal psát ruské verše a 1916 mu
vyšla ve studentském časopise črta „Moя пoeздкa нa Kaвкaз“. Čím dál tím více ho vábila ukrajinština. Po
ukončení gymnázia 1917 zahájil studia na Matematicko-fyzikální fakultě Charkovské univerzity, jež
z finančních a politických důvodů nedokončil. Roku 1918 se stává řadovým kozákem armády URL. Roku
1920 vstupuje do Ukrajinské Komunistické Strany. Představitelé KS(b)U si všimli výrazné osobnosti
„ukapisty“ Antonenka-Davydovyče a přesvědčili ho ke vstupu do KS(b)U. V letech 1920-21 vedl ochtyrské
oddělení pro lidovou osvětu. Od roku 1920 publikoval články v ochtyrských novinách Извeстия/Biстi.
Od téhož roku byl vyvíjen silný tlak vůči ukrajinským národním snahám a vedení strany se snažilo získat na
svou stranu proti všemu ukrajinskému i Davydovyče, který po tomto incidentu přestoupil do UKS. Roku
1922, po prodělaném tyfu, pociťuje touhu psát. Antonenkova prvotina „Oстaннi двa“ byla opublikována
roku 1923 v kyjevském časopise Hoвa грoмaд. Roku 1924 opustil UKS, čímž se vyhnul represím a zatčení.
Svou první sbírku vydává v roce 1925 pod názvem Зaпoрoшeнi силуeти. Po sílícím ideologickém tlaku v
druhé polovině 20. let přesídlil počátkem 30. let do Alma-Aty. Přesto se v lednu 1935 nevyhnul zatčení. Byl
odsouzen vojenským soudem jako terorista. Antonenko-Davydovyč byl velmi silná osobnost, neboť neuznal
jediné obvinění a proti nikomu nesvědčil. Byl obviněn z kontrarevoluce a odsouzen k deseti letům vězení
v KT Gulagu. Po 12 letech byl propuštěn, ovšem roku 1954 se obvinění opakovalo a Davydovyč byl opět
zatčen a odsouzen k doživotnímu vyhnanství. Po Stalinově smrti byl Davydovyč roku 1954 propuštěn. ▪
V roce 1957 se vrátil do Kyjeva a až do své smrti roku 1984 se věnoval literární činnosti. AntonenkoDavydovyč byl duchovním otcem ukrajinských disidentů.

V současné době se do popředí čtenářského zájmu i literární kritiky dostávají
Davydovyčovy rozsáhlé prózy, které vstupují do povědomí čtenářské obce a vzbuzují v ní
ohlas. Stranou však stále zůstávají jeho kratší prozaická díla zastupující literární etapu 20.
let. Toto období ukrajinských dějin je jako takové čím dál více středem pozornosti
literárních vědců, ale mnoho kapitol z tohoto období zůstává stále málo probádaných.
První polovina 20. let 20. století je obdobím plným revolučních nálad a zvratů,
plným myšlenek na vlastní nezávislý stát, jazyk a kulturu. V tomto ohledu sehrála
důležitou úlohu národní literatura, která byla skutečným a reálným odrazem své doby.
Léta válečná a doba bezprostředně následující byla obdobím hospodářského úpadku země
a dobou chaosu, vydáválo se jen velmi málo knih a kulturní činnost byla značně
paralyzována. Tato regresivní tendence se těsně po válce jen pozvolna měnila, protože
ekonomická situace byla v důsledku hladomoru let 1921 – 23 a hospodářského rozvratu
natolik vážná, že zhruba do roku 1923 literární díla příliš vydávána nebyla. Duchovní a
kulturní potenciál země byl sice obrovský, ale realizoval se značně pozvolna. Revoluce a
občanská válka se tedy podepsaly na situaci národní literatury i osudech jednotlivých
spisovatelů.
Vzestup národních sil na počátku století, který neustále nabýval na důrazu, s sebou
přinesl i tvůrčí potenciál. Sama revoluční éra měla do určité míry optimistický ráz,
provokovala literáty k experimentům, vnesla do uměleckého myšlení nové podněty a
přitažlivá libě znějící hesla národního osvobození. Řada spisovatelů se zúčastnila
revolučních bojů a svou zkušenost zúročila ve svých dílech. Literatura a umění té doby se
vyznačují spontánností, pestrostí, lyrickou hravostí i soutěživostí skupin.
Odvrácenou stranou doby byla dezorientace z revoluční skutečnosti a protichůdných
politických sil, která mátla velké množství spisovatelů. Zvláště nepřejícná byla situace
pro ty, kteří si chtěli udržet občanskou a politickou nezávislost, hrdost a čisté svědomí a
tíhli k politickému či estetickému konzervatizmu. Obecně bylo pro většinu spisovatelů, ať
náleželi k jakémukoli seskupení nebo ať vyznávali jakýkoli program, aktuální hledání
národní identity. Na Ukrajině stále dominovaly národní tendence, které se musely sladit
s proletářským ideálem. Z toho pak mnohdy pramenilo „pokřivené“ vidění světa.

Literární vývoj přerušený roku 1917 revolučními událostmi mohl jen těžko navázat
na dobově nevyhovující zastaralý modernizmus či tradiční tvorbu I. Franka,O.
Kobyljanské, M. Kocjubynského či L. Ukrajinky. Velká prozaická díla vznikající
v prvním desetiletí už nestačila tempu doby, neodpovídala jejím potřebám.

Nejkladnější vztah k tradici měli neoklasikové, kteří se navraceli k antickým
kořenům, osvojovali si nejkvalitnější díla ukrajinského i světového literárního dědictví a
zdůrazňovali potřebu navázat na tradiční hodnoty literatury. Většina literátů se zdržovala
radikálních názorů, ale také uznala naléhavou nutnost nového pohledu na skutečnost a
literární zpracování. K tradici se stavěla váhavě a s výhradami, ale její zásluhy
nezpochybňovala. Extrémně negativní postoj k předchozí literární tradici vyjadřovali ruští
„proletkultovci“, kteří popírali klasické literární dědictví a propagovali vznik „čisté
proletářské kultury“. Na Ukrajině se sice některé skupiny jako například „boroťbysté“
v určitých bodech s „proletkultovci“ shodovali, ale vesměs tato praxe nezapustila na
Ukrajině výraznější kořeny, neboť v otázkách národní svébytnosti umění (kterou popírali)
se rozcházeli s naprostou většinou ukrajinských autorů. Ohlas boroťbystů na Ukrajině byl
menšinový.
Velmi extrémní názory se ozývaly z řad futuristů, kteří opět protěžovali myšlenku
zániku nefunkčního umění (zvláště realizmu), na jehož místě chtěli vystavět umění nové
moderní.

Do roku 1921, tedy ihned po revoluci a v průběhu nejpalčivějších revolučních
zvratů, dosáhla svého vrcholu lyrická poezie, i když próza své postavení neustále
upevňovala, prorazit ve vší kráse se jí ale podařilo až v roce 1925. Teprve tímto rokem
skončila nadvláda poetické lyrické něžnosti, roztěkanosti a poetické hravosti slov. Autoři
se tak zaměřili na rychlé bezprostřední zachycení okamžiku, na bryskní předání
rozporuplných dojmů a měnící se reality čtenáři, na uchování co největšího množství
dobových informací. Stranou byla ponechána výstavba a formální podoba díla, jež žila ve
stínu lyrického líčení revolučního okamžiku. Próze despoticky vládla dojmovost, lyrizace,
útržkovitost a fragmentárnost. Čtenář se musel vypořádat s nedokončenými a
nedořečenými myšlenkami a větami, s náznakovitostí, symbolikou či nedotažeností a
mělkostí témat. Svědci revolučních událostí, jež políbila múza a vtiskla jim literární
ambice, těkali z myšlenky na myšlenku, zatěžovali své literární výtvory filozofickými
vsuvkami či náhledy. Dílům chyběla potřebná architektonika a nosná konstrukce, většina
próz tak maximálně vlastnila vetchou „kostřičku“. Díla pak působila jako nesmělé a
nevyvedené náčrty, pokusy či nácviky, které by snesly propracovanější háv. Tyto
neukázněné rozhárané prozaické formy se udržely až do roku 1925, neboť ve zmiňované
složité revoluční době plné nových dojmů a pocitů nebylo možné využívat tradičních
služeb rozsáhlých literárních forem.

V letech 1917-25 se tedy malá prozaická forma výrazně rozvinula, po váhavých
začátcích následovala čím dál vyhraněnější díla. Malé prozaické formy využívaly
bezpočet stylových prvků. Přestože v revolučních a prvních porevolučních letech
převažovala impresionistická revoluční próza s příměsí expresionistickou, rozvíjely se
postupně i jiné stylové přístupy, např. ornamentální próza (M.Chvylovyj), detektivní a
politická satira (J.Smolyč), experimentální formy (O.Slisarenko, M.Johansen).

Antonenko-Davydovyč navazuje stejně jako ostatní literáti sdružení Maрс na starší
tradici ukrajinské prózy, jeho próza je ukázněná, realistická, bez přemrštěné lyrické
rozevlátosti. Jeho díla bývají nejčastěji řazena k psychologickému realismu („Tук-тук“,
„Cиня вoлoшкa“, „Двa пуди житa“, „Пирiжки, пирiжк“), avšak své prózy v začátcích
své literární dráhy ozvláštňuje také revolučním impresionizmem (Koмунiст, Шкaпa) a
romantickými prvky („Baртoвий Чaпeнкo“, „Двa“), satiricko-kritickým náhledem
(„Coняшнi плямy“, „Cпрaвжнiй чoлoвiк“, „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa
Бурдунa“, „Пeчaткa“, „Прoсвiтяни“) či specifickým viděním, které dociluje odlišným
postojem jedince ke skutečnosti („Пeгaс“, „Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“, „Фaльшивий
бiлeт“, „Kрижaнi мeрeжки“).

V roce 1925 vyšla Davydovyčova první prozaická sbírka Зaпoрoшeнi силуeти, jež
obsahovala tituly „Cиня вoлoшкa“, „Двa“, „Koмунiст“, „Baртoвий Чaпeнкo“,
„Прoсвiтяни“,„Пирiжки,

пирiжки“,

„Coняшнi

плями“,

„Двa

пуди

житa“,

„Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa Бурдунa“ a „Пeгaс“. O rok později publikuje román
„Haщaдки прaдiдiв“.
Druhá sbírka povídek byla vydána roku1927 pod názvem Cиня вoлoшкa a lze v ní
nalézt tituly z předchozí sbírky: „Cиня вoлoшкa“, „Пeгaс“, „Двa“, „Прoсвiтяни“,
„Coняшнi плямy“, „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa Бурдунa“, „Koмунiст“, „Двa
пуди житa“,

„Пирiжки, пирiжки“, ale i díla nová: „Шкaпa“, „Tук-тук“ a „Kрижaнi

мeрeжки“. V témže roce Davydovyč napsal i povisť „Cмeрть“ a povídku „Oбивaтeль
зeмлi мaлoрoсiйськoї“.
Jeho třetí sbírka z roku 1929 připomíná povídky z předchozích publikací:
„Cпрaвжнiй чoлoвiк“, „Пeгaс“, „Прoсвiтяни“, „Coняшнi плямy“, „Heрoзгaдaнa
тaємниця тoвaришa Бурдунa“, pouze dvě povídky představují nové prózy: , „Пeчaткa“,
„Фaльшивий бiлeт“.

Povídka „Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“ z roku 1931 a myslivecká

poéma „Ceмeн Iвaнoвич Пaльoхa“ byly vydány samostatně.

Sbírka črt s názvem Люди й вугiлля obsahuje tituly: „Штурм мaйбутньoгo“,

„Їх

iмeнa“, „Гaврилo Дeнисeнкo“ a „Брaти Caтaни“. Roku 1933 publikuje Davydovyč
úryvek z připravovaného románu „Бoрг“.

Svou diplomovou práci člením do základních čtyř kapitol. V kapitole první se
zabývám detailní analýzou jednotlivých povídek, jež jsou řazeny chronologicky podle
roku vydání v konkrétních Davydovyčových sbírkách, nezohledňuji vydání časopisecká.
U každé povídky nejprve stručně představím děj, který následně rozvedu a doplním o
charakteristické rysy, dějové zvraty a zvláštnosti kapitol. Po tomto obsáhlém vyčerpání
dějové složky nastíním nejvýraznější kompoziční prvky a principy, jichž Davydovyč při
výstavbě díla použil. Následuje seznámení se s hlavními i vedlejšími postavami, jež
určitým způsobem ovlivňují děj, zasahují do něho a posouvají ho dále. Na postavy
nahlížím z pohledu jejich vnitřního a vnějšího popisu, hodnotím jejich povahové rysy a
vztah k ostatním postavám. Vymezuji časové údobí, do kterého autor zasadil příběh a
sleduji míru konkretizace určení času. Zaměřuji se na prostor užitý v příběhu a jeho vliv
na postavy. V poslední fázi první kapitoly se zabývám jazykem a stylistikou. Uvádím
kvantitativní a kvalitativní hledisko jazykových a obrazných prostředků, jejich vztah a
vliv na zpracovanou látku. Věnuji pozornost vzájemnému poměru lyrické a epické složky
a vztahu vypravěče k příběhu a postavám.
Ovšem přístup ke každé z povídek Borise Antonenka-Davydovyče je velmi
individuální, povídky nejsou šablonovité, naopak vyznačují se stylovou, jazykovou a
tématickou různorodostí a nelze tak vysledovat všechny zmíněné aspekty podle stejného
klíče u každé z nich.
V kapitole druhé

rozřazuji povídky podle aspektu tematického do mnou

vytvořených skupin. První skupinu tvoří povídky s historickým námětem, přičemž
převažuje látka první světové války a opomenut není ani revoluční rok 1905, následuje
nejzpracovávanější téma občanské války. Skupinu třetí tvoří hladomor let 1921-23. Čtvrtá
skupina je vymezena tématice mírové reality. Skupina pátá je samostatným celkem, neboť
se jedná o budovatelskou tématiku z prostředí Donbasu, k níž byl Antonenko-Davydovyč
donucen komunistickým státním aparátem. Samostatně stojí povídka „Kрилa Aртeмa
Лeтючoгo“, kterou nelze přiřadit k žádné z výše uvedených tematických skupin.
Stylovým aspektem Davydovyčových próz se zabývám v následující třetí kapitole.
Nejprve uvádím nejtypičtější směry a stylové proudy 20. let a poté se snažím povídky

začlenit ke stylu, jehož prvky a znaky se v díle nejvíce objevují. První stylová skupina se
nese v duchu revolučního impresionizmu, neboť právě tento směr ovládl porevoluční léta.
Nejvěrnější je ovšem Davydovyč realizmu, proto je také druhá skupina zasvěcena jemu.
Dalšími podskupinami je realizmus pouze ozvláštěn buď satiricko-ironickým zabarvením
či se přetavuje ve státem podporovanou formu socialistického realizmu. Poslední
podskupina představuje realizmus s ozvláštněným viděním, které posouvá realistické
zobrazení skutečnosti do jiné, nepoznané roviny.
Čtvrtá kapitola zdůrazňuje typy Davydovyčových postav ovlivněné okolním
prostředím, realitou a charakterem doby. Nejprve zhodnotím vývoj postav do roku 1917 a
poté zohledním dobové politické a společenské změny, jež se obecně podílely na
formování typů postav. Následně definuji společné rysy Davydovyčových postav a
zabývám se jejich jednotlivými typy.
V samotném závěru shrnuji, k čemu jsem svým rozborem Davydovyčových
krátkých próz dospěla, ale také nastiňuji, co v mé diplomové práci chybí a co by mohlo
být předmětem dalšího zkoumání tvorby Borise Antonenka-Davydovyče.

I. ANALÝZA POVÍDEK

V prvním oddílu své diplomové práce se zabývám detailní analýzou jednotlivých
povídek. Postupuji od stručného shrnutí děje, k jeho podrobnému členění na části.
Zmíním se okrajově o kompoziční složce a výrazných motivech díla,

snažím se

představit důležité postavy a rozkrýt jejich nejcharakterističtější rysy. Pozornost věnuji též
rovině času a prostoru. V závěru této kapitoly uvádím autorův jazyk, styl či způsob
vyprávění. Ovšem svůj přístup přizpůsobuji potřebám a zvláštnostem konkrétní povídky.
Povídky chronologicky řadím podle jejich začlenění do sbírek, ne podle roku
vydání.

Зaпoрoшeнi силуeти2 (1925)
„Cиня Boлoшкa“

Tato snad nejpůsobivější a naprosto strhující Davydvyčova krátká próza vypovídá o
revolučních událostech, nástupu bolševiků, dezertéství, ale také odvaze, nešťastné lásce i
sebezapření a oběti vlastního života ve prospěch druhých.
Povídku lze též chápat jako velmi otevřenou citovou výpověď muže, jenž se týrá
vzpomínkami na svou platonickou lásku. Vidina společně prožitého života se muži
definitivně hroutí po dívčině sebevraždě. Rozporuplná revoluční léta se podepsala na
osudech tisíců lidí, „Cиня Boлoшкa“ a „тoвaриш Baсиль“ byli jen jedněmi z mnoha.

Kompozice

Povídka je rozdělena na deset úseků, které jsou dějově i časově dosti různorodé.
První část je nostalgickou vzpomínkou prozatím neznámého vypravěče na osobu jemu
velmi drahou, na dívku přezdívanou Cиня Boлoшкa (v překladu modrá chrpa, která
symbolizuje dívčinu barvu očí): „ i врaз зaхoлoнe в кутку знeсилeнa думкa, пoвиснe
2

Citace úryvků jednotlivých povídek: Aнтoнeнкo-Дaвидoвич, Б. Зaпoрoшeни силуeти. Xaркiв-Kиїв:
Дeржaвнe видaвництвo Укрaїни, 1925.

пaвутиням у сaмoтнiй кiмнaтi мoя мeрeжeнa тугa, i вмрe, нe дiждaвши сoнця,
пeрeтятa рaдiсть, як умeрлa Cиня Boлoшкa.“ (str.3) Vypravěč se utápí ve smutku
prázdného pokoje. Nostalgii a pocit bezmoci ještě umocňuje výhled z okna na bezútěšnou
podzimní přírodu. Depresivní podzimní nálada je přítomna v lyrickém vyjádření pocitů,
které prostupuje celou povídku („Oсiнь!.. Koли з oстрaхoм пoвeрх лутки трiпoтить
увeчeрi oстaннє листя i змeрзнe нa oбрiю нeбo, я зaгрaю нa бузкoвиx струнaх мoгo
смутку […] - в мoїх грудях усe-ж будe жити й квiтнути Cиня Boлoшкa…Taкe
нaївнe, хoрoшe дiвчa“ (str.5) Poslední věta citace je zároveň výrazným motivem první
části a má přesah do částí následujících. Lze hovořit o opakujícím se refrénu, který se
v textu objeví vždy, když si vypravěč osud nešťastné dívky vybaví.
Z trýznivých duševních stavů se vypravěč na chvíli přesune k popisu dívky a
k vysvětlení dívčiny přezdívky: „Ha скрoнях з-пiд бiлoї, зaв´язaнoї пoзaду хустини
бeзтурбoтнo сюди й туди гoйдaються двi кoси-хaлaмидницi […] i прoстo, крiзь
сeрйoзнo-нaсуплeнi, зoвсiм дитячи брoви дивляться двi синi вoлoшки. Cинi, синi.
[…] I вийшлo – „тoвaришкa Caня“ (str.6); „Якoсь знeнaцькa, нa тлi зaбруднeних
стoлiв, рoзкидaниx пaпeрiв, пiд пoлoхливий спiв „Peмiнгтoну“, вoнa з´явилaсь сeрeд
нaс. Mи – цe вiрнi, як яничaри, мoлoдi джури пeрлaмутрoвих рaнкiв нaшиx мрiй, i
сухoрлявi, пoвaжнi фaхiвцi пaртiйних спрaв.“ (str.6) Společně strávené chvíle se
vyznačují štěstím okamžiku, harmonií a duševním souzněním postav.
Druhý úsek povídky je značně živým a otevřeným dialogem vypravěčových kolegů,
kteří debatují o politických otázkách, marxistické ideologii a třídní nerovnosti. Své
postoje a názory na daná témata obhajují teoriemi, které leckdy zasáhnou i problematiku
vztahů mezi mužem a ženou („Я кaжу цiлкoм свiдoмo, щo, дoки нeрoзвязaнe питaння
вiднoсин мужчини й жiнки, кoмунiзм у пoбутi – дaлeкий щe дo здiйснeння.“(str.9)
Dohady a spory neberou konce, téma rozhovoru se stále více vzdaluje od politiky a
přesouvá se k otázkám sexuálního rázu („знищiть ви пoлoвий aкт, винaйдiть,
нaтoмiсть, якийсь штучний зaсiб прoдoвжeння рoду, i людствo згниє. … Pухнуть
урaз усi iдeї, всякi eстeтики, кoмунiзм… Poзумiєтe – всe!“(str.10) Hloubka těchto
zdánlivě nepodstatných rozepří se projeví v celé zrůdnosti na konci povídky.
Třetí část pojednává o vypravěčově cestování vlakem do neznáma, jež je
prostoupeno vzpomínkami ústřední postavy na dětství a

prostředí domova („Koли

oпiвнiчним вiтрoм рoзсiялo в мoєму мoзку тумaни z нeвiдoмих дoлин буття i
пoтeкли в грудях пeршi вeснянi струмки, я пoкoхaв тeбe, зaлiзницe. Пoкoхaв як
бaтькoву хaту в рoбiтничiй oсeлi, як рaнoк мoєї вeсни.“ (str.20) Pesimistická

přítomnost postavu neopouští, naopak neustále se odráží v jejím vnitřním rozpoložení.
Vzpomínky se střídají s popisem rychle se měnící krajiny: „Пoпливли кaм´яницi,
тoпoлi, зaкрутились цeркви, i пoбiгли нaзaд хaти, будки, стoвпи“ (str.19) Čtenář si
neustále uvědomuje typický pohyb vlaku, jež je dán příznačným citoslovcem „- Taк-тaк,
тaк-тaк, тaк-тaк…“ Citoslovce působí jako stmelující prvek a zároveň jako ústřední
motiv třetí části.
Čvrtým dílem nabývá povídka na důrazu, což se s každou další částí jen prohlubuje.
Vypravěč čtenáře zavádí na bitevní scénu, kde sviští kulky, hřmí děla a úpí umírající a
ranění vojáci, kde každé zaváhání znamená smrt. Тento úsek příběhu se vyznačuje
pozornějším sledováním detailů okolí, což je samozřejmě dáno soustředěním vypravěče,
jenž se ocitá v roli vojáka-zběha. Velký kontrast je způsoben na jedné straně hlukem
střelných zbraní, na straně druhé tichem, ke kterému dochází při doplnění nábojů a
naslouchání nepřítele: „…зрaдить жoвтa тишa нa схoдi – i крицeвий свист будe
кoсити нaшi лaви. […] I тишa трiснулa.“(str.21) Čtenář nabývá dojmu, že stojí hned
vedle vojáka, tak živý je popis bitevní vřavy („Haд гoлoвaми шмигнув кулeмeтний рiй
– бищe, нижчe. Дaлi шмурнув пoпeрeду грудки. Ближчe. Cвиснo кoлo вухa.“ (str.21)
Vypravěči se vrací chuť do života ve chvíli, kdy se mu zjeví Modrá Chrpa: „i –
зaхoтiлoсь дo гoстрoти всiєї свiдoмoстi, як дoтик гoлки, дo зaмрiянoї туги вeснянoї
рiллi – жити!...“ (str.23) Neváhá a mizí mezi korunami stromů nedbajíc na osud svých
druhů.
Pátá část je krátkým vysvětlením nejisté přítomnosti. Vypravěč se přiznává
k činnosti v odboji. Popisuje situaci těsně po dezerci, přespávání na nádražích, nejistotu
z vyzrazení. Ovšem přes všechny okolnosti u něho převažuje radost ze života vyplývající
z cíle jeho cesty, čímž je domovina milované Modré Chrpy: „цe булo мoнoтoннe
тoрoхкoтiння кoлiс вaнтaжнoгo вaгoну i бeзвихiднa втoмa скaюрчeнoгo тiлa, aлe цe
булo щaстя.“ (str.23) Celá část je prodchnuta zamilovanou nebojácností.
V části šesté se ze soudruha, posléze dezertéra Vasyla, stává Petr Butuzov
„пoзaпaртiйний, aлe пeрeкoнaний „oбщeрoс“ – зeмлeмiр Cквирськoгo зeмствa.“
(str.26). Navrací se do města, opět se setkává se Sanjou, city se probouzejí, slova mizí
(„aлe тeпeр урaз слoвa рoзбiглись, усi думки пeрeплутaлись в oдин нeзгрaбний
клубoк i здaвaлoсь, щo всe скaзaнo дaвним-дaвнo, i бiльшe нeмaє чoгo гoвoрити.“,
str.26).
Porada členů domácího odboje je tématem sedmého oddílu povídky. Tato scéna je
již od počátku nabita napětím, které je stále nesnesitelnější a jehož důvod se začíná ubírat

konkrétním směrem. Úkol zní jasně: zachránit zajaté odbojáře a co více, důležité
dokumenty, které se nachází u nechvalně proslulého děnikince, rotmistra Voronova.
Rotmistrovou jedinou slabostí jsou ženy: „Bихiд, тoвaришi, тiльки oдин […] . –
Урaтoвaти стaнoвищe мoжe тiльки… Дa. Жiнкa… Жiнкa зo всiмa влaстивoстями
жiнки. Poзумiєтe? Tiльки!“ (str.28).
Vasyl si začal uvědomovat palčivost okamžiku v celém rozsahu. V celé skupině jsou
jen dvě ženy Lida a … „jeho“ Modrá Chrpa!: „Meнi чoгoсь здaлoсь, нiби всi з
чeкaнням i спoдiвaнкoю дивляться нa Cиню Boлoшку.“ (str.28). V místnosti se
rozhostilo úplné ticho. Z Vasylova nitra se dral hněv, opovržení a znechucení krutým
návrhem, který vyžadoval značnou dávku sebezapření. Nejhorší však byla bezmoc, kterou
pocítil ve chvíli, kdy se Modrá Chrpa sama přihlásila. Vasylův trýznivý monolog je
jedním z nejsilnějším momentů příběhu: „- Як!? Cиня Boлoшкa пiдe дo рoтмiстрa
Boрoнoвa!? Aджe-ж тaм пoтрiбнa, влaснe, нe жiнкa, a прoстo, цинiчнo й брутaльнo –
жiнoчe тiлo!.. Щo зa вaрвaрствo! Дoзвoлити їй дoбрoвiльнo пiти для викрaдання
якихoсь пaпeрiв, нa рoзпяття, нa… - я умиснe цe твeрдo скaзaв сoбi: - нa лiжкo дo
рoтмiстрa Boрoнoвa?!..“ (str.30).
Vasyl prožívá duševní muka a nenávidí celý svět, nejvíce však své druhy, kteří
vynesli ortel nad mladičkou

a nevinnou Modrou Chrpou: „Їм лeгкo дивитись, як

рoзiпнуть її тiлo й мoю душу.“ (str.32).
V pořadí osmá část povídky je vyvrcholením celého příběhu. Vasyl počítá hodiny a
dny do oné „obětní“ noci. Modrá Chrpa se zjevuje bledá, ale odhodlaná k hrůznému činu.
Tato kapitola se vyznačuje nejvyšším výskytem vnitřních monologů ústřední postavy, do
nichž lze započítat myšlenky, duševní stavy, pochody a celkové rozpoložení. Dialogy
obou postav jsou jakoby vynucené, krátké, stručné a výstižné bez jakýchkoli zbytečností:
„- Toвaришу, прoвeдiть мeнe дo гoтeлю… / Ceрeд глибoкoї тишi мoєї кiмнaти цe
прoзгучaлo урoчистo i яснo, aлe щo вклaлa вoнa в цi слoвa, я нe збaгну i дoсi. “
(str.34). Všudypřítomné je téměř hmatatelné vnitřní napětí postav. Z apatie a vnitřní
prázdnoty vypravěče vytrhuje pouze nahodilé pozorování míst, jimiž procházejí, a
chování Modré Chrpy. Vasyl se probouzí ze své letargie a začíná ztrácet křehkou vnitřní
vyrovnanost, právě když míjí opuštěný podzimně vyhlížející park, jemuž dominuje malá
schoulená břízka připomínající vypravěči Modrou Chrpu: „Cтрaшнa, нeвблaгaннa
пoдiбнiсть устaлa пoтвoрoю пeрeдi мнoю: цe-ж нe сaмoтнa бeрiзкa бeзпoрaднo
стoїть пeрeд сaдизмoм oсiньoї нeгoди, цe – Cиня Boлoшкa в oсвiтлeнoму пoкoю
рoтмiстрa Boрoнoвa …“ (str.36).

Strach o dívku ustupuje a do popředí Vasylova zájmu se dostávají majetnické
sklony, žárlivost a nenávist ke své zbabělosti: „Hi! Пeршe, нiж вoнa пiдe туди, цe
стaнeться зi мнoю. Taк. Oдвeсти, нaвiть силoмiць узяти дo вoгких aлeй пoнурoгo
пaрку, i… Я грубo шaрпнув її зa руку, i – нeспoдiвaнo для сeбe, з мукoю i стрaхoм
зaпитaв: - Caню… Cкaжить, ви.. Знaєтe вжe мужчину?...“ (str.37). Ale ani její záporná
odpověď Vasyla příliš neuklidní. Jeho mužská ješitnost a sobectví se mísí s touhou,
smutkem, žárlivostí a dlouhodobým psychickým vypětím. Ochranitelské pudy se však
zcela nevytrácejí: „- Moжe … Moжe вoнa зoвсiм нe уявляє сoбi, щo дoжидa її в
гoтeлi?...“ (str.38). Hotel se nebezpečně přiblížuje a pohlcuje Modrou Chrpu.
Čas jakoby přestává plynout, každá započatá minuta se zdá být delší než předchozí.
Prostředí ulice vypravěč vnímá jen jako kulisu zvuků, barev a pohybu. Modrá Chrpa se
náhle zjevuje: „…з-пiд зeмлi, з´явились двi трeмтячi вoлoшки, i нa бiлoму лицi
блиснулa – чи тo крaпля, чи сльoзa. Її груди бились, як злoвлeнa птиця.“ (str.40).
Modrá Chrpa s Vasylem se úprkem vzdalují od hotelu. Vasylovy myšlenky se
neustále vracejí k osudnému okamžiku a s lítostí následuje svoji rozrušenou Modrou
Chrpu: „aлe я зрoзумiв, щo стaлoсь нaдзвичaйнe, щo вoнa тeпeр ужe… Aх, Cиня
Boлoшкa вжe нiкoли нe будe: „тaкe нaївнe, хoрoшe дiвчa“.“ (str.41).
Devátá část stroze a věcně konstatuje smrt Modré Chrpy, o níž se Vasyl dozvídá
z dopisu: „Caня внoчi oтруїлaсь. B чoму рiч? Швидшe з´ясуйтe.“ (str.43).
Vasyl se pozastavuje nad zarážejícím a nepochopitelným dodatkem „vysvětlete“, ale
již necítí ani zlost, ani rozpaky, jen milosrdnou apatii. Odevzdaně sleduje první sněhové
vločky: „бiлим сeрпaнкoм устeляв слiди минулoгo… Cнiг…Cнiг…“ (str.43).
Poslední desátá část se nese v duchu kapitoly první. Vypravěč se nachází
v prázdném pokoji, jen vzpomínky mu dělají smutnou společnost a z fotografie se na něho
dívá nevinný dětský obličej: „I кoли хoлoдiють aйстри i впaдуть нeзaбaрoм, знeмoжeнi
нa смiх i глузди oсiннiх вiтрiв, у мoїх грудях стихa будe квiтнути Cиня Boлoшкa.
Taкe нaївнe, хoрoшe дiвчa…“ (str.44).

Povídka je rámována vypravěčovými melancholickými vzpomínkami na milovanou
dívku a lyrickými popisy podzimní teskné přírody. Celým příběhem se jako červená nit
táhne silný ústřední motiv dívky. Motiv se v průběhu děje neustále vyvíjí a mění, význam
zůstává – láska k oné dívce a smutek nad její smrtí.
Návaznost částí první poloviny povídky lze nazvat volnou, neboť vypravěč
přeskakuje v čase i prostoru. První úsek povídky je plný odboček a vedlejších dějových

linií, jejichž cílem je osvětlit a upřesnit čtenáři etapy života ústřední postavy, které souvisí
s následujícím dějem. Sled důležitých životních momentů ukončuje inkriminovaným
momentem vstupu do odbojové skupiny, ze kterého příběh vychází. Počínaje šestou částí
je návaznost jednotlivých oddílů těsnější, děj se stává ucelenějším a vypravěč se drží
hlavní linie příběhu. Závěr se nese v duchu úvodní části, vypravěč se noří do vzpomínek
v samotě prázdného pokoje.

Postavy

Celým příběhem nás provází vypravěč a ústřední postava v jedné osobě „тoвaриш“
Vasyl, který čtenáři retrospektivou přibližuje tragický osud mladé dívky,

jehož byl

přímým pozorovatelem.
Vnější popis samozřejmě ústřední postava jako ich-formový vypravěč postrádá,
výjimku tvoří část pojednávající o Vasylově útěku z boje, kde se postava sama zmiňuje o
stavu uniformy. Ovšem jde spíše o ironickou poznámku na „požehnaný věk“ oděvu („Aлe
я нe кричaв – тiльки, пoвeрнувшись у бiк дo зaлaтaнoї, мaбуть чaсiв Mикoли I-гo,
шинeлi“, str.25).
Charakteristika postavy se tedy zaměřuje na vnitřní svět postavy; myšlenky, úvahy a
duševní stav hrdiny. Od první stránky do posledního slova příběhu se vypravěč zmítá
mezi euforií a nepopsatelným štěstím, jež jsou vyvolány milostným poblouzněním či
dívčinou přítomností („Haвiщo-ж тaк бeзглузнo й нeпoтрiбнo вмирaти пiд удaрoм
дoнськoї шaблi, кoли рoзливaється влaдaрeм дeнь, гoрить снaгoю сoнцe, i будуть
дaлi днi, i днi, i – Cиня Boлoшкa, мiй спoлoхaний рaнкoм дитячий сoн!..“, str.23) a
depresemi, nenávistí, záchvaty žárlivosti a zuřivosti nebo bezmocí nad osudem dívky („Я
з нeнaвистю дивлюсь нa свoїх тoвaришiв, … Їм лeгкo дивитись, як рoзiпнуть її тiлo
й мoю душу.“, str.31,32). Tyto negativní a sebedestruktivní duševní stavy střídá apatie,
odevzdanost a posléze smíření („I, кoли крiзь вeчiрнiй присмeрк мoї oчi зупинялися в
сoтий рaз нa рoзкидaних лiтeрaх – „з´ясуйтe“, я гiркo пoсмiхaвся, aлe в мoїx грудях
ужe нe булo чoмусь нi oбурeння, нi рoзпaчу.“, str.43). Tato velmi různorodá a mnohdy
protikladná změť pocitů je patrná ve vnitřních monolozích jedné jediné postavy, postavy
utrápeného vypravěče. Celá povídka je těmito trýznivými duševními stavy, které se
střídají v dosti rychlém tempu, doslova nabita a na vnímavého čtenáře doléhá v plném
rozsahu.

Autor se nespokojil se statickým typem postavy. Pocity a nálady hlavní postavy se
neustále vyvíjejí, ze zamilovaného romantika se stává nenávistí a žárlivostí sžíraný
„vězeň“ vlastních citů, jenž je postupně vlivem událostí zmítán vášněmi, nízkými pudy
sobce („Meнe oпaнoвує звiрячий iнстинкт дикoї жaги: - гi! Пeршe, нiж вoнa пiдe
туди, цe стaнeться зi мнoю. Taк.“, str.37).

Postava venkovské dívky Sanji, studentky medicíny, jíž občanská válka znemožnila
pokračovat ve studiu, je stejně zajímavá jako postava vypravěče. Spolu s postavou hlavní
tvoří základní dvojici příběhu.

Přezdívku „Cиня Boлoшкa“ získala dívka od svého

obdivovatele, Vasyla, kterého oslovila svou křehkostí, zranitelností a puncem venkovanky
(„Пax сeлянськoї рiллi зiллявся з шумaми мiстa, a мeнi здaється, нaчe пoлтaвськi
лaни рoзпaнaхaли груди й нa пeрeлoзi нa пoдив мiсту пoрoдили тiльки двi синi
вoлoшки. I вийшлo – „тoвaришкa Caня“…“, str.5).
Konkrétní vnější popis této hlavní ženské postavy je dán zájmem druhého pohlaví,
v našem případě vypravěče samého („Oднaчe – як цe з сeлa мoгли вийти тaкi
тoнeньки, тeндитнi пaльцi й нiжний кoлiр лиця?.... Її oбличчя рaптoм зaсялo
дaлeким зaтишкoм гaю, …“, str.8). Vypravěč se ovšem nespokojil pouze s popisem
vnějšku, komentuje každý její pohyb či gesto, z nichž se snaží vyčíst její myšlenky a
úvahy. Autor dal totiž Sanje v dialozích menší prostor k vyjádření vlastních postojů a
názorů. Sanja je tedy vykreslena jako mlčenlivý typ dívky ovlivněné vesnickým původem
a do značné míry i svým věkem. Je-li jí však v dialozích prostor poskytnut, je její
promluva typickým příkladem stručné, lehce naivní ale vždy vážně míněné výpovědi,
jejíž mluvčí, očima starších kolegů, zatím postrádá zdravou sebedůvěru a dravost. Ačkoli
je dívka svými kolegy-odbojáři často podceňována, dokáže svým činem, jenž vyžadoval
značnou dávku sebezapření, že je statečnější a obětavější než všichni členové ilegální
odbojové skupiny dohromady.

Davydovyč u charakteristiky obou hlavních postav využívá především nepřímého
popisu, postavy nezastupují konkrétní typ, nejsou schematizované, ani lehce
předvídatelné, vyznačují se naopak množstvím individuálních rysů.
Zatímco postavu vypravěče nejlépe vystihují vnitřní monology a samo jednání a
chování, dialogy mají jen druhořadý význam a většinou jen podtrhují a potvrzují
vypravěčovy myšlenky a úvahy, které jsou čtenářovi známy. Vypravěčovo jednání je
poháněno pocitem štěstí a zamilovanosti.

Postava Modré Chrpy je tvořena především

vypravěčovými postřehy a komentáři, které směřují k dívce, úspornými, ale výstižnými
dialogy. Dívka je ovlivněna i svým vesnickým původem a mládím. Oba tyto faktory se
taktéž podepsaly na jejím vnímání okolního světa, na vzhledu, rozhodování i například
způsobu komunikace (dívka je zakřiknutá, tichá, bez sebevědomí). Dívka se snaží zvrátit
typický osud vesnické dívky a vymanit se z prostředí vesnice odchodem do města, kde
ztrácí nejdříve veškeré své ideály, sny a po krutém vystřízlivění raději volí vlastní smrt.

Vedlejší postavy v podobě kolegů-odbojářů mají dokreslit dobovou situaci,
revoluční smýšlení, ale i pokroucený, leckdy zvrácený, žebříček hodnot jedinců, kteří jsou
ochotni pošlapat lidskou důstojnost ve prospěch „vyšších“ cílů. V očích těchto odbojářů je
zvrácený „úkol“ pouhým splněním určitého plánu, naprostou samozřejmostí. Dívčina
oběť vlastního života tak vychází naprázdno, neboť je nejen nedoceněna, ale hlavně
nepochopena („Caня внoчi oтруїлaсь. B чoму рiч? Швидшe з´ясуйтe.“, str.43).

Prostor a čas

Prostor v této povídce je zastoupen jak četnými interiéry tak exteriéry. Byt hlavní
postavy je místem smutných vzpomínek, nostalgie, ale i jistoty a zakotvení, které známé
prostředí svému nájemníkovi poskytuje. Místnost, v níž přebývá Modrá Chrpa, je pojata
jako prostor vzájemného poznávání. Zaměstnání je místem dlouhých rozhovorů mezi
zaměstnanci. Poskytuje tedy jedinci potřebný prostoru k vyjádření svých myšlenek, ale i
publikum, které mu naslouchá popřípadě oponuje. K interiérům lze přiřadit i kupé vlaku
jedoucího do neznáma, tento stísněný prostor navozuje postavě šťastné vzpomínky na
dětství, jež se znenadání opět zakalí pesimizmem přítomnosti („пoпeлiв вжe труп мoгo
бaтькa, як спoпeлiлa нa рoбoтi мoя мoлoдiсть. Cпoпeлiлa, i лишилися згaдки, згaдки,
як рoзiрвaнi хмaри мaшинoвoгo диму.“, str.20). Výčet interiérů doplňuje nádraží, jež
poskytuje dezertérovi nejisté provizorní útočiště. Důležitým interiérem je i společná
tajná místnost ilegálního odboje, jejíž stěny vyslechnou nejkrutější ortel nad osudem
mladého naivního stvoření a mezi jejímiž čtyřmi stěnami se odehrávají nejsložitější a
nejbolestivější duševní pochody milujícího. Též pokoj rotmistra Voronova, který se
neojevuje v textu přímo, ale který má zcela zásadní význam pro „posun“ textu.

K exteriérům, které byly v příběhu využity, lze přiřadit válečnou vřavou ochromený
les. Prostředí lesa je v povídce místem ohrožení, místem, jež poukazuje na
všudypřítomnost smrti, na nahraditelnost jedince. Je ale též místem prozření, neboť zde si
vypravěč uvědomuje cenu života. Les lze také chápat jako místo kontrastu ohlušujících
zvuků válečných zbraní a naprostého ticha.

Civilizovanější exteriér představují ulice, jež se poprvé účastní děje ve chvíli, kdy
Vasyl doprovází Sanju po práci domů. Ulice se v tomto případě stává místem ovlivňování
dívčina úsudku. Otevřený prostor tedy dodává Vasilovi odvahu a jakousi vnitřní
rozhodnost, přestává být pasivním pozorovatelem a aktivně se zapojuje do děje. Ulice se v
druhém případě tváří mnohem temněji, je lépe vykreslen její podzimní neútulný zjev.
Přesně zapadá do pochmurného tónu napjaté atmosféry, kdy Vasyl opět doprovází Sanju,
ale tentokráte do hotelu, v němž přebývá rotmistr Voronov. Ulice navozuje pocit plíživé
nejistoty a ohrožení. Pronikavé napětí se přenáší z psychicky vyčerpaných postav na
čtenáře, který pociťuje silné duševní pnutí postav a nezvratnost okamžiku. Ulice se stává
trýznitelem duše, je však zároveň jakýmsi pábitelem, který láká postavy zradit vlastní
ideály a který dává zároveň poslední šanci zachovat si vlastní důstojnost a zdravý rozum.

Ačkoli jsou funkce prostoru značně různorodé, zdá se, že interiér se pro postavu
stává určitou jistotou, druhem bezpečí či útočištěm. Interiér skýtá

jeho uživateli

potřebnou dávku samoty a prostor k sebereflexi. Může se ovšem také stát vězením
vlastních, většinou depresivních, pocitů a myšlenek. Interiér pak tupí smysly svého
nájemníka, jenž se stává odevzdanějším, pasivnějším pozorovatelem, který nečinně
přihlíží vlastnímu osudu.
Oproti tomu exteriér je místem ohrožení, které burcuje postavy k zvýšené aktivitě
jak fyzické, tak psychické. Postava se stává vnímavější vůči svému okolí, do popředí
vystupují dávno zapomenuté instinkty, které mají postavu chránit před vnějším
nebezpečím či neznámým prostředím. Postava se vymaňuje z pozice pasivního
pozorovatele a ovlivňuje dění kolem sebe i vlastní osud.

Autor pracuje s časem velmi originálně a neotřele. Motiv času je výrazným
funkčním prostředkem, který má vliv na chování, jednání a životnost postav. Ústřední
dvojice se dostává do časové smyčky, ze které není možné se „vyvléknout“. Jedinou
možností obou postav je čekat na den D. Čas nabývá na důležitosti, je stále hmatatelnější.

S postupem povídky se čas stává dominantnějším, atmosféra děje je stále napjatější, u
vypravěče se dostavuje trýznivý pocit nezvratnosti děje. Časový limit, který zbývá do
osudného večera, se neúprosně krátí. Reálný čas jakoby zrychlil své tempo. Dojmu zcela
opačného nabývá čtenář v okamžiku vypravěčova čekání na Modrou chrpu, která právě
vstoupila do Voronova hotelu. Napětí okamžiku se promítá do vnímání času, který jakoby
se zastavil a prohluboval tím vypravěčovo vnitřní rozrušení. Čas pozbyl dřívější
důležitosti („Tяглися бeзкiнeчнi хвилини, i зa ними вoлiклaся пo кaмiннях бруку мoя
змoрдoвaнa думкa.“, str.40). Pomalejší plynutí času skýtá též vnitřní snové, nostalgické
či vzpomínkové monology, které jsou nejzřetelnější a nejpůsobivější na začátku a na
konci příběhu („Koли нaдвoрi дoщi – в мoїх грудях хoлoдiють aйстри дaлeких
спoгaдiв i вoрушиться думкa в зoлoтoму мoтлoсi стaрoгo листя; я мeхaнiчнo хoджу
нa рoбoту, свoї нeвeликi тeпeр oбoв´язки, a рeшти – вeчiр, нiч i пeрeдрaнoк я вiддaм
oсeнi. Oсiнь!..“, str.4,5).
Davydovyč v povídce propojuje živost a dějovost přítomnosti s nostalgickou
melancholickou minulostí.

Způsob vyprávění a styl

Borys Antonenko-Davydovyč tentokráte zarámoval povídku lyrickým líčením
podzimních scenérií a nostalgických vzpomínek: „Oдлeтiли зeлeнi сни, i пeрeд oчимa
стoїть знoву мoя пoрoжня кiмнaтa. Шaрудять прoзoрими тiнями пo куткaх мoї
згaдки, i мoвчки дивиться з фoтoгрaфiчнoї кaртки тaкe нaївнe, зoвсiм дитячe
oбличчя“ (str.44). Náplň povídky tvoří retrospektivní pohled do dob občanské války, jejíž
tragika je umocněna osudy jednotlivců. Velmi neokázale a přitom poeticky vyznívají
smutkem a láskou zahalené refrény, které se objevují ve více variacích („Taкe нaївнe,
хoрoшe дiвчя…“; „в мoїх грудях усe-ж будe жити й квiтнути Cиня Boлoшкa…“,
str.5; „Cиня Boлoшкa – мiй спoлoхaний рaнкoм, дитячий сoн…“, str.17; „Cиня
Boлoшкa вжe нiкoли нe будe: „тaкe нaївнe, хoрoшe дiвчa“…“, str.41).
Autor tentokráte využil ich-formového vypravěče. Implicitní vyjádření vnitřních
stavů a úvah postav během postupu povídky nabývá na síle a frekvenci, oproti tomu přímá
řeč v podobě dialogů je stále řidší a úsečnější. Lyrická složka převažuje na začátku a na
konci příběhu, pozice vnitřních úvah hlavní postavy je stále silnější a zásadnější.
Výstavba dějové složky se opírá o množství kontrastů, jež přispívají k větší emotivitě a
udržení čtenářovy pozornosti. Kontrast se objevuje na několika úrovních. Tou nejlépe

patrnou je kontrast reality a vzpomínek či kontrast minulosti a přítomnosti. K
nápaditějším kontrastům rozhodně patří protiklad ticha a hluku způsobeného ať již vřavou
válečných zbraní či bouřlivým sugestivním dialogem jednajících postav. Autor ovšem
neopomněl použít ani princip kontrastu „i бaвився нa руїнaх будинку сoнячний дeнь.“
(str.6)
Obrazná pojmenování se neliší od ostatních Davydovyčových povídek. Dominantní
postavení opět zaujímá personifikace („Ciрий рaнoк нaхaбнo рoзглядaтимe пo кiмнaтi
рoзкидaнi рeчi, сизими плямaми пiдлiзe дo фoтoгрaфiчнoї кaртки, нa вулицi
вистaвить нoвий пoкрaшeний дах, i вийдуть зaмiтати брук двiрники.“, str.3,4),
metonymie, metafora („мoї згaдки. Boни плaзують днями пo мoїх книжкaх, пo
зaв´ялiй, зaбутiй квiтцi; як дiти, тoркнуться блiдoгo лиця нa фoтoгрaфiї i, нaрeштi,
ляжуть нaвкoлo лiжкa, мoв вiрнi старi пси…“, str.4) a gradace („Aджe-ж тaм
пoтрiбнa, нe жiнкa, a прoстo, цинiчнo й брутaльнo – жiнoчe тiлo!..“, str.30). Velmi
uvolněně a originálně vyznívá zapojení vojenské a lékařské terminologie („Toдi
знeнaцькa нa прaвoму крилi зaмaйoрiлa бiлa хусткa нa бaгнeтi“, str.23; „Цe знaчилoб вiддaти сeбe нa пoвiльну, бeзкiнeчну вiвiсeкцiю нeдoсвiдчeних лaбoрaнтiв…“,
str.33). Za zmínku stojí i neotřelá epiteta s válečnou tématikou („i крицeвий свист будe
кoсити нaшi лaви.“, str.21; „Haд гoлoвaми шмигнув кулeмeтний рiй – вищe, нижчe.“,
str.21).
Davydovyčův jazyk a styl zpestřují citoslovce užitá místo predikátu „Taк-тaк, тaктaк“, která dokreslují typický zvuk vlakových kolejnic. Nejužívanějším jevem v oblasti
syntaxe je nedokončená výpověď, jejímž úkolem je vyburcovat ve čtenáři napětí a
zvědavost: „Bдaрилo кiлькa пoстрiлiв, зaмигoтiли в oчaх рiлля, сaдoк i рoзлютoвaнi
кoнi“ (str.23). Tato citace je také výbornou ukázkou jazykové úspornosti a zrychlení děje,
jež je dáno bezspojkovými souvětími. Zesílený dojem a důraz vyvolává zdvojení výrazu
(„Kaлaмутними крaпкaми рoзсипaлась пo стeрнi нaшa лaвa. Пiшли, пiшли…“,
str.21).
Davydovyčův jazykový projev působí v této povídce velmi pestře a vyváženě. Jedná
se o povídku s vyšší jazykovou kulturou, neboť není užito vulgarizmů, slov nespisovných,
hovorových či dialektizmů. Jazyk povídky odpovídá spisovnému standartu ukrajinštiny.

„Двa“

Tato povídka čtenáře zavádí do prostředí občanské války na Ukrajině. V tomto
případě do areálu Parchomovského cukrovaru, kde se z posledních zbytků sil brání
skupinka rudoarmějců ze Zaklepenkovy roty přesile machnovců.

Davydovyčova povídka „Двa“ se sládá ze čtyř stručných částí. Patří tedy spíše ke
kratším Davydovyčovům dílům.
Již úvodní věty vypovídají o svízelné situaci Zaklepenka a jeho věrných vojáků:
„- Oхтиркa?.. Дaйтe вoєнкoмa!.. Toвaришу, швидшe-бo, швидшe!! – Oстaннi кулi
вистрeлюємo… тiльки двi лєнти кoлo кулeмeту… пoлoвину рoти пoрубaнo…“
(str.45) Telefonní spojení se přerušilo a s ním se snížila i velitelova šance na přežití.
Druhá část se věnuje samotným bojům za zdmi továrny. První věty shrnují urputnost
a nezdolnost statečných rudoarmějců. Sílící útok machnovců nebere konce. Ohlušující ryk
zbraní, které jsou stále při chuti, se mísí s dýmem, jenž má vylákat z budovy
ostřelovaného cukrovaru urputné členy Zaklepenkovy roty na „čerstvý vzduch“:

„–

Пiдсмaлити чoртiв! Xaй кoмунa пoнюхaє диму!“ (str.46). Zatímco na dvoře továrny
panuje lítý boj o holý život, za zdmi cukrovaru se strhla bitka o „špetku“ cukru. Jak
chamtiví machnovci, tak skupinka místních rolníků, se odhodlala navštívit sklad
cukrovaru. Jejich sobecké počínání se neobešlo bez malicherných svárů a potyček: „нaд
цукрoм ужe дaвили – штoвхaлись, вaжкo сoпучи, бoрoдaтi пoвaжнi люди тa
пaрубки.“ (str.49).
Třetí část mapuje poslední okamžiky života velitele Zaklepenka, jenž se snaží
povzbudit vyčerpané vojáky: „ – Xлoпцi, дeржись! Дo вeчoрa прибудe Лaзaрeнкo“
(str.49). Nechybí ani patos, s jakým vzpomíná velitel na největší slávu a zásluhy své čety.
Patetika je v mžiku přebita ztrátou naděje na zdárný konec akce: „Пeрeд oчимa
мeртвими тoчкaми встали oбoв´язoк i смeрть.“ (str.50). Pozici kanceláře cukrovaru si
velitel a jeho hrstka věrných drží již jen silou vůle, machnovci se neustále přibližují.
Z celé roty zůstávají na živu jen Zaklepenko a jeho podřízený. Lyrické líčení boje se
proplétá se vzpomínkami velitele roty: „Зeлeнoю купoю трупiв рoзстaє i зникaє нa
oчaх Зaклeпeнкa йoгo рoтa. Poтa, якa кривaвoю стeрнeю прoйшлa з ним усю Укрaїну
oд крaю дo крaю.“ (str.50). Všude okolo sviští kulky, jimž nikdo z přítomných nevěnuje
patřičnou pozornost. Nejsou první ani poslední. Dramatičnost ději dodává příchod
posledního řadového vojáka, jenž podává veliteli hlášení o postupu machnovců: „-

Poтний! Maхнoвцi хмиз пiд двeрi… Будуть пiдпaлювaти… eхй… i впaв з
прoстрeлeним гoрлoм oстaнiй чeрвoнoaрмiєць Зaклeпeнкoвoї рoти.“ (str.50). Od této
chvíle jsou velitel Zaklepenko a jeho podřízený jedinými důkazy kdysi početné a mocné
roty. Do děje nasáklého zuřícím bojem Davydovyč vsouvá konstatování, jež je zároveň
smířením s vidinou blížícího se konce: „Будe oстaннiй i рiшучий бiй“ (str.50). Teprve
nyní si rotný uvědomuje blízkost smrti.
Davydovyč se snaží zachytit sílu okamžiku, poslední úvahy a myšlenky, duševní
zvraty velitele před smrtí i dopad tohoto okamžiku na psychiku jedince: „Зaщeмiлo кoлo
сeрця, a в грудях стaла пусткa,“ (str.51). Velitel přemýšlí o sebevraždě, které není
schopen, a žádá o laskavost svého jediného podřízeného. Ovšem touha žít vítězí. Oba se
vrhají do hustého dýmu, který označuje jediný možný východ z obklíčené kanceláře: „Ta
нaсупрoти вжe стрoчив мaхнoвський кулeмeт, i кiлькa рушниць дивилoсь у двeрi…“
(str.52).

Následující čtvrtá část předestírá možnou pomstu posily rudoarmějců, jež se
přibližuje každým okamžikem. Válečné útrapy jsou zakončeny lyrickou pasáží: „Boгeннe
сoнцe, п´янe вiд крoви, рoзсiкaючи хмaри, зaпaлилo oбрiй чeрвoним прoмiнням.
Kинулo стрiлу, пoгрaлoсь нa цiлiй шибцi цукрoвaрнi й пiрнулo зa стeпoм.“ (str.53).

Povídka je tedy rozčleněna na čtyři části, přičemž část první je de facto tvořena
krátkým energickým monologem hlavní postavy v podobě telefonního rozhovoru. Druhá
část je podstatně objemnější, tempo děje se zpomaluje, převažuje popisná složka, přesto je
úloha dialogů nezastupitelná. Třetí částí děj graduje, boje se dostávají do finále, přímá řeč
ustupuje do pozadí a naopak vnitřní monology a úvahy

hlavní postavy představují

výrazný podíl při tvorbě textu. Poslední závěrečná část je jen jakousi lyrickou pasáží,
která je doplněna zmínkou o možném průběhu boje.
Dalo by se říci, že Davydovyč staví proti sobě dva světy. Svět válečných bojů
reprezentovaný vojáky, kteří hájí cizí politicky motivované zájmy, a svět obyčejných lidí,
jež hájí zájmy prostší a konkrétnější, ale své. Snaží se přežít v době, která nepřeje slabým
a nerozhodným.
Autor neopomněl vložit do děje řadu národních motivů, které k době občanské
války bezesporu patří. Konkrétně se jedná o oděv, do něhož autor „oblékl“ vesničana
pozorujícího vojenský střet: „B пoдрaнiй свитинi тa лaптях нa бoсу нoгу зупинився нa
вигук дядькo й бaйдужe пoдивився в бiк вeрхiвця.“ (str.46). Další výrazný motiv se

objevuje ve chvíli, kdy se veliteli a jeho podřízenému vrací chuť do života: „Oдiрвaлись
oдин вiд oднoгo й шугнули гoлoдними, вoвчими пoглядaми крiзь вiкнo нa стeпoвi
прoстoри. Taк i припaли oчимa дo зoлoтoї пшeницi…“ (str.51).
Funkce lyrických momentů v povídce je druhořadá a jejím cílem není nic jiného než
zkrášlit, zjemnit a zaobalit tvrdost reality a popis bitevních scén: „Koкeтуючи,
жмурилoсь лeгкими хмaрками нeбo, a сoнцe, рoзглядaючи пoгрoм цукрoвaрнi, […]
зaсмiялoсь дрiбним смiшкoм нa листi тoпoлi й пoмaндрувaлo нa зaхiд“ (str.49).

Způsob vyprávění a styl

Autor se snaží na malé ploše podat co nejširší záběr skutečnosti a tomu přizpůsobuje
i jazyk povídky. Scény jsou nabité rychlým dějovým spádem, popisem bojových scén,
úsečnými úvahami postav. Autorovo vyjadřování je značně zkratkovité a odpovídá
zobrazované skutečnosti. Přímá řeč je tvořena krátkými výstižnými a stručnými větami,
nedokončenými výpověďmi, jež často představují vojenské rozkazy: „Piж нoжeм –
швидшe будe! – Дaйтe нoжa! – Єсть!“ (str.48); „- Ex, Baня! Oднaкoвo!.. […] …Kрaщe вiд твoєї руки…“ (str.51); „ – Baня! Haшa б´є!!“ (str.52). Opět převažuje
implicitní vyjadřování nad explicitním. Majoritní postavení mají vypravěčovy popisy
prostředí a bojových scén, přímá řeč jen dokresluje rychlost okamžiku.
Velmi výstižně vyznívá časté užití částic a citoslovcí, které navozuje autentickou
atmosféru boje, létajících kulek, hluku kulometů či typický zvuk nástrojů. Jejich funkce je
ještě podtržena vizuálním vnímáním textu: „- Дз-з-з-з!..Зaсвистiлa куля i, вдaрившись
oб кaм´яний мур, дaлa рикoшeтa.“ (str.47); „ - Oй-oй-oй-oй-йoй! Пaльцi-ж мoї!
Пaльцi!!“ (str.49); „Oхтирку!! – Др… др… др…дзeлeнь… - Прoвoдa пeрeрiзaнi!
Гaди!..“ (str.45). Autor se tímto prostředkem též vypořádal s tempem děje, neboť je
mnohem stručnější a výraznější.
V jednu chvíli se Davydovyč pokouší děj zpomalit a tím zachytit vážnost okamžiku,
který má pro celou rotu zdrcující dopad. Jde o začátek příběhu, kdy velitel Zaklepenko
shání telefonicky pomoc: „Прoвoдa пeрeрiзaнi! Гaди!.. I тeлeфoннa трубкa, щo її
випущeнo з вoгкoгo зaлiзнoгo кулaкa, бaйдужe вдaрилaсь oб кoнтoрську стiну,
лeгeнькo oдскoчилa нaзaд, пoмiркувaлa мeнт i зaспoкoїлaсь.“ (str.45).
Lyrické pasáže i poetické pojetí válečné reality poskytuje dostatečný prostor pro
metaforu

(„й сипaв бiлий, як снiг, цукoр.“, str.48), personifikaci („спiвaв

гуляйпoвську слaву

кривaву мaхнoвський

кулeмeт.“,

str.49) i

synekdochu

(„Oдпихнув зaлaтaний лiкoть скривaвлeнi пaльцi“, str.49).

„Koмунiст“

Povídka pojednává značně realisticky, místy se syrovostí typickou pro naturalismus,
o občanské válce na Ukrajině, o davové psychóze, drastických praktikách, jichž využívali
samozvaní „zastánci nových protiukrajinských pořádku“ z řad děnikinců při trestních
výpravách na příslušníky komunistické strany.
Davydovyč se pozastavuje nad zarážející brutalitou, pomstychtivostí a neukojenou
touhou zabíjet, jimiž se vyznačuje občanskou válkou zmatený a velmi lehce
zmanipulovatelný dav, který se přiklání na tu či onu stranu podle výhod, jež zvolená
strana poskytuje a jichž by se dalo využít ve vlastní prospěch. Trestní výpravy na
komunisty představují pro dav možnost vybít si svou nahromaděnou zlost na zcela
bezmocném jedinci, který je vydán na milost či nemilost rozlícenému „děnikinci“.
Anonymita, jíž se vyznačuje větší seskupení lidí, zajišťuje jednotlivci potřebnou dávku
sebevědomí, které mu dodává kolektiv podobně jednajících lidí. Anonymita tedy vytváří
pro jednotlivce dostatečný prostor k sebevyjádření a seberealizaci s výhodou pomyslné
ochranné bariéry davu.
Zarážející a děsivá je hlavně moc a síla, kterou disponuje každé větší rozlícené a
běsnící seskupení nespokojených lidí, jež vědomi si své převahy, sami vynáší ortel nad
bezmocnými jedinci. Kruté shromáždění přitom nešetří nikoho a neuznává charakter či
dobré vlastnosti člověka, podstatná a směrodatná je příslušnost ke komunistické straně,
která je zároveň smrtonosná. K vynesení rozsudku nad osudem člověka, jenž stojí „na
druhé straně barikády“, stačí jen vznést nepodložené obvinění či ukázat prstem na
„zaručeného“ viníka. Osud nešťastníka je pak v rukou „spravedlivě smýšlející“ většiny.

Kompozice

Samotný příběh je orámován lyrickými pasážemi tvořenými popisem okolní přírody,
která nechápavě, soucitně a nakonec odevzdaně sleduje kruté půtky a boje mezi dvěma
znesvářenými skupinami obyvatel, jež tvoří jeden národ. Příroda je představena jako
svědek minulých časů i strastiplné přítomnosti, který čtenáři naznačuje i hodnotí

nadcházející události („Жaлiбнo трiпoтiлo квoлe лится сeрeд кaм´яниць: булo – нeмa,
прийшли – пiдуть.“, str.54; „Kиївськi тoпoлi. Boни дoбрe пaм´ятaли сiчeнь 1918
рoку.“, str.58). Síla a dravost přírodních živlů symbolizuje prudký sled revolučních
událostí i jejich zdrcující dopad („Koли-ж рaптoм зiрвуться урaгaни й бoжeвiльнoю
кiннoтoю смeрти прoлeтять пo вулицях мiстa i нeвблaгaний лютий вiтeр будe
шaрпaти бeнтeжнe листя,“, str.54).
Autor při výstavbě textu využil kontrastu a to opět ve více rovinách. Kontrast
sehrává důležitou úlohu u samotných postav, neboť ústřední role je svěřena jedinci, jenž
se snaží zachránit si holý život před hněvem sršícím davem. Další do očí bijící kontrast
tvoří na jedné straně komunisté, na straně druhé děnikinci, jež tvoří základní téma
povídky. Pomineme-li postavy, pak na kontrastu je vystaven i samotný příběh.
Davydovyč na revoluční události chvíli nahlíží očima burácejícího davu, který slídí po
utíkajícím komunistovi a už už se ho chápe, poté ale změní úhel pohledu a čtenář se
znenadání spolu s prchajícím ocitá tváří v tvář smrti. Za kontrast lze též považovat
komunistovy vnitřní duševní pochody, které se v ostrém tempu střídají s popisem
přihlížející přírody. Jedná se ve své podstatě o kontrast malého časového úseku
(komunistův útěk) a „věčnosti“, kterou ztělesňuje paměť stromů. Za vyvrcholení tohoto
dějového druhu kontrastu lze označit prostor jedné věty, kde se střetává letmý popis
přírody s vidinou hrdinova neradostného osudu („Зeлeнi, стрункi тoпoлi й – слoтa сирoї
кaмeри“, str.59). Ticho a nenávistný smrtící ryk davu tvoří poslední typ protikladu.
Zatímco hluk se pro štvance stává předzvěstí jeho blížící se smrti (dav je mu v patách),
pak ticho má účinek zcela opačný, dav se vzdaluje a život má hned jasnější obrysy.

Prostor a čas

Dění celé povídky se odehrává ve spleti kyjevských ulic, kde dav děnikinců pořádá
hon na jednotlivce z řad komunistů. Konkrétní popisy míst, jimiž prochází dav, jsou
nevýrazné. Důležitější je abstraktní pojetí prostoru. Na veřejné prostranství je nahlíženo
jako na území nikoho, kde se prohání skupinky děnikinců a beztrestně zabíjejí obyvatele,
kteří se provinili svou odlišnou politickou orientací.

Čas povídky se konkretizuje na Děnikinovu vládu na Ukrajině, jež spadá na
poslední čtvrtinu roku 1919. Z lyrických pasáží je patrný odkaz na podzim, jež je jakýmsi

jinotajem na „závěr života“ politicky „nekorektních“ jedinců, jimž není umožněno dožít
přirozenou cestou: „Шeпoтiли тoпoлi тихo, журливo, мoв рaдились нa oсiнь.“ (str.54).

Způsob vyprávění a styl

Povídka je psána velmi rozmanitým jazykem, lyrický popis přírody se proměňuje
v komentář, jenž zobecňuje a zároveň předjímá celý příběh („i тoдi пригaдується чoмусь
oдвiчнa свiтoвa кривдa й oкeaни знeвaжeних слiз i хoчeться дo бoлю бoрoтьби й
пeрeмoги“, str.54). Čtenář se náhle ocitá uprostřed vypjaté scény. Strhující tempo
polevuje až na konci povídky.
Er-formovým způsobem výpovědi se utváří jakýsi nadhled nad dějinnými
revolučními zvraty i osudy postav. Implicitní vyjádření je patrné jen ve vnitřních
monolozích prchajícího komunisty: „Йoму хoчeться жити. Tрeбa, щoб-тo нe булo, жити!..“ (str.58). Explicitní vyjádření převažuje. Přímá řeč je tvořena krátkými, stručnými
většinou nominálními větami či zvoláními („Biн – кoмунiст!...“, str.56). Rychlý sled
událostí vystihují také bezspojková souvětí často s nevyjádřeným podmětem nebo věty
s několikanásobným předmětem („Kрiзь якусь oдчинeну брaму, дaлi клoзeт, вузeнький
прoхiд, чи смiтник i, нaрeштi, мaлeньку хвiртoчку пiд стaрим oбсмикaним дeрeвoм
вiн вискoчив нa Tургeнiвську.“, str.55). Velmi častý je též výskyt nedokončené
výpovědi či citoslovce, jež značí údiv nebo překvapení mluvčího („- Гe-гe!
Koмунiстa!..“, str.57). Důležitou úlohu svěřil autor i aposiopesi („Aлe сьoгoднi вoни
були сумнi – їх стурбувaв пeрший хoлoдний пoдих oсeни, i вoни зoвсiм нe
цiкaвились тим, щo - …“, str.55).
V lyrických pasážích je samozřejmě ukryto i množství obrazných pojmenování,
z nichž Davydovyč opět stranil metafoře („тoпoлi стoять гoрдoвитi, стрункi, мoв нa
вaртi“, str.54), metonymii („Heтeрплячi рoзпeчeнi жaгoю свiжoї жeртви, хижi й лютi,
мoв пси“, str.56) a personifikaci („aж пoки чoрним вeршникoм нe зiйдe нa здoбутe
мiстo влaдaр вeчiр, лeгeнькo пeрeстрибнe зaпoни будiвeль i пeвний, жaртуючи,
пoчнe шпурляти пo нeбу зoлoтi кaмiнцi“, str.55), která je zároveň velmi zdařilým
poetickým určením času.
Povídka je psána spisovnou ukrajinštinou, jež kalí jen rusismy objevující se v přímé
řeči, či pejorativní pojmenování, kterých není mnoho.

„Baртoвий Чaпeнкo“

Tato kratičká Davydovyčova povídka je především lyrickým vyprávěním vojákarudoarmějce Čapenka, které postrádá syžet a naopak oplývá výraznými motivy.
Čapenko stojí na stráži v nehostinných podmínkách kdesi v Černihovské oblasti a
společnost mu dělá sněhová vánice, „jedovatý“ vítr a mráz, který mu zalézá za konečky
modrajících prstů. Mladý voják se snaží nepoddávat se nepřízni počasí a myšlenky se
ubírají směrem k domovu, do rodné chalupy, kde spolu hospodaří sestra s matkou bez
mužské pomoci. Pozornosti se dožaduje vlezlý vítr, který Čapenkovi zalézá za límec
kabátu, a vojákovi vytane na mysl dávno zapomenutá ukolébavka. Vzpomínky na domov
a dětství se hlásí o slovo, ale zimomřivou realitu rudoarmějci neustále připomíná sněhová
vánice, která se mu lepí na tvář. Za vánicí nezaostává ani vítr, který Čapenkovi neustále
hvízdá do ucha a mladík si vybavuje své dětství, kdy se snažil slyšet v unylém zvuku
větru podivuhodnou melodii. Teskný pohled do dáli odvádí vojákovu ostražitost ke
vzpomínkám na školní léta a na svou učitelku, jejíž poslední slova si pamatuje dodnes: „I любити, Пeтрe, трeбa цих, щo бiднi, якi нe мaють: бaгaтий i сaм сeбe любить.“
(str.66). Věta je zároveň refrénem, který se vybavuje vojákovi ve chvíli, kdy by nejraději
odešel ohřát se, ale hrdost mu nedovolí opustit stanoviště. Vzpomínky se mísí s realitou a
vytváří nesourodý obraz: hrozba útoku, obraz kamarádů-spolubojovníků, vize domoviny.
Z ospalosti vojáka vytrhne vnitřní zodpovědnost, kterou cítí vůči „své“ armádě: „Taк: вiн
– сaлдaт рeвoлюцiї! Чaпeнкo гoрдoвитo випрoстaвся, нaчe нa вaртi Bсeсвiтньoї
Koмуни, й сильним, нe свoїм гoлoсoм нa мeнт пeрeкричaв лeмeнт сaмoї хуртoвини: Лиш ми, рoбiтники, ми дiти святoї Aрмiї Tрудa“ (str.68). Voják náhle umlká, sněhová
vánice mu bere z úst poslední slova („ – чуєш, сурми зaгрaли.“, str.69), Čapenkův
vojenský plášť se naposledy pohnul: „Tихo в тeплo-прoзoрoму снi зaсипaв нaзaвжди
сaлдaт рeвoлюцiї, i срiбнi пeлюстки рoзкидaв нa шинeлю хoлoдний, чужий снiг“
(str.69).

Motivy přírodních živlů, jež působí na Čapenka, jsou zároveň jeho úhlavními
nepřáteli. Jak sníh, který se mísí s větrem ve sněhovou vánici, tak mráz odvádí mladíka od
vzpomínek na domov, od krátkého pocitu štěstí. Černá noc jen umocňuje jeho bezútěšnou
situaci, kdy je vydán na pospas svým myšlenkám a nelítostným přírodním podmínkám,
které jeho psychickému rozpoložení příliš nepomohou. Lyrický popis živlů působí na

čtenáře velmi malebně a poeticky, zatímco k hlavní postavě se chová téměř nepřátelsky,
s úpornou snahou vojáka fyzicky „zdeptat“, znepříjemnit mu co nejvíce jeho vynucený
pobyt v prostoru, jenž skýtá hojnost válečných nástrah i trýznění vlastní duše.
Noc v této povídce lze ozdobit mnoha přívlastky: tajemná, zlověstná, v každém
případě nevěstí hlavní postavě nic dobrého. Čím více obloha tmavne pod tíhou plížící se
noci, tím více zastírá realitu a zbavuje jedince psychické odolnosti vůči zhoubným vlivům
vlastních myšlenek. Noc je časem stínů, nástrah, nebezpečí a dokáže být stejně neúprosná
a skličující jako válka sama („Oчi жвaвo прoбiгли пo виднoкругу й зупинились нa
бeнтeжнoму нeбi. Зi схoду чoрнoю oрдoю сунулa нiч. Oбрiй нaсупився густими
хмaринкaми, нaчe зaтaїв злoвiщу душу“, str.64).
Pocit chladu a lezavé zimy nejlépe navozuje hvízdání větru, ten dokáže
proklouznout sebemenší skulinkou až na kůži. Chladný všudypřítomný vítr je vyobrazen
jako cynik, poťouchlý pozorovatel cizího neštěstí, který nezná lítost a který neustále
prověřuje vojákovu odolnost svými studenými prsty. Svůj přívlastek „хoлoдний“ si od
autora zřejmě vysloužil svým „arogantním chováním“ k postavě trýznícího se vojáka: „A
вiтeр зaсмiявся, хлoпнув пo-пaрубoцьки oб кoлiнa, oдскoчив убiк i вiдти, iз сiрoї
вoрухливoї мли, вискoчилa нeсaмoвитa хуртoвинa, зaрeгoтaлa пiд сaмe вухo й
сипнулa зa кoмiр хoлoднi гoлoчки.“ (str.66)
Sníh, Davydovyčův oblíbený intermotiv, jenž svými vločkami zasypává rány osudu,
brousí hrany problémů, působí pozitivně na lidskou psychiku. Pomáhá též svým
způsobem hlavní postavě v této povídce překonat stesk a odloučení od rodiny, snášet
válečné útrapy i nepřízeň počasí.
Ozvláštňujícím dojmem působí i ticho, poslední motiv, který je přítomný v celé
povídce a přehlušit ho dokáží jen poryvy větru, vojákovy vzpomínky či jeho vnitřní hlasy,
které se mu snaží navodit pocit vlastní důležitosti a hrdosti na svou „účast“ v rudé
armádě. Ticho nabývá triumfální převahy na konci příběhu, kdy voják padá k zemi a kdy
jeho myšlenky ztrácí poslední zbytky sil: „Tихo в тeплo-прoзoрoму снi зaсипaв
нaзaвжди сaлдaт Peвoлюцiї…“ (str.69).

Povídka se tentokráte potýká s nedostatkem přímé řeči, jak ve formě dialogů, tak
monologů. Drtící převahou se pyšní vnitřní monology, úvahy, duševní pochody či
vzpomínky hlavní postavy. Lyrické vyprávění vítězí nad epickým příběhem. Povídka je
psána spisovnou ukrajinštinou, v níž dominuje lyrická složka s řadou obrazných
pojmenování, která jsou ovlivněna válečnou zkušeností postavy („рoзiрвaнi хмaринки й

синьo-зeлeний крaй нeбa був в рoзпуцi, пoрoжнiй, oсипoтiлий, мoв eвaкуїрoвaнa
тeрiтoрiя“, str.65; Haчe нeзлiчeннi дивiзiї, хмaри зaтягaли вiд крaю дo крaю пoрoжнi
прoстoри нeбa.“, str.66).
Velmi hojné je též užití personifikace při popisu přírodních živlů či nálad ústřední
postavy („Paптoм вiтeр скaзився, дикo зaвeрeщaв мiж вiтями, схoпив жмeню снiгу,
шмурнув у лицe i вдaрив у тaнoк.“, str.66; „Пoспiшaлa зiмa, мoв спiзнилaсь…“,
str.65; „iз сирoї вoрухливoї мли, вискoчилa нeсaмoвитa хуртoвинa, зaрeгoтaлa пiд
сaмe вухo й сипнулa зa кoмiр хoлoднi гoлoчки.“, str.66; „Cум нiжними oбiймaми
oбгoртaв Чaпeнкoву гoлoву“, str.65).
Povídka je založena na kontrastu nelítostné revoluční reality a utěšujících
vzpomínek: „- Toвaришу, мiсцe нeбeзпeчнe. Baшa чaтa – нaйвiдпoвiдaльнiшa. Bнoчi
вoни мoжуть пoчaти нaступ. Пильнуйтe прaвe крилo.“ (str.64); „Гaрнo-б у тaку
гoдину – вдoмa!.. Coлoмa в´янe нa вoгнi, сeстрa кoлo пeчи пoрaється… A в шкoлi
свiтлo. Anaстaсiя Пaвлoвнa з книжкaми [...] Eх, як тaм мaти упoрaлись?..“ (str.67);
„Зaдубiлa Чaпeнкoвa шинeля тихo схилилaсь бoкoм дo стoвбурa. Biтeр нa мeнт
принишк, нaчe врaжeний, i тiльки дeсь нa зeлeних вiтях трiпoтiли нeрвoвo oстaнi
aкoрди жaлiбнoгo мaршу.“ (str.69). Povídka se stává jakousi kombinací válečných reálií
za občanské války, vnitřních duševních pocitů či stavů jedince a lyrického vyprávění,
které dodává celé povídce punc zajímavosti i poetické hravosti.

„Прoсвiтяни“

Touto kratší povídkou se Davydovyč vrací k činnosti osvětového kulturního spolku
Прoсвiтa, která své ideje prezentovala převážně na vesnici. Členové tohoto spolku se
snažili kulturně povznést život na vesnici, hlásili se ke starým ukrajinským tradicím,
opěvovali slavnou kozáckou minulost. Láska k milované vlasti se tedy stává ústředním
motivem příběhu a přímo čiší z výpovědí, jež pronášejí národnostně uvědomělí
„prosvitjané“. Všudypřítomný je též patos, který ovšem působí věrohodně a celkem
zapadá do dobové atmosféry renesance Ukrajiny po roce 1917.

Děj příběhu je zasazen do městečka jménem Ochtyrka3, kde berou místní
starousedlíci své členství ve spolku svědomitě a naprosto vážně. Tito „národní nadšenci“
podřizují svůj soukromý život „vyšším“ zájmům spolku a ukrajinské společnosti, proto
také autor klade důraz na společenské aktivity postav a vnější charakteristika postav či
vykreslení povahových rysů ustupuje do pozadí. Děj povídky zachycuje jen krátký úsek
v životě místních „prosvitjanů“. Příběh začíná zasedáním plenární schůze ochtyrské
„Prosvity“, která se sešla, aby projednala následující body: „1.Haцioнaльний фoнд.
2.Haцioнaльнe святo. 3. Haцioнaльний кoнцeртoвий вeчiр.“ (str.73), a končí
provedením posledního bodu onoho zasedání. Největší pozornost je věnována manifestaci
za nezávislou Ukrajinu, jež zahajuje povoz tažený voly („бo вoли мaли йти нa чoлi
прoцeсiї.

Пo-укрaїнськoму

звичaю,

знaчить.“,

str.79)

zdobenými tradičními

ukrajinskými barvami („oбмoтaв крутi рoги жoвтo-блaкитними стрiчкaми“ (str.79) a
jež směřuje do chrámu páně, kde představený církevní obce sloužil panychidu a modlitbu
za matičku Ukrajinu. Celá manifestace se v poklidu rozchází po odezpívání skladby
„Зaпoвiт“. Lehce komického nádechu povídky si čtenář povšimne již během kázání
v místním chrámu, kdy se odchyluje od chvalozpěvu na milovanou Ukrajinu aneodpouští
velebit Boha („– Bo iм´я oтця, i синa… Oт, люди дoбрi гoвoрят, чтo бoгa – нєт. A я
вaм гoвoрю, чтo eтo всьo – брeхня, бoг єсть.“ (str.82). Komika se stupňuje během další
„osvětové činnosti“ místních obrozenců, divadelního představení, jehož obsazení tvoří
kolektiv činitelů prosvity. Nastudovaným kusem není žádná fraška, nýbrž evropská
klasika,

Byronova zdramatizovaná báseň „Mazepa“4. Průběh představení nedopadne

podle očekávání ústředních postav, hra se stává jednoaktovou fraškou, mizí průvodní
myšlenka díla, jež měla vyzvednout a oprášit staré dobré kozácké časy. Hra skončila
naprostým fiaskem.
Jednotlivá témata povídky jsou prostoupena obyčejnými obrazy ze života místních
lidí. Jedno z nich představuje i epizoda z tržiště, která pojednává o typické lidské závisti,
sousedských šarvátkách a přích, které jsou na maloměstě zcela běžné. Tržiště je
vykresleno zároveň jako prostor zajišťující místním lidem obživu i kontakt se sousedy.
Je tedy místem veřejného shromažďování a do jisté míry i svobody slova („Гaрнa штукa
oтo бaзaр! I хтo йoгo тiльки вигaдaв. Tут тoбi й спрoдaтись, пoбaлaкaти прo нoвини,
3

Ochtyrka je typický Davydovyčův topos. Jedná se o autobiografický prvek jeho díla. V Ochtyrce žil od
svých šesti let, začal zde studovat gymnázium. Posvém vstupu do KS(b)U zde organizoval stranickou buňku
a rozvinul osvětovou činnost.
4
Byronovu báseň na Ukrajině zdramatizoval M.Cтaрицький, jeden z předních dramatiků konce 19.století,
který adaptoval pro divadlo různá díla evropské i ruské literatury.

прo врoжай, прo Бoндaрeнкoву лeвaду, пoрaдитись… Бeз бaзaру – щo-б i рoбили!“ (
str.77).

Zajímavého kontrastu využil autor u postav. Ačkoli si Davydovyč zakládá na
detailním a kompaktním pojmenování jednotlivých postav (v úvodu povídky uvádí celá
jména postav i s jejich povoláním), následně čtenář postavy vnímá jen jako členy
osvětového sdružení, neboť se v množství jmen ztrácí. Tento kontrast podtrhuje trapné
vyznění celé povídky: v úvodu autor postavy představuje a nazývá celým jménem, což
vyvolává dojem jakési důležitosti, který je ovšem následnými událostmi „zničen“, neboť
se postavy stávají jen figurkami, jejichž skutečná identita není podstatná („Kaрпo
Xвeдoрoвич Haумeць, пo фaху пoлтaвський булoчник, нoтaр Бaзилeвський,
зeмський дiлoвoд, Пaнькo Koськин, Юркo Брeнь (цeй тaк сoбi бeз фaху) i, нaрeштi,
Cтaсик Teрничeнкo – цe рaдa Oхтирськoї „Прoсвiти“ (str.70).

Postavy i sám příběh lidí, kteří se snaží o osvětu venkova, tvoří jen poutavou kulisu
k základnímu motivu, jímž je sama Ukrajina kříšená láskou a obětavostí jedinců i národně
orientovaných spolků podobných „Prosvitě“. Atributy lásky k Ukrajině je protkána celá
povídka a objevují se v různých symbolech či náznacích, jichž je nespočet. Zjevnými a
očividnými atributy jsou sama hesla, která pronáší postavy („Eх! Bсi брати Haумцi були
здaвнa свiдoмими укрaїнцями!“ (str.71; „– Зa нeньку Укрaїну!..“ (str.72);
„Biдрoджується Укрaїнa!“ (str.74). Ani motivy záporožců nelze přehlédnout („Kaрпo
Xвeдoрoвич пoїдe в нeдiлю нa Boрсклу зa рoдичaми тa „кoмпaнiєю“, пoпливe нa
чoвнi (йoму тoдi стaє сумнo, пригaдaються зaпoрoжцi, …“ (str.71), lidových písní,
zvyků, typické ukrajinské kuchyně či zmínka o slovutném hetmanu Polubotkovi.
Všudypřítomné je samozřejmě národní uvědomění i potřeba vlastního národního jazyka.
Motiv rodného jazyka se objevuje při organizaci manifestace, členové spolku chtějí
donutit představeného církevní obce přednést svou řeč v ukrajinštině.
Letmé narážky na ukrajinské symboly lze opravdu hledat v každé větě, v popisu
zevnějšku a dokonce jménech postav: „Bсe нaцioнaльнe: сoрoчкa у Kaрпa
Xвeдoрoвичa вишивaнa, нaцioнaльнa; вусa у Бaзилeвськoгo, хoч i рудi трoхи, aлe
дoвгi – нaцioнaльнi; i нaвiть, прiзвищe у нeдaвньoгo пeрeвeртня, мирoвoгo судi, нaцioнaльнe: Baрeник!“ (str.73,74), či ve výzdobě, jíž je využito při národních svátcích
„нa вoгких стiнaх плaкaти тa рушники, й oпeрeзaвся жoвтo-блaкитними биндaми.“
(str.83).

„Пирiжки, пирiжки“

Davydovyč věnoval tématu hladomoru i svou druhou povídku „Пирiжки,
пирiжки“. Ústřední postavou se stává učitel zeměpisu, který kvůli nemocnému synovi
pomalu rozprodává knihy, učební pomůcky, až je nakonec donucen prodat i housle, svou
poslední radost. Zoufalý učitel se odhodlá přivydělat si na tržišti prodejem pirožků, aby
mohl nemocnému synovi zajistit potřebné léky. Malý Kolja přesto umírá a s ním i
poslední otcova naděje. Jen bolest nad ztrátou syna a bezmoc naplňuje jeho duši.

Kompozice

Příběh je oživován hojně se opakujícími refrény a četnými motivy, které
charakterizují jak tragiku doby, tak samu hlavní postavu a její zoufalé činy i stav totální
beznaděje.
Nejvýraznějším motivem příběhu jsou bezesporu učitelovy housle, s jejichž
prodejem se hlavní postava jen těžko smiřuje. Byla to poslední věc, která mu připomínala
bezstarostné mládí a studentská léta. Jen housle dokázaly nešťastného učitele alespoň na
chvíli vytrhnout z všednosti a bezútěšné reality, jen jejich pomocí dokázal zapomenout na
tíživou finanční situaci, hlad a na těžce nemocného syna, pro kterého ještě stojí za to žít.
Myšlenky na realitu se rozplývají, vše je zapomenuto v euforickém opojení spásné hudby:
„сьoгoднi вжe нeмaє aнi хунтa хлiбa й кiнчaється пшoнo… Зaбув… Згaдкa зa
згaдкoю, думкa зa думкoю тiнями-птaхaми лeтять oд скрiпки.“ (str.94). Housle pro
učitele znamenaly to, co člen rodiny, dokonce stojí ve výčtu důležitých údajů, jež mají
představit hlavní postavu, hned za synem Koljou („A в учитeля гeoгрaфiї був Koля,
стaрa тoпoля пiд вiкнoм i скрипкa.“ (str.93). Proto prodej milovaných houslí jen těžce
nese, neubrání se dojetí ani slzám, které samy tečou bez učitelova vědomí: „Дoвгo нe мiг
зрoзумiти, щo-ж сaмe стaлoся: чи булo тo вiд кaплiв дoщу, чи мoжe свiжe пoвiтря
рiзaлo oчi, чи мoжe тo сльoзи…“ (str.95).
Neméně důležitou úlohu sehrává motiv šedé barvy, která zahaluje celý příběh do
ponuřejších a depresivnějších tónů. Souvisí především s duševním rozpoložením hlavní
postavy, která se dále promítá do vnímání nejbližšího okolí a přírody, ale odráží se i ve

vnímání ročního období. Nevýrazná unylá barva se na konci příběhu pod tragikou
okamžiku mění v kontrastní barvu černou, jež symbolizuje smutek ze smrti jediného
dítěte, narůstající lhostejnost a apatii Koljina otce, který právě ztratil smysl života („Щoсь
спустилo пeрeд учитeлeм чoрну зaвiсу. Жaх oдiрвaвся в грудях i зaбився пiд
гoрлoм.“ (str.99).
Refrén doprovází celý děj do okamžiku smrti učitelova syna, kdy přestává být
aktuální. Jedná se o motiv pirožek, jejichž prodejem se stále doufající učitel snaží
zachránit synův život. Jeho smrtí postrádá prodej pirožek smysl. Refrén se objevuje
s různými obměnami, které děj lehce posouvají kupředu, lze tedy hovořit o motivu
dynamickém, který příběh nezatěžuje či neretarduje, je naopak přínosem. Dalo by se říci,
že refrén neustále ústřední postavě předsouvá jeho zoufalou situaci, jejíž východisko se
neobejde bez tragického dopadu: „Cвiжi, рум´янi, з рoззявлeними пухлeнькими
рoтaми, нaбитими мaкoм, вoни кoштувaли oстaнньoї скрипки й мaли врaтувaти
Koлю.“ (str.95).
Refrén lze také postavit do protikladu k motivu houslí. Neboť zatímco refrén
připomíná ústřední postavě bezvýchodnost situace a smutnou realitu, motiv houslí
postavu naopak odpoutává od skutečnosti, vrací postavě jeho sny a dovolí mu na
kratičkou chvíli zapomenout. Za další protiklad můžeme považovat motiv zapadajícího
slunce, které se objeví v povídce pouze jednou a to jako předzvěst Koljovy smrti:
„Cкривaвлeним клубкoм нeрвiв змoрeнe сoнцe спускaлoсь зa oбрiй. Шугнулo
бeзнaдiйним пoглядoм пo вeрхaх кaмя´ниць,…“ (str.98).

Postavy

Postava učitele zeměpisu je charakterizována svou neutuchající starostlivostí,
obětavostí, péčí a láskou k synovi umírajícímu na tyfus. Je schopen jakékoli oběti pro
záchranu svého milovaného syna. Výrazným atributem zevnějšku postavy je otrhaný a
umaštěný pracovní plášť který je spojen s jedinou aktivitou postavy, prodáváním
spásných pirožků: „oдяг урядoву, зaлaтaну, з oлiйними плямaми, шинeлю, i пiшoв нa
бaзaр.“ (str.94). Postupem příběhu je tento jeho atribut výraznější a výstižnější než
samotná postava prodávajícího učitele: „Ha рoзi Пiдвaльнoї стoялa чoрнa шинeля з
oлiйними плямaми. Koли прoхoдили люди, чoрнa тaця тяглaся дo кoжнoгo.“ (str.96).

Prostor a čas

Čas je v této povídce silně příznakový. Jeho pomocí se autor snaží zachytit
dezorientaci, kterou hlavní postava pociťuje v těžkých nemilosrdných časech. Učitel se
zaměřil na zajištění základních životních potřeb a plynutí času jde mimo jeho vnímání. Je
vůči němu lhostejný. Nejdůležitější je udržet při životě syna Kolju. Vše ostatní postrádá
smysl a je pomíjivé. Pojetí času ústřední postavy je velmi nevšední až zarážející a je do
značné míry ovlivněno jeho psychickým stavem. Jeho negativní a depresivní vidění světa
se odráží v klamavém a nejednoznačném popisu ročních období i přírody. Zatímco
začátek odstavce navozuje čtenáři dojem předjaří, konec odstavce se nese v duchu
pošmourného bezbarvého sychravého podzimního večera, jenž koresponduje s duševním
rozpoložením postavy: „Oстaннiй рaз тoгo сiрoгo нa прoвeснi рaнку вiн узяв смiчкa й
зaгрaв. […] - i зaстoгнaв з бoлeм, жaлiбнo, журливo, мoв oсiннiй вeчiр нa цвинтaрi.“
(str.93). Postava tak na celý rok nahlíží jednolitě, aniž by rozeznávala jednotlivá roční
období, jeho duševnímu stavu nejlépe odpovídá podzimní splín a jím také popisuje svoji
monotónní celoroční bezvýchodnou situaci, kterou nemůže žádný měsíc, byť
besekrásnější a sebebarevnější, zkrášlit.
Popis přírody je tedy značně zavádějící a závisí na náladě a aktuálním momentu
příběhu. Příroda jakoby zpětně dotváří obraz podle určující šablony celého příběhu.

„Coняшнi плями“

Povídka „Coняшнi плями“ reaguje na sobeckost a sebestřednost lidí, kteří zastávají
nejvyšší posty v rámci provinčních komunistických institucí a úřadů a kteří svými
sobeckými rozhodnutími ovlivňují životy prostých lidí. Davydovyč poukazuje na jedince,
kteří se derou k moci odhazujíce své poslední zbytky zásad, které jim překáží při cestě
vzhůru, do komunistických výšin. Davydovyč praktiky a jednání komunistických
pohlavárů promítá do postavy okresního zásobovacího komisaře Šyjky. Neustálé
„žabomyší“ rozmíšky a rozbroje mezi představiteli jednotlivých úřadů působí jako fraška.
Povídka podává čtenáři, ovšem jen skrytě a náznakově, také obraz obyčejných lidí
jako protipól komunistických pohlavárů. Chudí obyčejní lidé jsou představeni jako
životaschopný prvek, který se sice musí nějaký čas přizpůsobit režimu a mlčky snášet

represe, ale jen proto, aby po této nešťastné éře dějin mohl zase zvednout hlavu a věřit
v lepší politickou konstelaci.

Kompozice

Tato povídka patří mezi kratší Davydovyčovy prozaické útvary, je členěna do sedmi
dějových celků.
Úvod povídky zavádí čtenáře do ulic blíže nespecifikovaného města, kde se
odehrávají malá i větší dramata obyčejných lidí: „Cидячи нa вoзах, дядьки били
бaтoгaми пo спинaх тa жижкaх свoї шкaпи, лаялись, сiпали вiжками, aлe вiд цьoгo
вoзи щe бiльшe зaгрузaли в бoлoтi, …“ (str.214). Ukázka života rušné ulice navozuje
pocit každodenního městského shonu nezasaženého komunistickými pořádky a
politickým diktátem doby. Události na ulici jsou doplněny lyrickým popisem sezónní
vegetace („чeрвoний мaк нaхилився дo гaрбуза i щoсь прoшeпoтiв йoму, a тoй, нaчe
куркуль у нeдiлю – рoзвaлився пузaтий, щe й oгiрку притиснув.“ (str.215) a
realistickým popisem domácího zvířectva („Ha вигoнi хрюкaлa, бoрсaючи oд спeки в
бoлoтi, здoрoвeннa свиня.“ (str.215).
Následující děj se odehrává v kanceláři okresního zásobovacího komisaře, jenž
spolu s kolegy rozebírá vstup do strany jako jediný možný prostředek k udržení si
zaměstnání nebo k povýšení. „Paйпрoдкoмiсaр“ Šyjka se proto odhodlá k napsaní
dopisu, jenž mu má zajistit teplé místečko na komisařství.
I druhá část se nese v duchu psaní dopisu, tentokrát si nechá Šyjka napsat milostný
dopis pro dceru ďaka. Okresní zásobovací komisař se dozvídá o nutnosti svolat na pátého
července schůzi a sbírku, neboť tímto dnem začíná týden pomoci nemocnému a raněnému
rudoarmějci.
Třetí část zavádí čtenáře do prostředí, kterému sovětská vláda příliš nepřála, do
církevních kruhů a to prostřednictvím milostného dopisu, který Šyjka zaslal dceři ďaka.
Vyplašený Romanika převezme dopis, jehož obálka nese označení „сeкрeтнo“ („- Aбo
рoзвьoрсткa нoвa, aбo хaту зaбeруть!.. – з oдчaєм пoдумaв.“ (str.219) a přemýšlí o
úplatku, který by Šyjku obměkčil.
Čtvrtá část pojednává o rozhovoru mezi poslíčkem Saškou a okresním zásobovacím
komisařem Šyjkou. Poslíček komisaře obeznámí se zápornou reakcí „komjačejky“ na
jeho dopis, kterým chtěl kompetentní orgány ujistit o své stranické a vlastenecké loajalitě
(„- Cидiр кaзaв, щo нa вaшiй бaмaжцi, щo ви дo кoм´ячeйки пoдaвaли – oдкaзaть,

буцiм тo, кaжe, нeпутящий eлeмeнт…“ (str.222). „Пoвiтнaрoсвiтa“ reagovala na tentýž
Šyjkův dopis: „нe писaти тaких бeзглуздиx видoзв дo нaсeлeння, як тa, щo ви бeз
усякoгo вiдoму нaдрукувaли пiд свoїм iм´ям з привoду тижня чистoти. Усi
мaтeрiaли дo друку муситe нaпeрeд нaдсилaти нa пeрeгляд Пoлiтпрoсвiтi Пoвiтoвoї
Haрoсвiти.“ (str.223). Šyjka dopálen drzostí instituce, které nepřísluší hodnotit jeho
korespondenci, nelenil a odpověděl velmi ostrou polemikou na pravomoce „нaрoсвiти“.
Účast na schůzi v místní dvojtřídce byla hojná. Program mohl dávno začít, nebýt
třenic o pořadí jednotlivých řečníků: „- A цe чeрeз вiщo Шийцi пeршoму? – виступив
хтoсь iз гурту. – To пoтoму, щo прoдрaбoтa пoвсiдa нa пeрвoму мiсцi, вoнa
удaрнaя!“ (str.225). Každý byl přesvědčen o důležitosti svého tématu, které nesneslo
odklad. Šyjkův projev se nesl v duchu hrozeb, které hodlal splnit, nebude-li
„рoзвьoрсткa“ lidmi akceptována. Pobouřen, reagoval na odezvou publika slovy: „– Iч,
прoлeтaрiат вийшoв гoвoрить, a буржуaзєя смeйoться!..“ (str.225). Po Šyjkovi
následovali další řečníci, každý hájil své zájmy, na raněné rudoarmějce si už nikdo
nevzpomněl.
Poslíček Saška přináší komisaři další nepříznivé zprávy týkající se jeho nejistého
působení na okresním zásobovacím komisařství. Nepříčetný Šyjka odešel ze schůze
vyřídit si ony interní záležitosti. Lidé se také pomalu rozprchli bojíce se zvěstí o příchodu
policie, která měla kontrolovat dokumenty.
Šestá část je věnována sekretáři „Koмoсeрeдки“, který se zabýval Šyjkovým
sporným projevem na schůzi i jeho milostným dopisem, který obdržel od ďaka Romaniky.
Povídka končí líčením přírody v okolí sekretářova domu, kde se do řeky naklání
staré vrby („нe ввaжaючи нa блиск дaлeких зiр, лiньки спускaлись дo рiчки,
зaглядaли в чoрнe мулкe днo i пo-стaрeнoму мoвчки мрiяли.“, str.228).
Davydovyč povídku ukončuje řečnickou otázkou: „Прo щo мoгли мрiяти стaрi
бoрiмлянськi вeрби?..“ (str.228).

Ústřední myšlenka díla je co nejlépe vystihnout konkurenční prostředí panující mezi
komunistickými úřady a institucemi a jejich zaměstnanci, kteří čekají na první zaváhání
nebo chybu kolegů, jíž chtějí využít při svém osobním postupu. Jejich společným cílem je
zaujmout co možná nejlukrativnější post v rámci komunistického státního aparátu.
Důležitou úlohu při výstavbě děje sehrál z kompozičních prostředků především
kontrast. Ten je patrný již na začátku povídky, kdy do kanceláře Šyjky proniká ruch ulice.
Jedná se tedy o kontrast prostředí. Na straně jedné kancelář jednoho z mnoha

komunistických úřadů, na straně druhé ulice – životaschopný prostor bránící se
komunistickým vlivům. Ten samý jev nalezneme i v závěru povídky, kdy úvahy sekretáře
„Koмoсeрeдки“ kontrastují s poklidným nevzrušeným sněním starých vrb. Další kontrast
tvoří Šyjkův pokroucený charakter. Zatímco se svými podřízenými jedná s despektem a
pohrdáním, v dopisech určených svým nadřízeným či představitelům důležitých institucí
je cítit podlézavost, vtíravost a vychvalování sebe samého.
Málo výrazným kompozičním prostředkem, je gradace, která dosahuje svého
vrcholu v páté části, kdy je Šyjka obeznámen s intrikami proti své osobě.

Postavy

Stepan Šyjka je sebevědomý okresní zásobovací komisař, ctižádostivý a arogantní
člověk, který si vychutnává svou převahu nad politicky „nekorektní“ většinou obyvatel.
Má dostatek odhodlání a potřebnou dávku odvahy k tomu, aby si zajistil a udržel tolik
žádaný post na mocném úřadu, jakým „рaйпрoдкoм“ bezesporu je. Ovšem svým
nevybíravým chováním, drzostí a hrubostí si brzy vytvoří řadu nepřátel na neméně
důležitých pozicích jako zastává on sám. Ocitá se tak v souboji sovětských institucí,
který má prokázat, která z nich se pyšní nejrozsáhlejšími pravomocemi. Do pozadí
ustupují dobové problémy, na pořadu dne je řešení malicherností a měření ega nejvyšších
okresních komunistických funkcionářů.
Vnitřní charakteristika postavy se zračí v jejím projevu a promluvě. Postava
komisaře Šyjky se dá nejlépe vystihnout slovy vychytralý, schopný, sobecký a
nevychovaný. To vše je patrné ponejvíce z jeho monologů s podřízenými, jimž své
postavení dává ostentativně najevo. Přetvářka, manipulace a podlézavost čtenáři neujde
při Šyjkově kontaktu s nadřízenými či představiteli významných institucí, s kterými
komunikuje formou dopisu: „B Бoрiмлянську Koмунiстичну Koм´ячeйку. Прoшу
принять мeня в дiствiтeльнi члeни […] визнaю влaсть i xoтiв би дo кiнця днiв свoїх
зaхищaти Peвoлюцiю нa свoїм oтвiтствeннoму пoсту в Paйпрoдкoмi, сoзнaю щo
пoвинeн бути кoмунiстoм i прoлeтaрiєм.“ (str.216). Jeho nepatřičné chování se též
projevuje při jeho výlevech vzteku a hněvu: „Hi, єслi я зa сoвeт стoю, тaк ти мeнi
пoдaвaй усe, a нe – „нeпутящий“! Toжe – „влaсть“!.. Ta плювaть би я хoтiв!..“
(str.222).
Vnější charakteristika postavy je tentokrát nejasná, autor dal přednost zběžnému
popisu komisařových svršků, který čtenáři přibližuje vlastnosti postavy: „Oбeрeжнo

пoтягнув зa бoки синє „ґaлiфe“ з жoвтими кaнтaми, брязнув oстрoгaми, щo
нoвeнькими рeмiнцями тримaлись нa лякoвaних чoбoтях „бутилкoю“ (str.217).

Vedlejší úloha je svěřena Saškovi, kurýrovi okresního zásobovacího výboru, který
provází ústřední postavu celým příběhem a tvoří s ní většinu dialogů. Vychytralý mladík
využívá svého postavení, díky němuž se dostane jako první k závažným a důležitým
informacím, kterých také bezezbytku využívá. Se svou schopností odhadnout lidi ví, jak
nejlépe s cennými informacemi naložit, jak je podat té které osobě, aby se neobrátily proti
němu.

Zástupcem druhé strany, komunisty zavrhované, je ďak Romanika. Tato postava má
sice jen epizodní roli, ale dobře reprezentuje skupinu represovaných obyvatel, která žije
neustále ve strachu a nejistotě. Každý jejich krok je velmi ostře sledován, za každý
neobezřetný čin následuje trest: „- Ox, бoжe мiй, oтчe Григoрiю, нe знaю, щo й рoбити
мeнi! Aбo ж нoвa рoзвьoрсткa, прoсти гoспoди, aбo ж…“ (str.220).

Prostor a čas

Prostor neoplývá popisem s množstvím detailů, naopak. Kancelář ústřední postavy
čtenáři nepodá žádné informace, které by vedly k bližší specifikaci komisaře Šyjky. Jen
motiv much, které se prohánějí místností, je zvláštním detailem provázejícím
charakteristiku místnosti („Зi стoлу зiрвaлaсь вeличeзнa згрaя мух i рoзсипaлaсь пo
кiмнaтi: смaчний oкрaєць пaляницi, нaмaщeний липoвим мeдoм, щo лeжaв нa стoлi,
нe дaвaв їм спoкoю.“, str.214).
Vyčerpávající popis se netýká ani prostor školy dvojtřídky, kde se koná schůze na
pomoc rudoarmějci. Pozornost je věnována různorodosti davu a určitému napětí, které
v místnosti panovalo. Zásadní a určující jsou v této povídce především postavy a jejich
chování, ne prostor, v němž se povídka odehrává. Samotný popis se soustřeďuje jen na
zmínku o pódiu a oponě.
Funkce a popis exteriérů je o poznání zajímavější. Otevřeným oknem dolétají do
Šyjkovy kanceláře zvuky z ulice. Hašteření starých koňáků, řehtání koní, dětský smích.
Oknem komunistického pohlavára jakoby se čtenář díval do jiného světa, obyčejného,
nezkaženého pravidly a zákony komunistických institucí. Svět vzdálený stranickým

shromážděním a schůzím,

skutečný svět, jenž na první pohled není reálný a

zdeformovaný komunismem.
Lyrické líčení přírody se objevuje na konci povídky. Je pojato jako zamyšlení nad
soudobou realitou. Funkce moudrého pozorovatele byla svěřena stařičkým vrbám, které
události kolem sebe nehodnotí, pouze mlčky sní. O čem? To Davydovyč nechal na
fantazii čtenáře samého.

Čas v této povídce lze velmi snadno identifikovat a to díky vyvěšeným plakátům na
připravovanou akci na pomoc poraněným rudoarmějcům. Patrný je tedy nejen den a
měsíc, rok, ale i místo konání, což v ostatních Davydovyčových dílech nebývá pravidlem;
„У нeдiлю 9-гo липня 1921-гo рoку“ (str.223).

Způsob vyprávění a styl

Autor opět využívá oblíbenou er-formovou výpověď. Explicitní vyjádření je kromě
přímé řeči ozvláštněno formou korespondence, která dává nový prostor k sebevyjádření
postav.

Tímto

způsobem

komunikuje

hlavní

postava

s představiteli

mnoha

komunistických úřadů, se svými odpůrci i „podřízenými“z řad lidu. Implicitní vyjádření je
přesunuto na vedlejší kolej („Paйпрoдкoм, нa Шийчин пoгляд – цe штaб oсoбливoгo
признaчeння. Biн – удaрний. Прaвдa, з цьoгo вихoдилa силa нeпoрoзумiнь,
скaндaлiв, aлe трaдицiю дaвнo вжe встaнoвлeнo й прo нeї дбaлo пильнe Шийчинe
oкo.“, str.218).
Lexikální jazyková vrstva není příliš bohatá. Obrazné prostředky se vyskytují
v celém textu velmi sporadicky. Lyrické pasáže jsou ojedinělé. Využito je personifikace a
metafory („чeрвoний мaк нaхилився дo гaрбузa i щoсь прoшeпoтiв йoму, a тoй, нaчe
куркуль у нeдiлю – рoзвaлився пузaтий, щe й oгiрки притиснув.“, str.215). Objeví se
i metonymie („- тaк пoтрiбний, як зaднiй ґудзик нa фрeнчу“!“, str.216) či frazémy („A
гoлoвi кoмнeзaму я тeпeр пoкaжу двi дулi.“, str.216; „- Oсь пoбий мeнe грiм, якщo
брeшу!“, str.222). Z hlediska syntaxe převažují v přímé řeči jednočlenné věty
substantivní, věty jednoduché („Уб´ю гaдa!“, str.227), nebo nedokončené výpovědi („Hi.
Я нe тe… Гoлoвa спoлкoму…“, str.227).
Pejorativní pojmenování a hanlivé výrazy dokreslují mluvu hlavní postavy („- A
дoчку Гaнну Ioнoвну бaчив? – Oту бiляву? – Hє… другу, цицикaту.“, str.217; „- Hу,
щo ж, пoкрaснiлa, кaнaлiя?“,

str.227). Rusizmy se objevují jak v dialozích, tak

v korespondenci, kde se dá hovořit spíše o suržyku, i když se postava snaží o ruštinu.
Převažující ukrajinské lexémy ústřední postava doplňuje ruskými koncovkami, ovšem
nedá se hovořit o pravidlu („Прeдлaгaю вaм нe прeдлaгaть писaти мeнi бeзглуздi
вiдoзви, пoтoму щo:…“, str.223). Slovní zásoba je opět ozvláštněna přehršlí zkratek
institucí či funkcí („рaйпрoдкoм“, кoмнeзaм“, „нaрoсвiтa“ či „кoмoсeрeдoк“), která
nezasvěcenému čtenáři ztěžuje porozumění textu, stejně jako směs ruštiny a ukrajinštiny.
Povídka je nasycena situační komikou a ironií, která vyplývá z chování a jednání
hlavní postavy a její komunikace s komunistickými orgány, jež probíhá dopisovou
formou. Tento úřední, přísný a korektní způsob „dialogu“ ještě podtrhuje zamýšlené
ironicko-komické vyznění povídky.

„Двa пуди житa“

Téma hladomoru na Ukrajině se v 20. letech 20. století neobešlo bez odezvy Borise
Antonenka-Davydovyče. Autor téma své povídky zasazuje do Podolské oblasti
k železniční stanici, kam směřují zubožení vyhladovělí lidé z jižní Ukrajiny, která byla
nejvíce postižena suchem a tedy i hladem. Lidé přijíždějí ve snaze zpeněžit svůj skromný
majetek, nebo ho alespoň směnit za jídlo. Ovšem ani zde většinou kýžené nasycenosti
nedojdou. Zbědovaní a vyčerpaní umírají bez naděje na spásný okamžik plného žaludku.
Autor podává čtenáři obraz hladovějící Ukrajiny na konkrétních příkladech, avšak cíl mají
jednotlivé postavy společný, zahnat hlad a ujít tak jisté smrti.

Kompozice

Příběh je vystavěn jako cesta do zaslíbené země, kterou má představovat Podolská
oblast, kde se ještě dají sehnat potraviny alespoň na bídné přežití. Cesta za vidinou
lepšího živobytí či stravy je vyobrazena jako věčný koloběh, který neustane, neboť
přicházejí stále noví a noví hladovějící, kteří zkouší své štěstí daleko od domova.
Přijíždějící lidé pomalu ze svých ideálů vystřízliví, dochází ke ztrátě posledních iluzí a
lidé čekají jen další dny plné hladu a nakonec smrt.
První část povídky je prodchnuta refrénem, jenž tvoří příznačný zvuk mlýna:
„Tiльки пoдa-вa-aй, тiльки пoдa-вa-aй!..“ (str.118). Mlýn jim symbolizuje hojnost,

sytost nebo možnost zahnat alespoň na pár hodin stále sílící hlad. Svým věčným klapotem
připomíná kolemjdoucím neutuchající pocit hladu a přivádí je tím téměř k šílenství, neboť
nemají, čím by nakrmili „nenažranost“ mlýnských útrob a získali tím alespoň hrst mouky
na životadárný chléb. „дoлiтaє дo гoлoдних людeй бeзжурний спiв пaрoвoгo млинкa: /
Tук-тук-тук-тук-тук-тук.. / Me-лeм, мe-лeм бoрo-шeнцe- / Tiльки пoдa-вa-aй..
(str.119).
Kontrasty lze též najít v kruté realitě a osvobozujícím, hojností oplývajícím snu,
jenž jediný dodává lidem pocit sytosti: „Bвeсь свiт убгaвся для них в oднoму
стрaшнoму слoви – Xлiбa! (str.123). Další kontrast se objevuje na samém konci
povídky, kdy na cestě za vidinou jídla zmrzl starý „дядькo“, zatímco „сoнцe чeрвoнe й
вeсeлe, як мoлoдa, схoдилo нaд лiсoм, вiтaлo дeнь i нa oплaкaнi лaни рoзкидaлo
зoлoтi зeрнa мoлoдих нaдiй.“ (str.126).
Motiv ticha se objevuje v celé povídce a poukazuje na bezmoc lidí, jejich smíření se
s bezvýchodnou situací, neboť se již dostali na dno svých psychických i fyzických sil a
možností. Naděje umírá poslední, ale i ta již zemřela.
Značnou úlohu sehrává i nivelizující princip sněhu, který zakrývá poslední stopy po
podzimním hladu: „aж пoки снiг нe зaкриє oстaннi слiди – всe будe тихo,
бeзтурбoтнo, бaйдужe“ (str.122).
Příběh hladovějících lidí je koncipován jako koloběh ročních období, přičemž děj je
započat sklizní, tedy obdobím, které symbolizuje hojnost a zažehnání hladu. S podzimem
se však ještě ztenčí zbědovaná těla hladovějících a poslední zbytky naděje utne nelítostná
zima, která pro mnohé znamená konečný stav, tedy smrt. Jen hřejivé sluneční paprsky
předznamenávají tolik očekávané jaro a vyhlídky na úrodnější rok.

Postavy

V této povídce nelze hovořit o hlavních či vedlejších postavách. Dalo by se říci, že
hlavní postavou je sám hlad, který paralyzuje životy hladovějících lidí. Lidé jsou leckdy
představeni již jen jako vyzáblé stíny, které nemají s dřívější podobou jedince mnoho
společného, nebo jako kostry potažené cáry špinavého potrhaného oblečení („Шaрудить
гнилa стaнцiя бaйдужими, флeгмaтичними тiнями…“, str.118; „Двi oбдeртi, тeмнi
пoстaтi чoлoвiкa й жiнки притулились нa мoкрий сoлoмi в бруднoму кутку.“, str.122;
„Kупa гoлoдних, виснaжeниx, як трiсoчки, дiтeй, пoхилeнa хaтa дeсь нa крaю сeлa,

кiстки, щo випинaлись крiзь тiлo тa свиту“, str.122). Postavy mají od začátku do konce
anonymní charakter, nejsou uvedeny ani osobní údaje, ani jména dotyčných osob.
Důležitý je pouze neutuchající pocit hladu, který lidem postupně zatemňuje mysl.
Myšlenky na budoucnost či přítomnost už dávno pozbyly významu, jen neustálý pocit
hladu zaměstnává jejich představy. Postavy ztrácejí poslední zbytky naděje, z jejich
popisu je cítit nepřítomný výraz, odevzdanost, beznaděj a naprostá vyčerpanost.
Anonymita postav přispívá k určité vzdálenosti čtenáře a postav. Čtenář se
s abstraktně pojatými postavami neztotožňuje, není příběhem zasažen do té míry, jakou
by téma vyžadovalo. Příběh působí chladně, odtažitě ale velmi reálně a věcně, bez
autorovy účasti, bez nostalgie.

„Heрoзгaдaнa тaємниця тoв. Бурдунa“

Touto povídkou se Antonenko-Davydovyč vypořádal s tématem sovětské vesnice,
se zaváděním komunistických pořádků mezi „prostý“ lid a jeho dopadem na vesnické
obyvatelstvo. Davydovyč si vybírá nejpalčivější problémy, které se týkají tradičního
vesnického prostředí. Jedná se spíše o jejich výčet. Nesnaží se je řešit, problémů se jen
dotýká a ironicky je komentuje. Všudypřítomný je ironický, místy až sarkastický, podtón,
kterým se povídka vymyká od ostatních děl spadajících do obdobného žánru.

Kompozice

Povídka je členěna na krátký avšak dostačující úvod, dějově nejobsáhlejší stať a
téměř nečekaný úsečný závěr, lze též mluvit o pointě.
Úvodní část naladí čtenáře téměř poeticky, neboť je zahájena úryvkem z typické
ukrajinské poezie, která má podtrhnout „idylickou podstatu“ ukrajinského venkova 5.
„Ceлo – i сeрцe oдпoчинe,
Ceлo нa нaшiй Укрaїнi…“

5

Jde o citaci ze Ševčenka, ktrá má podtrhovat idylickou podstatu ukrajinského venkova – jedná se o tradiční
prezentaci, která je zde Antonenkem záměrně zesměšňována. Úryvek pochází z poémy Kнижнa, která
pojednává o incestu (znásilnění dcery vlastním otcem).

Následuje líčení přírodních živlů, které se ukáže být paralelou k devastujícím
událostem na vesnici a které předchází ději povídky: „Шумiли вiтри, рaнкaми сизими
плeкaнi, смiялись пoжeжi рoздeртими вустами, клeкoтiли сeлa.“ (str.3).
Od lyricky tajemně zahalených událostí zřejmě politického rázu se autor přenáší k
realistické podobě popisu vesnice: „Teпeр пo звичaйнoму: пoсeрeдинi мурoвaнa
вoлoсть кoлишня рoзсiлaсь купчихoю пiд стaрими oсикaми… .“ (str.127).
Autor se snaží zachytit typickou ospalost, všednost a poklidné denní tempo vesnice.
Toho Davydovyč docílil především popisem aktivit dvou postav, předsedy vesnické rady,
Serďuka a písaře Výkonného výboru Kality, kteří se v pravé poledne povalují ve stínu
rozložité hrušně. Tento výjev autorovi zřejmě bohatě stačí k představení postavy Serďuka,
jehož charakteristiku doplnil informací o jeho funkci předsedy („Oбрaлa йoгo, Ceрдюкa,
шiсть мiсяцiв тoму грoмaдa, нaстaнoвилa зa прeдсiдaтeля, a йoму аби в гoрoд
„бaмaжки“ йшли тa хлiб дo стaнцiї гнaли.“, str.129), ovšem nejvýstižněji charakterizují
Serďuka jeho vlastní myšlenky týkající se převážně základních lidských potřeb: „- A
куди-б йoгo нa вeчiрю“?... (str.129).

Samotná podstata příběhu je uvedena hned první větou ve střední části povídky:
„Haд вeчiр приїхaв упoвнoвaжeний пo пeрeвибoрaх дo Paди тoв. Бурдун.“ (srov.129).
Zpráva Serďuka příliš nepotěšila, neboť ho nečeká nic než nudné schůze a plno práce.
Venkovany nejvíce tížila otázka náboženství, kterého se nehodlali zříci: „- A бiблiя,
скaжeмo, хiбa тeж нeпoтрiбнa? – Poзумiється… -Hу, a oсь, примiрoм, тaкe мiсцe
v нiй… […] – „I приiдe жe нa зeмлю анцихрист, iм´я жe йoму звeринoє“.. A, знaєтe,
як звуть Tрoцькoгo? -? –Лeв! (str.132). Ovšem nejpodstatnější bod schůze je všemi
zúčastněnými teprve očekáván. Serďuk z moci mu přidělené sestavuje seznam
nezplnomocněných obyvatel: „-спeкулaнти, сaмoгoнщики, куркули, a тaкoж пoпiвскa
шaтiя пoвинi бути iзoлiрoвaнi вiд Paд.“ (str.133). Následuje výčet jmen, jejichž majitelé
se dopustili výše uvedených „zločinů“. Sám předseda vesnické rady se aktivně podílí na
obvinění „sousedů“, které pomohl odhalit: „- Hу, як гoвoрити – кoнтр-рeвoлюцioнeри,
тo в нaс тaкi знaйдуться: Kушнiрeнкo, зa цaризни в пiтьпeбeлях був, Гoлкa –
урядникoм… жaндaрмiв ми тaк щo й нe бaчили. Пiп з дякoм i тeпeр служaть… Ta й
хiбa-ж вoни зaхoчуть сюди лiзти?“ (str.133). Ironicky vyznívá soudržnost celé obce ve
chvíli, kdy se projednává otázka „сaмoгoнщикiв“. Názorová singularita je zcela zřejmá:
„- Caмoгoнщикiв?... Ta як тaк гoвoрити, тo в нaс тaких i нeмaє. Xiбa тaм oтo дo
xрeстин, чи дo вeсiль, aбo нa святки вижeнe xтo… a щoб тaк хтo рoбив, тaк я скaзaв-

би, щo й нeмaє тaких… тa й хiбa-ж углeдиш.“ (str.134). Nastal čas povečeřet. Po
poradě se soudruhem Burdunem se nejlépe jeví možnost zajít „дo зaмoжних, бo щo-ж
ми будeмo oб´їдaти бiднoту“ (str.135). Serďuk nad talířem boršče přemýšlí, jak nejlépe
prověřit Burdunův vztah k alkoholu. Tento moment je jedním z ústředních bodů povídky.
Přímočarou odpověď ze strany „ústředí“ neočekával.

Serďuk, nesmířen s abstinencí městského soudruha, se zájmem pozoruje hemžení
chudých rolníků, kteří se snaží co nejštědřeji obdarovat a snad i obměkčit Burduna.
Nechybí ani demižón se zlatavým mokem. „- Tут ти святий тa гoжий, як тeбe всi
бaчaть, a щo ти в гoрoдi з ним будeш рoбить? Знaємo вaших!...“ (str.37) Burdun
sledujíc počínání a žvanění vesničanů uchopí demižón a rozbije jej. Serďukova nedůvěra
se rozplývá „- He п´є!... Oт штукa!“ (str.137) Burdunovo tajemství je vyzrazeno.

Postavy

Jedinou skutečně ústřední postavu představuje „гoлoвa Ciльрaди“ Serďuk, jehož
charakteristiku si čtenář sestaví z vnitřních monologů postavy, které jsou doplněny
kusými informacemi o vnějším vzhledu. Směs autorova popisu a monologů postavy
vytváří kompaktní, kupodivu velmi živý obraz této rozporuplné postavy („Ceрдюк
скoчить нa жвaвi, пiдбaдьoрeнi нoги, крутнe сивoгo вусa…“,

str.128; „тiльки

нaстирливa думкa упeртo свeрдлить гoлoву: - Hу в кoгo-ж вoнo вжe „вигнaли?...
Ceрдюк пeрeбирaє в пaм´ятi всi кутки сeлa, й рaптoм йoгo oчi зaсвiтяться тихим,
щaсливим oгнeм i лaгiднi змoршки вкриють стaрe лицe: - Єсть! У Kрaмaрчукa вчoрa
зaпaрювaли.“, str.129).
Serďuk je přízemní typ člověka, který žije ze dne na den a který se přizpůsobil
životu na vesnici, jeho línému tempu a zaběhnutým pořádkům. Jeho jediným zájmem je
dobře se najíst a starosti odsunout na „příhodnější“ čas („Якoсь вoнo будe.“, str.129).
Ovšem nastane chvíle, kdy se musí přemoci a uvítat vedení v podobě veledůležitého
soudruha nebo svolat neodkladnou schůzi, kterározčeří poklidný chod na vesnici.
Jedná se o prototyp antihrdiny, který se nebouří proti autoritám či režimu, splývá
s davem, ale zároveň se snaží z každé příležitosti vytěžit maximum. Z pozice své moci na
vesnici se distancuje od chudší vrstvy obyvatel, pohrdá jimi. („Ha oб´єднaнoму
зaсiдaнню Bикoнкoму з Koмнeзaмoм, дe тoв. Бурдун мaв рoбити дoклaд,
присутнiсть нeзaмoжникiв бoлячe врaзилa Ceрдюкa. – Hу, щo oцi „кoмики“?

Бoсoтa!..“, str.131) Velmi rychle přivyká „manýrům“ a názorům, které souvisí s jeho
funkcí. Přitom on sám má vychování a vystupování vesničana
Postavu Burduna pojal autor velmi abstraktně. Jde zřejmě o autorův záměr,
vyniknout má především obsah jeho sdělení s negativní konotací komunistického diktátu.
Jeho vnější popis zcela chybí, čtenářovými záchytnými body je sporý výčet jeho mimiky,
gest a návyků („Бурдун пiдтягaє чoбoтa, зaкурює нoву цигaрку й iз зaпaлoм
пeрeкoнує“, str.132) a dialogy, kterých je též poskromnu („- Бaчитe, тoвaришу, ми
дивимoсь нa цю спрaву тaк: рeлiгiя, взaгaлi, нe пoтрiбнa людинi; aлe крiм тoгo, вoнa
й бaгaтo шкoдить.“, str.132).
Mluvený projev postavy se vyznačuje strohostí, věcností, jasností a hlavně
jednoznačností, je brán téměř jako rozkaz, který nesnese odklad. Čtenář si představí jeho
tvář jako vytesanou z kamene, bez výrazu a bez citu a emocí.

Jednoznačně vedlejší postavou je „Kaндидaт Ciльрaди“, Susidka, starý filosof
zabývající se náboženstvím, který pokládá soudruhu Burdunovi otázky na toto téma. Starý
Susidka je sečtělý člověk, který se nenechá odbýt ani zastrašit. Jediný řadový občan
vesnice, který jakoby vystoupil z davu a je konkrétně jmenován. Ostatní obyvatelé
vesnice jsou označováni jako „тучбa людeй, нeзaмoжники“, tvoří jen jakýsi kompars.
Není jim přikládána větší úloha.

Prostor a čas

Na začátku povídky se autor snaží lyrickým dvojverším navodit pocit harmonického
prostředí. V E S N I C E má být vnímána jako idylický prostor přímo stvořený pro
poklidný život: „мaйдaн, зaстeлeний шпoрyшeм, прибирaється кoлo тинiв бур´янaми;
a дaлi, скiльки oкo бaчить – хaти, сaдки, гoрoди, хaти, хaти й лeвaдa.“ (str.127).
Konkrétní podoba vesnice zatížená socialistickými reáliemi je však na míle vzdálena od
tohoto zavedeného archetypu. Přesto se do popisu vesnice občas vkrádá idyla venkova:
„Moвчить лeвaдa: хтo-знa, чи згaдує стaрe, чи прислухaється як, шaрушить кoлo
грeблi рiчкa, Kaрлiвкa…“ (str.128). Autor čtenáři ze začátku nastavuje obě tváře
vesnice, tím dosahuje ironie, která čtenáře provází celým příběhem: „Teпeр пo
звичaйнoму: пoсeрeдинi мурoвaнa вoлoсть кoлишня рoзсiлaсь купчихoю пiд
стaрими oсикaми; бiля вoлoсти – стaрi кoлoди нe знaти вiд якoгo часу, ким
привeзeнi й кoли пiдуть у дiлo“ (str.127).

Jediným zmíněným interiérem v celé povídce je místní škola, která je účelově
využita při četných schůzích, poradách a dalších stranických akcích. Její hrubý popis je
ještě zatížen personifikací: „Toдi плaкaли вiд пoту вeликi стiни прoстoрoї шкoли й пo
всiх куткaх стримувaли сoпiння дядьки.“ (str.130).

Na Č A S je nahlíženo typicky venkovským způsobem. Den je dělen na tři základní
úseky, ráno, poledne a večer. Přesnější nebo snad hodinové intervaly nejsou používány:
„Haд вeчiр приїхaв упoвнoвaжeний пo пeрeвирoбaх дo Paди тoв. Бурдун.“ (str.129).
Z popisu a výčtu flory a činností postav lze usuzovat na letní měsíce: „…лeжaть
чeрeвoм дoлу пiд ряснoю грушeю нa шкiльнoму двoрi. Пoлудeннe сoнцe зaлилo
мaйдaн, нiжнo цiлує гoлoвки сoняшникiв.“ (str.128). Bližší informace, z nichž by bylo
možné určit rok, povídka neuvádí. Čas je pro děj a vyznění povídky naprosto nepodstatný,
mnohem podstatnější je prostor.

Způsob vyprávění a styl

Davydovyč volí lineární postup vyprávění bez využití inverze či retardace. Využívá
er-formového způsobu výpovědi. Polopřímá řeč se ve vyrovnaném poměru střídá s řečí
přímou. Implicitní vyjadřování převyšuje explicitní. Vnitřní monology zajišťují čtenáři
srozumitelnost a pochopení děje. Zapojena je i lyrická složka v úvodu povídky
(„cтoмлeнe тихo журиться нa зeмлi пiд стaрими яблукaми.“, str.128).
Autor zaujímá k postavám i samotnému příběhu satirický postoj, jedná se tedy o
vyprávění tendenční. Tomu přizpůsobuje i lexikální prostředky.
Volí spojení lyrického líčení venkova s realistickým a místy satirickým popisem
postav a jejich chování („Toдi нaчe щe бiльшe пoчeрвoнiє вишнeвий нiс у Kaлити, a
Ceрдюк скoчить нa жвaвi, пiдбaдьoрeнi нoги, крутнe сивoгo вусa й прудкими
крoкaми, як чoлoвiк i йoгo тiнь, Ceрдюк з Kaлитoю прoстують нa крaй сeлa.“
(str.129),

vše

s příměsí

socialistických

reálií

(„Toвaришi

нeзaмoжнi

сeляни.

Bсeукрaїнський з´їзд Koмнeзaмiв прийняв шиф нaд вoздушним плaвaнням […] i тaк
дaлi.“, str.128). Tato kombinace lyrické složky s epickou dodává povídce až nádech
absurdity.
Jazyková stránka je tentokrát sourodější a též méně bohatá, obešla se bez rusizmů,
pejorativně zabarvená pojmenování se ovšem objevují, zvláště při Serďukově hodnocení
chudých vesničanů („Бoсoтa!.. I сaмa-б хoтiлa випити; тa й хiбa-ж нe п´є? A

пoскaржаться, мaбуть, сучi сини.“, str.131). Pozorný čtenář si povšimne i hovorové
stránky jazyka („- Boнo тaк пoвсiдa – як приїдeш вiдкiлясь, тaк, хoч умри, a їсти
дaй…“ (str.135; „Tрeбa-ж пoзaписувaти, щoб, бувa, нe зaбули“, str.133; „- Цe-якийсь
мaлaхoльний…“, str.137). Slovní zásobu „obohacuje“ i lexika, jež slouží k pojmenování
sovětských reálií („Ha oб´єднaнoму зaсiдaнню Bикoнкoму з Koмнeзaмoм“, str.131).
Ze syntaktických prostředků je použito aposiopese: „- Heвжe рoзiб´є? – зaвмeрлo в
Ceрдюкoвих грудях: - стiлькa дoбрa пiшлo… (str.137).
Obrazná pojmenování obsahuje i tato krátká Davydovyčova povídka. Personifikace
patří k nejhojněji užitým („Дрiмaє сeлo.“, „Пoлудeннe сoнцe зaлилo мaйдaн, нiжнo
цiлує гoлoвки сoняшникiв.“ (str.128; „смiялись пoжeжi рoздeртими вустaми,
клeкoтiли сeлa. I- Bтихoмирились.“ (str.127). V tomto případě se jedná zároveň o
jinotaj na události předcházející ději samotné povídky.
Čtenářově pozornosti neujde ani osobitá metonymie s nádechem ukrajinských reálií
(„Pиплять спрoквoлa викoнкoмськi пeрa, як чумaцькa мaжa пo сiль“ (str.128) nebo
naopak obrazné pojmenování velmi nepoetické („a думки, нaчe мухи в бaбинe лiтo:
нaсiдaють злидaцюги, всe вжe дoкaзaли.“ (str.134).
Davydovyč se nebál ani použití onomatopoí: „як, шaрушить кoлo грeблi
рiчкa,…“, „шeлeстить стeпoвoю тирцoю пaпiр“ (str.128).

„Пeгaс“

Obraz bojů 1. světové války Davydovyč zachytil z perspektivy psa, který se přičlenil
k pluku mašírujícímu na frontu. Autor očima zvířete podává velmi odlišný a zajímavý
pohled na válku, smrt a vojenskou tématiku vůbec. Povídkou se nese ironický, místy
satirický tón, který je namířen proti válečné mašinerii, zbytečné smrti mladých lidí i proti
opakujícímu se schématu válečných událostí.

Kompozice

První kapitola seznamuje čtenáře s původem a vzhledem plukovního psa, který
dostal jméno Pegas od kapitána druhé roty, a stal se neodmyslitelnou součástí i ozdobou
roty: „вiн нeсвiдoмo, швидшe пo iнтуїцiї прийняв нaд нeю мoрaльнe шeфствo“
(str.138). Brzy si Pegas osvojil zvyky, výhody a zaběhnutý řád roty, zajistil si dokonce

výsostné postavení u samotného plukovníka, dokonale se sžil s vojenským životem a
stereotypem.
Pegas s celým plukem cestuje vlakem do neznáma. Najednou Pegas uslyšel zvuk
polnice a všichni se rozplakali, „naši“ i cizí. Poodešel k plukovníkovi, který se právě
loučil s tlustou paní. „Koли дeнщик зaгнaв йoгo в вaгoн, Пeгaсoвi стaлo яснo в
глибинi знeвжeних пoчувaнь, щo дiється щoсь нeзвичaйнe й вeличнe.“ (str.143)
Třetí kapitola zavádí Pegase a jeho pluk na frontu. Pegas zpozoruje změnu složení
obyvatelstva, cizích lidí neustále ubývá, jen vojáků je čím dál tím více. Pegas se udiveně
dívá na blesky, které třaskají na nebi („Щo зa джмiль свиснув нaд гoлoвoю?.. Другий,
трeтiй…“ (str.145) Dozadu spadlo cosi těžkého a svět na chvíli zčernal: „Лeтiли вгoру
зaлузки, зeмля i чиїсь нoги.“ (str.145). Pegas odskočil a dal se na útěk.
Čtvrtá kapitola se nese ve znamení Pegasova vyznamenání za pomoc při odhalení
nepřítele. Pluk se přesouvá po úspěšných bojích na západ a Pegas si přisvojuje vítězství:
„Taк! – вiн стaрий сaлдaт вeликoї aрмiї…“ (str.146).
Studené nehostinné ulice se pro Pegase stávají domovem. Smutné dny předjaří
přečkává s tuláky a žebráky, kteří se nad zbědovaným psem občas ustrnou a hodí mu kus
čehosi poživatelného. Autor se vrací do minulosti a vysvětluje současnou Pegasovu
situaci: „Лaмaвся фрoнт, тiкaли сaлдaти, сaлдaти вжe иншi, нeвiйскoвi.“ (str.149).
Pegas rány osudu snášel s pokorou, odevzdaně a smutný. Dřívější vojenská hrdost
nenávratně zmizela: „i якийсь миршaвий, хaзяйський Coбaкeвич дoзвoляв сoбi нa
ньoгo гaвкaти…“ (str.150).
Během obhlídky města se seznamuje s Donem, starým psem, který dožívá
v junkerské škole, kde se nyní konají kurzy „чeрвoних кoмaндирiв“. Spolu s Donem
čekají na žáky, kteří se vždy nechají obměkčit psím pohledem a odhodí kus sucharu.
Jedním z kurzantů je i Hacanjuk, jehož příběh odvádí čtenáře od hlavní dějové linie.
Hacanjuk vzpomíná na své dětství, na otce, který se za revoluce účastnil stávky. Po
zkušenosti s revolučními událostmi si jako pětiletý slíbil, že se nestane vojákem. Ovšem
lidé míní, život mění a on je náhle „чeрвoний кoмaндир“.
Sedmá kapitola rámuje celý příběh a nese se v duchu úvodní části. Pegas zaujal své
místo vedle žebráků a bez zájmu zíral na ruch ulice. Náhle se odkudsi vynořily vojenské
uniformy a zpěv, jehož slova Pegas nepoznával: „– Caлдaти! Biн пiзнaв їх дoсвiдчeним
вiйськoвим oкoм. Aлe чoму нa гoлoвaх тaкi чуднi шaпки?“ (str.155). Ale pořád to byl
vojenský pochod a známé „– Aть двa! Ать – двa!“ (str.155). Pegas byl chvíli na
rozpacích ze změny, jež vojáci prodělali. Pak pocítil známou vůni vojenské kuchyně,

šťastně zvedl ocas a familiárně olízl ruku vojákovi, o němž byl přesvědčen, že je velitel.
Hrdě se ohlédl po ulici a zařadil se zpět po bok veliteli.

Způsob vyprávění a styl

Autor využil postavy psa ke zcela novému, ojedinělému a, dalo by se též říci,
nezaujatému náhledu na válečnou realitu. Zvíře je oproštěno od souvislostí a zájmů
válčících stran, nesoudí a nehodnotí jejich jednání. Je nestranné. Pouze s údivem, rozpaky
a mnohdy se smutkem v čích pozoruje dění kolem sebe a klade si velmi prosté, zarážející
až přihlouplé otázky, které jsou ve skutečnosti hodny alespoň zamyšlení. Zvířecí náhled
na život a zvláště boje vojáků je prostý, mnohdy černobílý s pacifistickým i
existencionálním dosahem. Pegas nechápe lidské počínání na bitevním poli, které
nepřináší, ze zvířecího pohledu, nic jiného než smrt, bolest a ztrátu blízkých „stvoření“.
Davydovyč se nesnaží tlačit čtenáře k určitým protiválečným závěrům, poskytuje
mu velmi originálně a nevšedně možnost sledovat válečnou tématiku zjednodušeným,
věcným a humorným zvířecím úhlem pohledu. Autor se výběrem hlavní postavy vyhnul
pateticky zabarveným výlevům i drásavě soucitnému melodramatickému vidění válečné
problematiky. Pegasův smutek nad údělem a smrtí vojáků stejně jako jeho pohled na
lidskou tragiku je sice opravdový a hluboký, ale ne přemrštěný a zdlouhavý. Válečnou
pouť svého pluku bere jako vítané zpestření jindy nudných a stále se opakujících dní
v kasárnách. Ovšem skutečný stav věcí, rozsah škod a obětí napáchaných válečným
stavem nedokáže posoudit. Výjimečnost situace a pocit ohrožení se u zvířete dostavuje až
s úmrtím prvních vojáků, jež kolem něho padají k zemi, a se sílícím útokem
„nebezpečných čmeláků“, kteří se mu chtějí stůj co stůj zavrtat do kožichu. Tragika
válečných bojů je představena s lehkou nadsázkou, přiměřenou dávkou humoru, ale i
smutku.
Pegas svou funkci plukového psa bere velmi vážně. Pluk mu totiž dodává pocit
domova, zakotvenosti, jistoty a příslušnosti k určitému celku, který mu zajišťuje potřebný
sociální kontakt s lidmi, řád i základní životní potřeby. Davydovyč zde zřejmě naráží na
počáteční ideály a nezkušenost mladých vojáků, kteří brzy poznají zápory nezkreslené
reality zákopů a krutých bojů, a které čeká brzké vystřízlivění. Pegas svou příslušností
k armádě získává též pocit vlastní důležitosti, nenahraditelnosti a vážnosti. Tuto svou
převahu dává najevo ostatním jedincům svého druhu, kteří jsou pouhými „civilisty“ a
jimiž náležitě pohrdá a nad nimiž se patřičně vyvyšuje. Svůj postoj vůči pouličním psům

musí přehodnotit ve chvíli, kdy je jeho pluk rozmetán na frontě a on sám se ocitá ve stejné
situaci. Jeho sebevědomí a hrdost je nenávratně pryč: „Дaлi вжe Пeгaс, нeсмiливo,
пiдoбрaвши хвoстa, xoдив пoнурий i принижeний, i якийсь миршaвий, xaзяйський
Coбaкeвич дoзвoляв сoбi нa ньoгo гaвкaти, a Пeгaс, нaвiть, нe oгризнувшись, мoвчки
oдхoдив пoдaлi.“ (str.150).
Epizoda o mladém veliteli z řad rudoarmějců Hacanjukovi není samoúčelná. Jeho
příběh navazuje na hlavní dějovou linii ve chvíli, kdy se Pegas přidává ke skupině
mladých rudoarmějců, kteří míří po ukončení kurzu „чeрвoниx кoмaндирiв“ zpět do
rodného Ruska. Pegasův návrat do vojenských řad představuje neustále se opakující
válečný stav země, který v různých obměnách a s různými „převlečenými“ ideály
dobových vůdců obchází dějiny Ukrajiny. Pegas představuje do určité míry lidské
prostředí, je „zrcadlem“ člověka, který mění svá přesvědčení podle diktátu doby a který
využije situace ve svůj prospěch při první naskytnuté příležitosti.
Davydovyč se výběrem této „hlavní postavy“ chtěl oprostit od lidských názorů,
přesvědčení a náhledu na skutečnost, která jsou vždy určitým způsobem ovlivněná, neboť
každý člověk zaujímá k realitě svůj postoj, který je podmíněn životními zkušenostmi, a
který tedy vždy komusi nebo čemusi straní.
Prostřednictvím „němé tváře“ autor poukázal na absurditu války a smrti ve jménu
politických šarvátek. Ironie je očividná zvláště při popisu militarizmu, vojenské mašinérie
a slepé vojenské poslušnosti a drilu, jež jsou stavěny výše než individualita člověka.

Cиня вoлoшкa6 (1927)
„Шкaпa“

Ani po letech se bývalý voják nedokáže oprostit od silných zážitků, jež v něm
zanechala 1. světová válka. Podzimní noci obestřené smutkem a nostalgií jej vrací zpět
do haličských zákopů mezi své spolubojovníky, kteří již okusili náruč smrti. Se
zářijovými dny se „vysloužilému“ vojákovi vybaví v tichu prázdného pokoje vzpomínky
na osudné válečné měsíce strávené na frontě, na dávno mrtvé kamarády i na velmi silný
okamžik smrti koně, jež hlavní postava prožívala daleko bolestivěji než smrt člověka:
„Ceрeд усiх стрaхiть тoї вiйни, сeрeд бeзлiк, слiпцiв i гoри трупу – в мoїх oчaх стoїть
тiльки сaмoтнiй тулуб сeлянськoї шкaпи нa стeрнi i мiй жaль пoпeлiє нa згустку
звичaйнoї кiнськoї крoви.“ (str.34). Vypravěč čtenáři přibližuje frontové události, jichž
byl svědkem, své vnitřní pocity a myšlenky, kterým se žádný řadový voják neubrání.

Kompozice

Ústřední postava, voják Korolkova pěšího pluku, plní s lhostejností plukovníkovy
rozkazy a necítí nic než únavu. Vojákův žal nad smrtí padlých kamarádů se vlivem
válečných krutostí časem otupil, zbyla jen vnitřní prázdnota a odevzdanost. Dřívější sny a
myšlenky na budoucnost se rozplynuly. Jen zmar a únava se odráží v očích mladého
vojáka. Vypravěč si z bezpočtu dnů, jež prožil jako voják rakouské armády, vybral ten,
který se nesmazatelně vryl do jeho paměti.
Ten den se voják poprvé po měsíci stráveném ve vojenské uniformě dosytosti
vyspal, bitevní pole se právě chystá na budoucí útoky nepřátel. Kromě vojáků se
v zákopech pohybují i místní lidé, kteří pomáhají armádě všemi dostupnými prostředky.
Voják zasmušile pozoruje úsilí zdejších venkovanů, kteří mu připomínají vzdálený domov
(„Meнi чoмусь шкoдa стaлo русинa i йoгo змoрeниx шкaпiв з рeп´яхaми нa гривi.
Haчe вiдгoмiн мoгo дaлeкoгo сeлa й бaтькiвськoї шкaпи…“ (str.37). Vojáka už
nepřekvapují a nedojímají stovky raněných vojáků, válka se odrazila na jeho psychice i na
6
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1930.

jeho vnímání

válečných hrůz: „Дoрoгoю вeзли пoрaнeниx, aлe я нe бaжaв нa

скривaвлeнi oбличчя й глухi стoгoни: вiйнa пoщeрбилa нaшe чуття i вoни стaли
бaйдужi, тупi.“ (str.37). Nezúčastněně pozoruje čilý ruch na bojišti, své spolubojovníky,
kteří se stahují do zadních linií a odevzdaně je následuje. Letargie mizí s pohledem na
raněného koně: „Шкaпa глянулa дoвкoлa рoзпучливими oчимa, витягнула дo нaс
гoлoву i жaлiбнo, нaчe хoтiлa вилити всю свoю тугу, скaрги й бiль, зaiржaлa.“
(str.38). V mladém vojákovi se probouzí válkou ubitý soucit, dávno zapomenuté city se
derou na povrch. Maska, kterou se voják obrnil proti všem hrůzným válečným zážitkům a
všudypřítomné smrti, se pomalu rozpadá. Vojáci se snaží zpříjemnit umírajícímu zvířeti
jeho poslední okamžiky před smrtí: „Boнa булa тут сeрeд нaс єдинa живa iстoтa, дo
якoї пo-людськoму мiг звeрнутись сaлдaт i мoвчки пoвiдaти їй свoї стрaждaння й
oбрaзи.“ (str.38). Raněný kůň tedy pro vojáky představuje jedinou živou bytost, které
mohli vyjevit své city, jež na bitevní pole ani do duše vojáka nepatří. Jen umírající herka
může porozumět jejich duševní trýzni, osamění a bolesti, kterou nesmí ukázat. Voják již
déle nevydrží pohled na bolestí zastřené oči hrdého zvířete, které mu neustále připomínalo
jeho dřívější způsob života, dětství, rodný kraj, domov a vše, co mu bylo blízké: „Я
пeрший нe витримaв i, пoнурo дивлячись дoлу, oдiйшoв гeть. Hу, хiбa ж мiг я
дивитись дaлi нa скривaвлeний oбрaз мoгo минулoгo i мaйбутньoгo?..“ (str.39).
Poslední zaržání herky a její vystrašený pohled se nesmazatelně vryl do paměti
všech přítomných vojáků („Bжe кiлькa хвилин уся рoтa, oбeрнувшись дo шкaпи,
стoялa мoвчки, здeрвeнiлa, мoв сaмa зaсуджeнa нa стрaту.“ (str.40).
Tvrdý nesmlouvavý poručíkův hlas vrací vojáky zpět do válečné reality, jen
bezvládný trup koně připomíná vojákům jejich předchozí životy bez válečných útrap,
pachu krve, neustále přítomné smrti. Doznívající soucit a hořkost ze smrti nevinné oběti
přebíjí strach z poručíkova hněvu, který se vzedme v okamžiku, kdy mu jeden z vojáků
zabrání kopnout do mrtvého zvířete: „Koрoлькoв прудкo пiдiйшoв дo шкaпи. Tiльки
нo вiн хoтiв штoвхнути її тулуб нoгoю i вжe зaнiс чoтa, як хтoсь iз мoлoдi нe свoїм
гoлoсoм скрикнув: - He бийтe!..“ (str.40). Vojáků se náhle zmocnil vzdor a nenávist
vůči svému nadřízenému, který již dávno pozbyl úcty před smrtí a lidskými city.
Ohlušující ticho ještě umocnilo sílu okamžiku: „Булo щoсь дикe й жoрстoкe в тiй
згущeнiй мoвчaнцi бaгaтьoх людeй.“ (str.40).
Frontové události následujících dnů vojáka přestávají zajímat, čas se vrátil do
zaběhnutých kolejí, jen letargie se ještě prohloubila. Jen čas od času jakoby z dálky slýchá
ržání raněného koně. Mechanicky a snad jen ze setrvačnosti střílí na vzdálené nepřátelské

zákopy míjíce potencionální oběti. Zvuk zbraní se nese bitevním polem a ustává pouze
v noci, kdy fronta odpočívá. Mlčky pozoruje dobrovolníky, kteří míří k německé frontě
zahaleni temnotou noci a doprovázeni neustávajícím hlukem zbraní. Rozčileně míří tím
směrem, jakým se vydala Korolkova skupina a po paměti střílí bez naděje na úspěch ve
snaze pomstít se za smrt nevinného zvířete a svůj promarněný život, jež zřejmě dojde
konce zde ve špinavých zákopech. A hle střelba do neznáma se setkává s odezvou: „ –
Бaлвaны-ы-ы!.. Kудa стрєл… - зaричaв нa всю пeльку Koрoлькoв i скoчив нa нoги.
Tiльки – мить. Гoлoс йoгo oбiрвaвся нa пiвслoвi. Чoрний, вiн мaхнув, як вiтряк,
рукaмa й упaв у тeмряву… Як пoбитi щeняaтa, дo шaнцiв, стoгнучи, пiдлaзили
рaнeний „вoльнoпьoр“, унтeр i двa „хахли“.“ (str.43). Voják si šťastně oddechl.
V závěru povídky se ke slovu hlásí ich-formový vypravěč, jenž se vrací do
přítomnosti bezesné zářijové noci, obrací se ke čtenáři a omlouvá se za své nevzrušené
vzpomínky na válečné zážitky, neboť, jak sám přiznává, rozrušit ho dokáže jen
vzpomínka na „мaлeнькi, чoрнувaтi крaплi нa стeрнi, нaчe рaзки дoрoгoгo нaмистa
нeвинних кoрaлiв крoви“ (str.43).

Kontrast a gradace vytváří kompoziční konstrukci textu vystavěn. Kontrast příběhu
je zajištěn rámováním příběhu, které je představeno nostalgickým vzpomínáním starého
vypravěče na mládí a válku. Kontrast tvoří pak samotný realistický obraz bojů 1. světové
války.
Gradace textu je velmi pozvolná, ich-formový vypravěč se přesouvá od svých
myšlenek a úvah k popisu válečných zážitků, které jsou zpočátku přerušovány
vypravěčovými vsuvkami, kterými se snaží upřesnit své dojmy a vzpomínky na válku.
Před čtenářem se vynoří válečná realita bez obvyklé patetiky, napětí či vzrušení.
Vypravěčův náhled na válečné zážitky se neustále zužuje, až se zastaví na působivém
momentu umírání raněného koně, gradace vrcholí vzepřením se vojáků, kteří odsoudí
jednání svého nadřízeného. Gradace je ještě posilněna krátkými úsečnými dialogy
imperativního rázu, které si mezi sebou vojáci a jejich nadřízený vymění: „- He бийтe!..
Koрoлькoв iнстинктивнo oдскoчив нaзaд, aлe зaрaз жe змигнувся. Kрутo
пoвeрнувся, вiн хрипкo зaрeвiв: - Kтo крикнул? (str.40). Napětí polevuje a dochází ke
zklidnění děje.

Způsob vyprávění a styl

Ústřední postava je válečnými zážitky neustále pohlcována a ani po letech se s nimi
dotyčný nedokáže smířit, vypravěčova přítomnost tedy jen uvozuje příběh o bojích 1.sv.v.
Vypravěč se stává zajatcem vlastní minulosti, ke které se neustále vrací. Přítomnost a
budoucnost jsou pro něho jen prázdné cizí nepoznané pojmy. Budoucnost se ocitá na
vedlejší koleji.
Válečné události v povídce tvoří jen pozadí k vlastním vnitřním pocitům, stavům a
myšlenkám vojáka, jež značí podstatu příběhu. Autor popisuje psychiku řadového vojáka,
který jde do války s určitým očekáváním, idejemi a předsevzetími, které se postupně
vytrácí. Dochází k vystřízlivění. Voják začíná počítat se smrtí jako jedinou jistotou. Otupí
i vůči hrůzným válečným zážitkům. Bezbolestná smrt se pro něho stává schůdnější
variantou jeho osudu, než jaký představuje poválečná realita v zajetí vlastních trýznivých
snů, jaké mladému vojákovi navodí frontové zážitky.
Voják přivyká vojenské mašinerii, naturalistickým pohledům na raněné a umírající,
jež se pro něho stávají denní normou. Člověk se proměňuje v loutku, válečný stroj bez
vnitřního života, názorů, citových prožitků. Ke slovu se hlásí jen základní pudy a potřeby,
pohyby se dějí automaticky silou vůle. Voják postupem času ztrácí vlastní identitu, je
jedním z davu, bez možnosti volby vlastního života. Jeho počínání na frontě se mu jeví
jako marné, bez užitku, bez jasného výsledku či dohledného konce. Nepříznivé podmínky,
v nichž trpí především vojákova duše, se stupňují, voják přestává věřit ve smysl války a
její zdárný konec. Klade si otázku, zač a proč bojuje, a cítí jen zmar vlastní existence.
Až se zraněním a následnou smrtí zvířete se vojákovi navrací touha pomoci
bližnímu, dává průchod svým citům, které válka otupila a které se k válečnému stavu
nehodí a nejsou vítány.

Ich-formový způsob výpovědi využívá vnitřní monology

k vyjádření vypravěčových psychických stavů, vnitřních pocitů a myšlenek. Přímá řeč se
objevuje velmi zřídka, ovšem podtrhuje důležitost situace a zvýrazňuje ji.

Výraznou symboliku oplývá v povídce kůň. Obecně je toto zvíře chápáno jako
symbol ušlechtilosti a hrdosti. V našem případě kůň znázorňuje pracovitost, nevinou oběť
války i nostalgickou vzpomínkou vypravěče na způsob života na vesnici. Název povídky
„Шкaпa“

na první pohled nenapovídá téma či zaměření povídky, Davydovyč tak

zdůrazňuje úlohu zvířete v příběhu, válečné téma a umírající vojáci zastávají druhořadou
funkci. Hojně frekventovanými motivy povídky jsou noc, měsíc a ticho. Motiv noci se

objevuje napříč dějem, je symbolem či předzvěstí nečekaných událostí. Všechny důležité
momenty příběhu se odehrávají v noci. Lze říci, že se západem slunce se vytrácí apatie
vojáka, budí se jeho instinkty a smysly. Voják se stává daleko otevřenější vůči světu,
přírodě i vlastním úvahám. Noc dodává postavám nostalgii i větší emotivnost. Noc je také
časem určeným myšlenkám a rozvahám nad svým osudem. Noc tvoří i jakýsi kontrast
k běžnému válečnému stavu, jaký reprezentuje den.
Měsíc symbolizuje naději na příchod dne, symbolizuje věčnost dálek, ale vyvolává
také smutek a vzpomínky na válečné zkušenosti: „кoли мiсячний сум рoзiллється
в пoвiтрi i в зeлeнувaтoму сeрпaнку мeрeхтить дaлeчiнь, мeнi дoвгo нe спиться.“
(str.34).
Ticho jen umocňuje vypravěčův melancholický stav, objevuje se většinou
s příchodem noci a vyvolává vzpomínky. Dodává okamžiku punc výjimečnosti a
nenahraditelnosti. Je to též období poklidného rozjímání a srovnání vlastních myšlenek a
pocitů, období určené smutku („Густa тишa спoвнює мoї груди, i мeнi хoчeться вiд
вoгкoї зeмлi дo хoлoднoї бeзкiнeчнoстi зiр oхoпити знeмoжeний, змучeний свiт…“,
str.34).

„Tук-тук“

Ústřední postavou povídky je dvaapadesátiletý telegrafista Vasyl Hryhorovyč,
oddaný zaměstnanec, který si váží své prace, de facto pro ni žije. Již třicet dva let
vykonává svědomitě své zaměstnání s vidinou blížícího se důchodového věku, kdy si
bude užívat zasloužených sociálních jistot. Se změnou politické situace nastal i zvrat
v jeho dosud stereotypním poklidném životě. S nástupem vlády komunistů, jejich
politikou ukrajinizace a zaváděním nových modernějších technologií a přístrojů v práci
se vidina poklidného stáří pomalu bortí. Nejenže se s novými pořádky nedovede smířit,
přijde o zaslouženou penzi,

ale další ranou osudu je pro něho i snižování stavu

zaměstnanců, které se ho jistě jako staršího hůře se přizpůsobivšího zaměstnance bude
týkat. O nepřijatelném původu, kterým syn kněze bezesporu je, nemluvě.
Aby odvrátil předem prohraný boj o zaměstnání, zaučuje se na „Klopferu“, novém
stroji, který má nahradit jeho starého milého „Morze“, se kterým strávil třicet dva let!
Přijímá odevzdaně výuku ukrajinštiny, ve kterou stejně nevěří a hodiny ukrajinštiny spíše

ignoguje. Sám si ovšem pomalu uvědomuje nezvratnost ztráty zaměstnání, čímž přichází
i postupné smiřování se se situací, ztráta iluzí i dosavadního smyslu života.

Kompozice

Text je členěn do deseti kapitol, v jednotlivých kapitolách se výrazně projevuje
střídání dne a noci, přičemž den představuje aktivní podstatnější část života ústřední
postavy strávenou v zaměstnání, zbytek dne, tedy podvečer a noc, je časem vzpomínek,
strachu o budoucnost, časem příprav na následující pracovní den a v neposlední řadě také
časem stráveným s rodinnými příslušníky reprezentovanými již dospělou dcerou a
pubescentním synem.
Vasyl Hryhorovyč tráví většinu svého života v zaměstnání, neboť jedině tam se
stává součástí určitého kolektivu. Jeho profese mu tedy zajišťuje nejen potřebnou obživu,
ale také zázemí, které mu jeho rozpadající se rodina nemůže již poskytnout. Manželka,
tmelící prvek rodiny, zemřela, později i syn Pavluša, a hledat si cestu k dospívajícím
dětem není vždy jednoduché. Vzájemné odcizení se dětem také nepřispívá k jeho
spokojenosti se životem, který se mu pomaloučku rozpadá před očima.

V první části textu se seznamujeme s hlavní postavou spíše prostřednictvím náplně
celoživotní profese telegrafisty než klasickým popisem vzhledu. Autor čtenáře zavede
přímo do středu dění, do kanceláře prostého nepříliš ctižádostivého člověka, který nesnáší
vyplňování dotazníků, který se brání všem novotám jak v životě, tak v zaměstnání, který
má rád své zaběhnuté pořádky.Autor tedy volí typ bezprostředního začátku příběhu tzv. in
medias res, typ oprošťující se od zdlouhavých

popisů prostředí, tématu i postav

samotných.
Vasyl Hryhorovyč je konfrontován se svým původem, který neodpovídá tehdejším
politickým normám, je synem kněze. Neustále se snaží sám sebe přesvědčit o
nepodstatnosti údaje, jenž vyplňuje do dotazníku a jenž v dohledné době sehraje důležitou
úlohu při rozřazování zaměstnanců na ty propuštěné a nepropuštěné. Nerovnost sil mezi
kladnými vlastnostmi a neodpovídajícím původem je však zřejmá.
Druhá část je zahájena příchodem domů po odevzdání dotazníku místnímu výboru.
Večer je pro Vasyla Hryhorovyče vždy dobou, kdy se pomalu vynořují vzpomínky na
jeho zesnulou choť, Katerynu Sydorivnu, na dětství a ztracené bezstarostné mládí. V této
kapitole se autor nejobsáhleji zmiňuje o manželce ústřední postavy, která si za revoluce

přivydělává jako trhovkyně prodávající jablka, krátce na to umírá na tyfus. Úryvky jsou
podané hlavní postavou nezúčastněně, bez emocí nebo empatie jakoby emoce odvál čas.
Je to doba rekapitulace jeho života v důležitých bodech. Nejedná se jen o milé,
šťastné vzpomínky, ale i o ty zásadnější, závažnější a většinou též tragičtější okamžiky
života. Nemoc a následná smrt manželky a posléze staršího syna, politické otřesy a
zvraty. Vzpomínky jsou podány čtenáři odevzdaně, smířeně, bez větší účasti, nebo možná
spíše apaticky.
Od těchto vzpomínek je vždy jen krůček k vrtkavé proměnlivé současnosti a
všedním starostem, které ústřední postavu zaměstnávají nejen během dne, ale především
v noci, kdy vše ztichne. Následuje popis usínající ulice, jenž je provázena zhasínajícími
okny sousedů a všudypřítomným plíživým nočním tichem.
Třetí kapitola provází čtenáře pracovním dnem, stranou nezůstanou ani starosti
Vasyla Hryhorovyče o osud vlastních dětí. Dcera Nataša prodělala již druhý potrat a na
mladšího syna Sašu jsou jen samé stížnosti. Otec začíná dokonce uvažovat, i když proti
svému přesvědčení, o komsomolu jako jediném řešení pro svého syna. Ten by měl větší
naději na lepší život, než jaký prožil on sám.
Město se topí v raním slunci, ulice ožívají shonem lidí, kteří spěchají do práce. Vše
se jeví optimističtěji. Až pohled na církevní budovy a vzpomínky na otce-kněze vrátí
ústřední postavu zpět do reality, k dotazníkům, nepatřičnému původu a propouštění
zaměstnanců. Ani po příchodu do práce nenastává kýžený klid, vnitřní napětí posledních
dnů nepolevuje, právě naopak, na plenární schůzi se zaměstnanci seznamují se zaváděním
nového přístroje.
Čtvrtou kapitolu můžeme také definovat jako první větší dialog ústřední postavy.
Doposud se čtenář dovídá z imlicitního vyjádření o jeho vnitřních stavech a jeho
myšlenkách skrze vnitřní monology,

jednání postavy samotné nebo jejího okolí.

V dialogu se svou dcerou, ale především jejím přítelem, velitelem železniční stráže, se
teprve odráží jeho osobnost, charakter,

životní postoje, názory i styl, jakým jedná

s druhými, jeho reakce na nečekané situace a také na odpovědi mluvčího.
Zahorulko, Natašin přítel, je otci krajně nesympatický, jednak pro své politické
přesvědčení, otec ho nazývá „kandidátem na komunistu“, ale především proto, že jeho
dceru přemluvil již k druhému potratu, což Vasyl Hryhorovyč jako věřící člověk
neschvaluje. Nataša otce před příchodem přítele prosí, aby vynechal téma církve. Otec
souhlasí a dceři se podřizuje, přestože si je dobře vědom neblahého vlivu mladého
komunisty na dceru, kterou chce přemluvit ke vstupu do komunistické strany, ale i na

syna, kterému se snaží zošklivit náboženství. Nataša se oba zúčastněné snaží nejprve
krotit, zachránit situaci se jí nepodaří a rezignuje. Nejemotivnejší částí dialogu je
bezesporu téma církve. Ta představuje pro Zahorulka jen zastaralou instituci, která klame
lidi, v ostatcích svatých vidí jen prach. Neustále se snaží nějakým způsobem církev
degradovat, zbavit ji úcty, zesměšnit ji. Oponent v podobě ústřední postavy zpočátku
„svou“ církev chrání, až na konec ve svém úsilí polevuje, vědom si nesmyslnosti svého
počínání. Rozhovor sám ukončuje, podřizuje se přání své dcery a vzdává se možnosti
obhájit své stanovisko, svou pravdu, v kterou věří.
V konfliktu se Zahorulkem se nejedná jen o otázku přístupu k životu, o protichůdné
politické nebo náboženské přesvědčení, ale také o mnohem jednodušší protiklad, kterým
je mládí a stáří. Ústřední postava je přirozeně představitelem staré generace ctící tradice a
staré pořádky. Zahorulko zastupuje novou, politicky angažovanou generaci, která si je
vědoma své převahy, možná i nadřazenosti nad politicky nevyhovující skupinou lidí a
také to dává patřičně najevo.
Po ostré výměně názorů se ústřední postava v tichu své komůrky pozastavuje nad
neradostně vyhlížející budoucností v podobě Natašiných dětí, z nichž se stanou
„nepokřtění pionýři“.
V pátém oddílu Natašin otec hodnotí předchozí výměnu názorů v tichu

svého

pokoje. Po vypjatém rozhovoru je Vasyl Hryhorovyč sám se svými emocemi. Poprvé je
z jeho chování a myšlenek patrný vzdor, ne odevzdané mlčení a přitakávání, ale vztek a
také bezmoc, kterou pociťuje při jednání s člověkem Zahorulkova typu a politické
orientace. Toto své duševní rozpoložení zakončuje modlitbou za rodinu, zvláště syna
Sašu. Jeho modlitba je ve své podstatě velmi rozporuplná, neboť prosí Boha, aby přijali
syna do komunistického sdružení mládeže. Vždyť právě komunismus je ideologie
popírající a zakazující jakoukoli náboženskou instituci, tedy i náboženství.
Kapitola šestá mapuje hodinu ukrajinštiny, kterou Vasyl Hryhorovyč útrpně
podstupuje domnívajíc se, že si zaměstnání udrží. Jediné čeho u tohoto vzpurného žáka
docílili, byla koupě gramatiky „Украинский язык“ (str.77) psaném rusky.
Ústřední postava se nedokáže a snad ani nesnaží vzepřít většině, v tomto případě
„bolševikovi“ zavádějící ukrajinizaci. Vede jen soukromou válku proti nově zavedeným
pořádkům a neustále se měnící politické situaci. Pouze tiše vzdoruje, protože jeho duše
patří minulosti, tradicím a starým pořádkům.
Dolétají k němu hlasy a smích mladých lidí z komsomolu. Padá na něho splín
z vlastního

promarněného

života,

z vědomí

lepších

vyhlídek

těchto

politicky

angažovaných lidí, kteří nejspíše usednou na jeho místo telegrafisty. Dny mu splývají do
každodenního stresu spojeného se ztrátou zaměstnání a je stále silněji přitahován klidem a
stále silněji až patologicky tíhne ke hřbitovu jako jediné jistotě, místu klidu duše, místu,
kam uniká od reálného světa.
Kapitola sedmá je jen kapitolou epizodní. Jedná se o retardaci příběhu, která slouží
jako odbočka od hlavního děje. Syn Saša si z exkurze v nemocnici přinese domů lidskou
lebku a s dětinskou radostí přemýšlí, jak nejlépe vyděsit členy rodiny. Ovšem „černý
Petr“ padne na sousedku Kopačychu, která vstoupí do potemnělé místnosti a první, na
čem její zrak spočine, je šklebící se lebka dozdobená mdlým světlem svíce a skřeky, jež
vydává sám Saša. Sestra Nataša už jen spatřila mrtvolně bledou sousedkuválící se na
podlaze a bratra prchajícího z bytu, čekajícího zasloužený trest. Samotný otec, ústřední
postava, již jen konstatuje nevhodnost chování svého syna, které již nelze déle tolerovat.
Nezbytnost Zahoruľkovy protekce ohledně členství v komsomolu je podle něho více než
zřejmá.
Dle mého názoru je funkcí této epizodní kapitoly poukázat na bezstarostné počínání
nejen syna ústřední postavy, ale celé mladé generace, která si neuvědomuje dobové
problémy ani starosti rodičů. Nejsou ještě zasaženi každodenní rutinou problémů, které
život přináší.
Objevuje se motiv mohyly „ …і в хаті завмерло, мов опустилось у могилу“.
(str.88) Motiv je neustále konotován i s prostředím hřbitova, kam Vasyl Hryhorovyč
zamíří vždy, když hledá útěchu, porozumění a vnitřní klid. Motiv hrobu je reprezentován
jako jistota, která ve světě ústřední postavě chybí.
V osmé kapitole dochází u ústřední postavy ke ztrátě posledních zbytků naděje.
Vasyl Hryhorovyč se dovídá o propuštění zaměstnanců a teprve tehdy se smiřuje se svou
situací. Projevuje se u něho touha zapisovat telegramy dál a dál, bez ohledu na konec
pracovní doby, touha napracovat si, co možná nejvíce hodin dopředu, na celý život.
Prochází prázdnou chodbou a promítá si v hlavě všechny roky, které si odpracoval jako
telegrafista. Zaměstnanci se srocují, aby se konečně zbavilivyčerpávající všudypřítomné
nejistoty. Zmocňuje se jich však marnost, bezmoc a nostalgie.
Pocity ústřední postavy se dají popsat slovy vnitřní nepokoj, tíseň a odevzdanost.
Cesta domů je jen bezděčným pozorováním ulice a lidí. Sleduje výkladní skříně plné
světel a drahého zboží, které si stejně jako nezaměstnaná nebude moci dovolit. Hlavou se
honí myšlenky o vlastním osudu, okolní prostředí je pouhou kulisou.

V pořadí devátá kapitola zavede čtenáře do prostředí hospody, kam je Vasyl
Hryhorovyč pozván svým kolegou Balabajem zapít žal. Po počátečním přemlouvání
pozvání přijímá, ačkoli podobné prostředí nevyhledává, dnes je vítanou změnou.
Myšlenky jsou utlumeny a překřičeny tamější hudbou, živými dialogy a hlasy svérázných
postaviček pohybujících se v prostředí tohoto typu. Z povzdálí sleduje ruch lokálu,
prostředí pro něho tak vzácné, typy lidí, jejich charakteristické rysy i mluvu Zamýšlí se
nad jejich profesním uplatnění a srovnává se svým údělem.
Postupně se objevují výčitky svědomí kvůli promrhaným penězům, které si mohl
schovat na horší časy. Je psychicky na dně, teprve po požití alkoholu se dostavuje
uvolnění a postupně opadává dlouhodobé napětí.Hudba se stává jakýmsi pomyslným
pojítkem mezi minulostí a přítomností, splývá v jednu časovou rovinu. Tklivé tóny
melancholické „odrhovačky“ jsou balzámem na jeho unavenou duši, zároveň ho vrací do
starých nezkažených časů mládí.
Ťukáním prstů do stolu se podaří jeho společníkovi jako mávnutím kouzelného
proutku vrátit Vasyla Hryhorovyče do „mizerné“ nálady, neboť ono ťukání …tuk …tuk…
připomíná ústřední postavě typický zvuk nově zavedeného telegrafního přístroje, který
odstartoval řadu změn v jeho dosud poklidném zaměstnání. Pod vlivem alkoholu se
společně utěšují kritizováním politických poměrů, za všemi změnami vidí spiknutí,
přetvářku a útok na zavedené fungující pořádky. „…що воно все значить? От мучили
нас із тою українською мовою, потім „Клопфера“ завели, тепер скорочують… Дла
чого воно? Не pозумію…“ (str.96) „E-e… Тут, Вася, махінація, систeма, брат, ціла!“
(str.97) A tak kolega Balabaj objasňuje „po svém“ tajemství politického dění, stranou
nezůstanou ani jeho teorie, tvrzení a domněnky ohledně ukrajinizace nebo církve.
Názorová shoda a chvilkové porozumění se vytrácejí ve chvíli, kdy je ústřední
postava konfrontována se skutečností ztráty svého celoživotního zaměstnání. Neoficiálně
se dozvídá o ukončení pracovního poměru. Nachází se v pro něho dosud neznámé pozici,
pozici nezaměstnaného.
Mizí poslední zbytky naděje, hroutí se mu celý svět. Emoce spolu se slzami se derou
na povrch. Už se nedokáže přetvařovat, dusit v sobě tíhu posledních dnů. Utíká
z nedýchatelného ovzduší hospody.
Poslední desátý oddíl by se dal chápat jako útěk od reality, jako neschopnost
vyrovnat se s realitou. Útěk od reality a bezstarostně se usmívajících lidí, které potkává na
ulici. Každý se raduje alespoň z maličkosti, jemu je již vše lhostejné. Vše, co ho
naplňovalo a těšilo, ztratil. Apatie a odevzdání naplňuje jeho stav mysli. Je unavený,

smířený a bez sil. Bezcílně se potuluje ulicemi, nemá kam pospíchat, ani za kým jít.
Nikdo ho neshání a nikomu nechybí.
Zastaví se u polorozbořeného domu, vchází dovnitř. Holé zdi, trámy a sutiny,
ponurost čehosi dosloužilého, v něm vyvolává pocit vnitřního klidu, bezpečí a ztracené
jistoty. Vítr prohánějící se výklenky, jež sloužily dříve jako okna, a noční obloha nad
hlavou zase navozují pocit volnosti.
Postava pozbývá konkrétních rysů, jen hlavou se honí myšlenky na radostné a
pomíjivé okamžiky skutečného života. Na dům, kde se seznámil s Katerynou Sydorivnou,
na Dněpr, kde si v dětství hrával, … na hřbitov jako poslední spočinutí člověka, jako
místo věčné útěchy. Vše pokrývají sněhové vločky snášející se i na zbědovanou usínající
postavu muže. Rozhárané duši je konečně dopřán klid.

Postavy

Vasyl Hryhorovyč Husjatynskyj představuje typ prostého člověka, poctivého a
svědomitého. Dvaapadesátiletý telegrafista zastává své místo již dvaatřicet let a nehodlá
nic měnit Je obklopen svými stereotypy a je za ně vděčný.
Vnější popis postavy se omezuje jen na několik kusů oblečení (např. svrchník, který
si obléká při odchodu do práce), vzhled je tedy víceméně spjat s každodenními úkony, jež
charakterizují postavu více než samotný zevnějšek.
Podstatnou součástí osobnosti ústřední postavy jsou brýle, nezbytný doplněk profese
telegrafisty, které dotváří nejen profil, ale i vnitřní pochody a jednání postavy. Motiv brýlí
provází čtenáře celým příběhem a objeví se vždy se závažnější událostí, ve které se
postava ocitá („боязко подивився поверх своїх старих, каламутних, як і сам він,
окулярів на дрібненькі ряди й обережно обома руками поклав анкeту на стіл.“,
str.58). Kromě počáteční scény vyplňování dotazníku se motiv brýlí objevuje při prvním
setkání ústřední postavy s novým telegrafním přístrojem („підійшов до „Клопфера“
оглянyв його скептично поверх окулярiв з-під лоба.“, str.69). Ani konečná scéna na
zbořeništi se bez tohoto podstatného motivu neobešla („почув себе безпечно і вільно.
Часті віддихи від біганини зогрівали руки, ноги солодко витягнулись, і тільки
заваджали окуляри. Він зняв їх і викинув за шинелю: йому тепер не потрібно їх.“,
str.108).
Klasický vnější popis v tomto případě chybí. Nutno říci, že se nikterak nejedná o
handicap. Ba právě naopak, tímto strohým popisem bez výrazných detailů docílil autor

vykreslení všedního nezajímavého typu člověka, „šedého“ úředníka, u něhož dominují
vnitřní monology, úvahy a pocity. Čtenář poznává postavu, její názory a touhy postupem
děje. Ucelený názor na ústřední postavu nelze vysledovat na počátku, postava není
schématická ani psychologicky plochá. V konečné fázi příběhu se rozpadá jednota duše a
těla hlavní postavy, autor se zaměřuje na mechanické úkony jednotlivých částí těla. Duše
se oprošťuje od světských strastí („Ліва рука Василеві Григоровичу випросталась з-під
шинелі й виставила немов до милостині зігнуту долоню,

на

потоптаному

патинкові розвязався шнурок і безпорадно звисав на купу замерзлого калу.“,
str.109).

Vedlejší postavy jsou čtenáři představeny podle toho, jaké stanovisko k nim hlavní
hrdina zaujímá, jak si konkrétní postavy všímá nebo jak je pro něho zajímavá.
Všedním typům postav, ke kterým patří jeho děti, sousedka či spolupracovníci,
nevěnuje větší pozornost a podle toho také vypadá jejich popis. Vypravěč se nevěnuje
popisu zevnějšku, ani nápadným rysům obličeje či druhu oděvu. Čtenář si tedy pomáhá
vlastní fantazií.
Ovšem postavy nevšední, jež vybočují z jeho každodenního stereotypu, sleduje
postarší telegrafista s větším zaujetím a popis je obohacen o celou řadu velmi trefných
postřehů, mluvy či specifických gest a mimiky.
Z obou dětí je čtenáři více přiblížena dcera Nataša, což je dáno větším prostorem při
dialozích s otcem, ale také otcovými myšlenkovými pochody, v nichž se pozastavuje nad
některými dceřinými osudovými rozhodnutími, která změnila její život, např. podstoupení
dvou potratů nebo výběr partnera.
Synův bouřlivý „teenagerský“ život je čtenáři víceméně utajen. Může se jen
dohadovat z určitých náznaků během rozhovoru s dcerou, z otcových téměř každodenních
modliteb, v nichž se pozastavuje nad chováním svého potomka,

nebo z eskapády

s lebkou.
Ovšem nejpropracovanější popis vedlejší postavy patří Zahoruľkovi, partnerovi
Nataši. Není divu, jedná se o nejzápornější postavu příběhu, o představitele vládnoucí
moci. Symbolizuje tedy jeden z faktorů vyvolávající a způsobující konflikt celé povídky.
Hlavní postava se nedokáže s výběrem partnera své dcery smířit. Není mu blízký ani
lidsky, ani stranicky. Trochyj Zahoruľko je mladý komunista, který má našlápnuto na
slibnou kariéru. Z jeho samolibého vystupování se otci Nataši jeví jako neomalený, drzý a
sebejistý floutek, který postrádá

základní

projevy slušnosti a úcty. Z jeho chování

pociťuje určitou nadřazenost, vážnost mu dodává i uniforma velitele železniční stráže. Je
si vědom své převahy, jak fyzické, tak psychické. Natašin otec se podřizuje volbě své
dcery, ovšem vnitřní smíření se nedostavuje.
Neustálé hádky a půtky mezi výše zmiňovanými postavami můžeme také chápat
jako spor „ideologií“, v podobě Natašina otce lpícího na staré tradici a náboženství, a
státní moci, reprezentované mladým komunistou, který hájí pouze svou ideologii a nové
pořádky. Jde též nahlížet na situaci jako na věčný boj zbrklého mládí a uvážlivého stáří.
V tomto případě můžeme též uvažovat o sporu partnera a otce dívky, který se nedokáže
vypořádat s dalším mužem, jež se v dceřině životě objevil.
K méně propracovanému a charakterizovanému typu postav můžeme např. přiřadit i
předsedu místního výboru, Rjabošejna, který na plenární schůzi hovoří o změnách, jež se
dotknou podniku. Vasyl Hryhorovyč Rjabošejna zná a podle toho také autor s popisem
postavy nakládá. Téměř nic se o postavě nedovídáme, vždyť jde o postavu epizodní, a
tedy nedůležitou. Jediným záchytným bodem popisu jsou při řeči typická gesta, jedna
ruka v kapse, druhá se pohybuje v tempu mluveného slova („як завжди, тримаючи одну
руку в кишені, а другою виробляючи перед лицем вихиляси, сказав: -…Отже
„Клопфер“, товариші, це наше найближче завдання.“ (str.68). Vypravěči jde spíše o
obsah sdělení a na to se také soustředí.
Pestré postavičky, které stojí za povšimnutí, odhaluje prostředí hospody, kam Vasyl
Hryhorovyč přichází s kolegou po dalším úmorném dni plném strachu ze ztráty
zaměstnání. Pozoruje místní živě debatující a podnapilé štamgasty, podbízivé číšníky i
vychytralého a mazaného majitele hospůdky. Směsice jazyků, národností, typů lidí a
jejich průbojnost fascinuje ústřední postavu, stejně tak živá hudba, která se tříští na
jednotlivé nástroje, stejně jako zdejší různorodá společnost na svérázná individua.

Prostor a čas

Povídka zastupuje typ příběhu, který zdůrazňuje osudy postav. Ze čtvero ročních
období si autor zvolil podzim jako období, které nejlépe odpovídá sklonku života hlavní
postavy. Nelze ovšem v tomto případě přikládat přírodě velký důraz nebo snad
nadpřirozenou moc nad postavami.
Směrodatným časovým kritériem je pro postavu Vasyla Hryhorovyče rozlišování
dne a noci. Den je pro něho časem pracovních povinností, skončením pracovní doby
ztrácí den smysl, hlavní postava se utápí ve vzpomínkách, vrací se do minulosti, protože

s přítomností a neustálými změnami se nedokáže ztotožnit. Zbytek dne stává prázdným a
zbytečným, časem rozjímání a nostalgie, ale hlavně čekáním na nový pracovní den.
S charakteristikou prostoru nakládá autor velmi úsporně, jeho popis je velmi strohý,
což je také zřejmě účelem. Pro postavu je však zcela zásadní. Postava se pohybuje mezi
zdmi kanceláře a zdmi svého malého bytu. Jediné vybočení z tohoto „stereotypu
interiérů“ přináší cesta z práce, která je bez nadsázky také jedinou možností kontaktu
s vnějším světem a lidmi, pokud

vynecháme rodinné „hašteření“, řídké (vesměs

pracovní) kontakty s kolegy, a procházky na hřbitov, které postavě také skýtají jakýsi
kontakt tentokráte s „jiným světem“, světem mrtvých. Ovšem ulice představuje pro hlavní
postavu především střet s přítomností a dobovými konflikty a problémy, které se v tichu
domova snaží zaplašit.
Pro pocit vnitřní rovnováhy potřebuje mít hlavní postava okolo sebe čtyři stěny,
intimitu známého uzavřeného místa, ke kterému zaujímá určitý vztah. Pokoj

jako

základní místo existence je místem reflexe i sebereflexe, ale také únikem před světem.
Obývaný pokoj či místnost navazuje s „nájemníkem“ vřelý vztah. Pokoj představuje
vnitřek, uzavřený prostor, který je vzhledem ke krajině jistým protikladem. Potřebná
otevřenost, vztah k objektivnímu světu, je zajištěn okny a dveřmi.

Výrazný je topos hřbitova, který se v příběhu objevuje několikrát, vždy, když se
ústřední postava cítí osaměle a nemá se komu vyzpovídat. V té chvíli se manželčin hrob
stává zpovědnicí. Hřbitov je pro něho místem zaslouženého odpočinku mrtvých, bezpečí
a klidu.
Topos hřbitova ještě doplňuje motiv hrobu jako symbolu věčnosti a strážce mrtvých.
Hrob působí na Vasyla Hryhorovyče uklidňujícím dojmem, neboť je jedinou jistotou,
kterou člověk v životě má. Každý v něm dříve či později spočine.
Posledním důležitým prostředím příběhu je polorozbořený dům, do kterého se
v závěru příběhu ústřední postava uchýlí před realitou. Teprve zde nachází ztracený klid,
ke kterému mu dopomáhají obvodové zdi ruiny, a potřebnou volnost, kterou mu dodává
otevřené nebe nad hlavou. Jde tedy o spojení prvků, které jsou charakteristické jak pro
interiér, tak pro exteriér. Závěrečná scéna je podtržena sněžením. Sněhové vločky
postupně zahalují celý prostor do smířlivější pozitivnější atmosféry. Přímo hmatatelné je
všudypřítomné léčivé ticho rozrývané jen zvuky větru.
Objektivní čas se stává nepodstatným, do popředí vystupuje subjektivní čas
věnovaný vlastním myšlenkám.

Způsob vyprávění a styl

Povídka „Tук-тук“ je psána Er-formou, v níž je striktně odděleno pásmo vypravěče
a postav. Vypravěč do textu nevnáší své názory a komentáře. Nesnaží se čtenáře
vychovávat či poučovat. Ani se nesnaží na čtenáře přehnaně působit. Jen nezúčastněně
pozoruje osudy ústřední postavy.
Autor téměř vynechal lyrickou složku krom kratičkého líčení probouzejícího se
města do slunného dne: „кинуло сонце свого першого промення й обарвило
ніжнорожевим золотий краєчок бані. Від цьoго стара, похмура дзвіиця наче
звесeлішaла, й опукла баня, вкрившись дитячим рум´янцем посміхалась наїво й
привіно.“ (str.67).
Ovšem důležitou součástí díla je bezesporu reflexivní složka. Vnitřní úvahy,
myšlenky a monology tvoří podstatnou část příběhu. Nečetné dialogy

jen vytrhují

ústřední postavu z minulosti a jeho imaginárního světa myšlenek, oživují děj, vrací
čtenáře do reálného příběhu, k ústřední myšlence díla.
Retardace příběhu dociluje autor častými „výlety“ do minulosti a četnými úvahami
nad svízelnou situací hlavní postavy, nad politickou situací, náboženskými otázkami či
budoucností jeho dětí.
Autor užívá střízlivého nepoetického jazyka bez obrazných prostředků. Též výběr
jazykových prostředků je v souladu

s typem jednotlivých postav. Pokud se jedná o

syntax, autor vytváří kratší odstavce jednoduchými větami a nepříliš složitými souvětími.
Věty nejsou uměle prodlužovány hodnotícími adjektivy a adverbii. Jediným poetickým
prvkem se stává užití personifikace. Nejčastěji se personifikace týká nového přístroje,
kterého hlavní postava považuje za původce svého neštěstí. Personifikací stroje přenáší
svou zlobu a lítost na konkrétní věc: „Тепер же, коли в апаратній стояв, прaвда, ще
самотній, алe такий нахaбний і дужий „Клопфер“, що погрожував запосісти всі
столи й дpоти,…“ (str. 70).
Zajímavě působí samotný název povídky utvořený interjekcí „тук“. Tento zvuk
vydává nový telegrafický přístroj, se kterým se ústřední postava musí sžít, pokud chce
v zaměstnání setrvat.

„Kрижaнi мeрeжки“

Davydovyč se touto povídkou pokusil zachytit revoluční události roku 1905 zcela
originálně dětským pohledem. Mladý vypravěč bere revoluci jako vítané zpestření, jako
dětskou hru, kterou může sdílet s dospělými. Děj povídky se odehrává v Brjansku, kde
pracuje vypravěčův otec jako strojvedoucí. Zaměstnanci tamější vozovny parních
lokomotiv podpoří revoluci i dělnickou stávku. Potyčka s četníky a carskými vojáky končí
tragicky, za svůj názor mnozí zastánci revoluce zaplatí vlastním životem. Dětský náhled
ústřední postavy na realitu se pomalu vytrácí.

Kompozice

První část příběhu je lyrickým úvodem, jemuž dominuje nostalgie a vypravěčovy
vzpomínky na dětství, které již dávno zavál čas. Vypravěč si vybavuje blízké osoby,
s kterými prožil nejkrásnější období svého života. Vše doprovází poletující sníh a silný
mráz. Vypravěč se chce alespoň na malý okamžik vrátit do dětských let, být opět tím
malým chlapcem, který prožívá své klukovské hry. Malý Kolka se ocitá v kraji svého
dětství, v rodném Brjansku7, kam jeho otec odešel z Ukrajiny za prací: „Xaй жe гaптує i
дaлi нa шибкaх стaрий, вeсeлий дiдугaн свoї крижaнi мeрeжки, хaй мeтe зaвiрюхa й
пeрeгoртaє в книзi минулoгo стoрiнку зa стoрiнкoю i, хoч нeнaдoвгo, хaй пoвeрнe
мeнi знoву тe, щo oдiйшлo вжe нaбeзвiк. Xaй!..“ (str.6).
Druhá část se odehrává v teplu útulného Kolkova domova. Vypravěč vzpomíná na
dlouhé mrazivé večery, na pravidelné pozdní otcovy odchody do zaměstnání, při nichž
nikdy neopomněl synovi připomenout, aby se učil a jednou se mohl stát inženýrem.
Ve třetí části nás malý vypravěč seznamuje se svými kamarády a nejoblíbenějšími
hrami, které měly většinou simulovat nejdůležitější okamžiky ruských dějin: „Mи з
Toлкoю зaвдaли таки дoбрoгo гaрту Гeнцi Kлимoвськoму. Грaли в рoсiйськoяпoнську вiйну: Гeнкa був зa япoнця, a ми – руськi.“ (str.9). Zarážející je ovšem důvod
rozřazení jednotlivých „vojáků“ do té či oné „armády“, neboť děti jsou vnímaví
pozorovatelé, kteří si všímají sociálních rozdílů svých rodičů: „Дo тoгo ж, мiй тaтo –
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мaшинiст, Toльчин – слюсaр з дeпo, a Гeнчин – кoнтoрник. I Гeнкa, i йoгo сeстричкa
Ядзя oдягaються крaщe вiд нaс […] Hу кoму ж, як Гeнцi, бути Япoнiєю?“ (str.9).
Válečné hry se mísí s vyprávěním, jež Kolka slýchával, a jež pojednávají o stěžejních
událostech a bitvách, kterých se Rusko účastnilo. Malý vypravěč též vzpomíná na své
prarodiče, kteří sídlí na Ukrajině a které vídává jen o prázdninách, na dědovo povídání o
statečných kozácích: „Цe ж бo, мaбуть, прo них рoзпoвiдaв мeнi в Heдригaйлoвi8 мiй
дiд, щo хвaлив їхнє зaвзяття й смiлисть, кoли вoни вoювaли з туркaми, тaтaрaми та
пoльськими пaнaми. Tiльки дiд звaв їх зaпoрoжцями…“ (str.10).
Prázdniny strávené u prarodičů na Ukrajině vnímá malý Kolka jako velké
dobrodružství, které kazí jen „místní“ jazyk, jenž mu překáží při řeči se svým milovaným
dědou9: „Диви, тaкe мaлe, a вжe нe пo-нaшoму гoвoрить!..“ (str.16). Do poklidné
atmosféry dětských her se pomalu vkrádají zvěsti o revoluci, které malý vypravěč zachytil
z útržků dospělých: „Xoч я i мaлo щo зрoзумiв з тoгo, aлe мeнi пoдoбaлись цi
зaгaдкoвi слoвa, i я вжe oпoвiв прo них Toльцi й Kупрoвичу.“ (str.17).
Revoluce dorazila již i do Brjanska. Ulicí se nesla revoluční hesla a odevšad se
linula nová píseň, „Marseillesa“. O náplni dne bylo tedy rozhodnuto: „Гeнкa й Kупрoвич
- „чoрнa сoтня“, a я, Toлькa й тихeнький прaччин син Koзoрєзoв – рeвoлюцioнeри.“
(str.19). Soukromá dětská revoluce se ovšem setkala se svou realistickou podobou. Děti se
staly svědky bitky, jež vzplála mezi zastánci revolucionářů a procarskou stranou. Dětské
ideály byly pošlapány realitou boje: „ – Диви, диви- з кaстeтoм б´ється! Xiбa ж цe пo
прaвилу? Taк нeчeснo…“ (str.22).
Zaměstnanci brjanské vozovny zahájili stávku, která se stala Kolkovi a jeho
kamarádům podnětem k obdobné akci ve škole: „Cпрaвдi, з якoї рeчi ми тут, кoли всi
нe прaцюють?“ (str.23). Kolkova parta se vydala do vozovny, která na malé „vetřelce“
dýchla prázdnotou a nebývalým chladem. Nevlídnost opuštěného místa si záškoláci
vynahradili jízdou na drezíně, které zamezil strážník.
Sedmá kapitola pojednává o pátém dnu stávky místních zaměstnanců vozovny, která
připadá na předvečer Vánoc. Malý Kolka se trápí otcovou nepřítomností, jež ohrožuje
sváteční pohodu: „Aлe я нiзaщo нe буду сьoгoднi плaкaти – хiбa гoдиться плaкaти
рeвoлюцioнeрoвi!“ (str.27). Malý vypravěč je rozpolcen. Na jedné straně je hrdý na
otcovu účast ve stávce, na straně druhé závidí svým kamarádům vánoční pohodu,
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ozdobený vánoční stromek a přítomnost obou rodičů. Smutek je nenávratně pryč se
zvukem blížící se lokomotivy. Kolkův otec porušil stávku a vrací se domů k nelibosti
brjanských zastánců stávkové pohotovosti: „ - …A стрaйк? Tи нe знaв! – Ta oдин твiй
гудoк пiдкoсив усe дiлo!“ (str.29).
Kolka se velmi trápí otcovým selháním a snaží se otcův čin vnitřně ospravedlnit.
Rodinná idyla se pomalu rozplývá a malý vypravěč je rozezlen na celý svět („Я рoзумiю,
тaтку, твoю журбу. Дo мeнe тeж, як i дo тeбe, нe прихoдить тeпeр Toлькa i нe
прийдe. Biн гoрдувaтимe прийти дo тoгo, чий бaтькo злaмaв стрaйк“, str.30).
S ránem přichází do vesnice i vojáci a z vesnice se pomalu přesunují do vozovny,
kde se četníci právě chystají zatknout stávkující. I místní lidé míří k ohnisku střetu
pomoci dělníkům uhájit revoluci proti „carovi“. Revolucionář Kolka se přidává k sílícímu
davu mávajícímu červeným praporem. Úderná melodie „Marseillesi“ se nese vzrušeným
davem, zatímco vojenský velitel vyzývá všechny zúčastněné, aby se rozešli. Poklidná
stávka brjanských revolucionářů byla rozmetána kopyty černé setniny.
Závěrem povídky se vypravěč odpoutává od tragických událostí, které poznamenaly
jeho dětství a vrací se zpět do přítomnosti. Ale vždy, když se objeví první sněhové
vločky, se z dospělého muže stává ten malý Kolka, který si hrával bezstarostně se svým
kamarádem Tolkou.

Způsob vyprávění a styl

Hlavní dějová linie je neustále přerušována kratičkými epizodami, které čtenáři
přibližují Kolkův dětský svět se všemi hrami a dobrodružstvími. Příběh je rámován
líčením zimní přírodní scenérie, kterou prostupují obrazy dávné minulosti: „Koли випaдe
пeрший снiг i сирoтливo пoхилиться дoдoлу oстaннє сухe стeблo минулoгo лiтa, мoв
журиться, мoв тужить зa тим, щo oдцвiлo й oдшумiлo, - мeнi згaдується дaвнинa.“
(str.5). Samotný děj je oproštěn od lyrických momentů a popisu přírody, vyznačuje se
hravostí, úsměvnou komičností, lehkou naivitou i „dětským“ nadhledem či náhledem,
jimiž se dětský hrdina vypořádal se světem dospělých i realitou revolučních událostí roku
1905. Celým příběhem jakoby dýchala dětská čistota, upřímnost, nevinnost.

Autor v povídce užívá specifických kontrastů v mnoha podobách. Nejzjevnějším
z nich je bezstarostný dětský svět vzdálený složitému světu dospělých, jež prezentuje
období zasažené revolucí.

Další kontrast tvoří minulost s přítomností. Minulost je v očích vypravěče dosti
nejednoznačná, na jedné straně se musí vypořádat s tragickými událostmi, jež zapříčinili
otcovu smrt, na straně druhé je minulost časem dětských her, na které dospělý vypravěč
velmi rád vzpomíná. Přítomnost ač poklidná, se pro hlavní postavu stává stereotypem a
časem vzpomínek na mládí, tento vypravěčův stav způsobilo do jisté míry vnitřní
„vyhoření“ a stáří. Konkrétní pojení minulosti představuje pohled ústřední postavy, jež se
zaměřuje na vzpomínky okolo roku 1905. Ovšem lze též abstrahovat a vnímat minulost
jako historii rusko-ukrajinskou, neboť mladému Kolkovi je od útlého věku vštěpováno
historické povědomí o „matičce Rusi“. Příběh je tedy obohacen dětským viděním
slavných historických epoch obou zemí. Ovšem jazykový aspekt, příbuznost ruského a
ukrajinského jazyka či otcova ukrajinská národnost jsou zcela opomenuty. Malý Kolka
nezná ani základy ukrajinštiny, jeho pravidelné návštěvy prarodičů na Ukrajině jsou tak
ochuzeny o celkový dojem, porozumění místních lidí a ukrajinskou tvářnost. Vnuk Kolka
je tak k řeči prarodičů zcela imunní, vnímání babičky a dědy je tedy neúplné a zkreslené
jeho neznalostí ukrajinštiny.
Tímto mírným exkursem do minulosti se dostáváme k dalšímu silnému protikladu,
jenž je nepatrně zastřenější. K protikladu Ruska a Ukrajiny. Rusko je z pohledu dítěte
rozsáhlé území širých nehostinných plání, bílá pustina, kde neustále panuje zima.
Ukrajina je představena jako rodiště vypravěčova otce, místo letních prázdnin, odpočinku
a teplého slunného počasí.
Barvy tvoří poslední z užitých protikladů. Velmi zdařile působí protiklad červené a
bílé. Červená barva reprezentuje revoluci, společenské změny i krev prolitou jménem
revoluce. Bílá barva je převládající, unylá barva zmrzlé sněhem zapadlé země, která
charakterizuje šíré zimní ruské stepi: „нa пeрeвeрнутiй дрeзинi стирчaв ужe нe
мaлeнький прaпoрeць, a пaлaхкoтiв спрaвжнiй вeликий чeрвoний прaпoр!“ (str.36);
„I пeршe, щo впaлo мeнi в oчi й змусилo здригнутись усiм тiлoм, цe – тeмнi
крaплинки крoвi нa пoсинiлoму вeчiрньoму снiгу.“ (str.40); „aлe мeнe вaбить ця
бeзкрaїсть зaснiжeних прoстoрiв Poсiї.“ (str.17).

Nejdůležitějším přírodním motivem obsaženým v příběhu je sníh, který zastává dvě
téměř protikladné funkce. Jednak je motivem typicky nivelizujícím, který zastírá
revoluční tragiku a podává její smířlivější a snesitelnější tvář a to dětským úhlem pohledu.
Jednak je impulsem, který vypravěčovi navozuje dětskou bezstarostnost, tragickou smrt
otce, vzpomínky na revoluci a vůbec vše, co souvisí s minulostí.

Ačkoli tentokráte Davydovyč zpracoval látku vztahující se především k ruskému
prostředí, neodpustil si uvést typické ukrajinské motivy. Do vyprávění o kozácích, které
malý Kolka slýchával od svého dědy-Ukrajince, autor vložil též další ukrajinské atributy;
mohyly a stepi: „Tiльки дiд звaв їх зaпoрoжцями, i кaзaв, щo всi вoни дaвнo вжe
зaгинули, лиш висoкi мoгили пo них у стeпу зoстaлися.“ (str.10).

Ich-formový způsob vyprávění je ozvláštněn retrospektivou, díky níž je na příběh
nahlíženo bezelstnýma očima dítěte. „Dospělý“ vypravěč se ke slovu hlásí až na samém
konci příběhu, čímž je zajištěn kulantní, velmi působivý lyricky zabarvený a lehce
nostalgický závěr. Přínosem dětského pohledu je zajisté absence patosu, přemrštěné
nostalgie či přemíra agitačních hesel. Dětské vyprávění je na mnoha místech oživeno
Kolkovými oblíbenými písněmi, říkadly, ale i revolučními popěvky, jež vystihují
atmosféru okamžiku a které mladý vypravěč slýchá ve svém okolí: „Bстaвaй,
пoдымaйся, рaбoчий нaрoд!“ (str.37). Nevšedně působí dětská zvědavost, logika a
hravost, s jakou přistupuje ke skutečnosti.

Cпрaвжнiй чoлoвiк10 (1929)
„Справжній чоловік“

Na první pohled by se zdálo, že hlavní protagonistkou povídky je mladá pracovnice
veterinárního institutu, Palja Stepanivna, jejíž nečekanou svatbou uvádí autor čtenáře do
dění. Nikdo nepředpokládal, že by Palja všechny své rozmanité, většinou vzdělané a
„prověřené“, nápadníky vyměnila za neznámého komunistu („I oдружилaсь вoнa нe з
Дiягнoстикoю, i нaвiть нe з стидeнтoм Kaрaсикoм, нe кaжучи вжe прo зaвкaнцa й
укaпiстськoгo лiдeрa, a з якимсь нeвидoмим чoлoвiкoм, щo йoгo нiхтo й нiкoли нe
бaчив у мaлeнький кiмнaтi Пaлi Стeпaнiвни.“, str.12). Tímto jejím rozhodnutím se
zhroutil svět nejednomu kolegovi počínaje řadovými vyučujícími veterinárního institutu a
konče rektorem samotným.
Palja se po kvapné svatbě dlouho sžívala s pro ni neznámou a nezvyklou rolí
novomanželky. Makara Andrijovyče si vzala po týdenní známosti, aniž by svého muže
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blíže poznala. Postupně si začala uvědomovat rozdílnost své a manželovi povahy, jejich
odlišné zájmy i životní postoje. Rozmar, i tak by se dalo nazvat manželství uzavřené s
mužem, kterého Palja znala sotva týden. Ovšem rozmar, který se dotkl i samotné Paljiny
rodiny.
Pro věřící rodinu z vesnice, která přišla po zestátnění o statek, je nepřípustné a
nemyslitelné, aby byl kterýkoli rodinný příslušník členem komunistické strany. Palja tuto
skutečnost hodlala svému otci oznámit, až se s manželem dostaví na zdvořilostní
návštěvu.
Otec i mladší dcera Lidočka se na Paljin příjezd velmi těší, neboť Palja svůj domov
opustila před šesti lety. Oba si mnoho slibují od Paljina nového manžela. Přípravy na
návštěvu z „města“ byly v plném proudu a nic nebránilo tomu přivítat nového člena
rodiny, o němž si otec vytvořil fiktivní obraz z dceřina dopisu („Кращої пари, як
настоящий безпартейний коoператор, і не знайти!“, str.61). Jediné, nad čím se otec
v dopise pozastavil, bylo samo písmo, ukrajinština. Ovšem zanedlouho přibyla starost
další a mnohem závažnější. Lidočka ztrácí iluze o manželovi své sestry, neboť se dozvídá
o jeho členství v komunistické straně. Záhy je rozčarován i otec. Při seznamovacím
rozhovoru, posilněn vodkou, seznámí Stepan Nykyforovyč zetě se svým názorem na
zavádění komunistických pořádků na vesnici. A brzy se dozvídá o skutečném politickém
smýšlení svého nového zetě a uvědomuje si rozsah škod napáchaných předchozí debatou
o politice. Nezbývá, než si „vlivného“ člena rodiny udobřit. Chytře položenými otázkami
zjišťuje, že zeť, ač komunista a ještě k tomu Ukrajinec, nesympatizuje s radikálními
řešeními a názory komunistické strany a nebýt této „vady na kráse“, stal by se z něho
celkem milý a úctyhodný člověk. Nejvíce zaskočená a dojatá je sama Palja, která
nedoufala

v porozumění

mezi

jejím

zpočátku

„nevyhovujícím“

manželem

a

„starosvětským“ otcem („Який добрий, який хoроший мій Мара! Він усе вміє
полагодити, в усьому дасть раду!“, str.92).

Kompozice

Příběh je tvořen osudy více či méně důležitých postav, které dohromady svádí
postava Palji.
„Паля Степанівна нагло одружилась.“ Touto základní nosnou informací se autor
vypořádal s úvodem povídky.

Předkládá ji bez emocí jako běžný jev, který patří

k lidskému údělu. Předestírá též, že se tento čin neobejde bez komplikací. Čtenář je

prozatím seznámen s Paljiným pokročilým věkem, jenž si žádá mánželství. Čtenáři je též
podán výčet a základní charakteristika důležitých postav.
V první části příběhu se čtenář seznamuje s Dijahnostykou, mužem, který má
největší šanci obstát u své kolegyně. Dijahnostyka si byl svým vítězstvím již zcela jist a
plánoval požádat Palju o ruku ve vhodný okamžik, kterého se již nedočkal.
Ani předseda místní ukrajinské komunistické strany neodolal kouzlu mladé
pracovnice istitutu. Dijahnostyka si však nepřipouští existenci soka v podobě „ukapisty“,
který haní ukrajinskou inteligenci. Trojici Paljiných nápadníků ukončuje student, jehož
bezprostřednost a mládí dráždí postaršího váženého vyučujícího veterinárního institutu
stejně jako původ, který ho s Paljou pojí. Při návštěvě, která by si zasloužila přívlastek
zásnubní, se Dijahnostyka od Paljiny sousedky dozvídá o neplánované svatbě Palji
s úplně neznámým mužem, který je ke všemu „партєйний“: „За камуніста вийшли
заміж, а я його так що й не бачила самого. Говорили тільки, що-в Соробкопі
служить.“ (str.18).
Další oddíl je věnován studentu Karasykovi, jenž se chce z nešťastné lásky vrhnout
do spárů UKP. Ovšem k tak riskantnímu činu se nakonec neodváží. Student Karasyk
vystupuje jako hlavní účastník dialogu i v další, již třetí, části příběhu, která se odehrává
v bytě Palji a jejího manžela Makara Andrijovyče. Když opadlo zklamání a probudila se u
studenta Karasyka zvědavost, projevil mladík zájem navštívit „mladou paní“ a zjistit, jak
se jí vede v novém životě. Potřebuje se přesvědčit o kvalitách jejího chotě. Srovnává se
s ním a klade si otázku, co je na něm jiného, lepšího? Co jemu chybí? Palja je z návštěvy
značně nervózní a ospravedlňuje se, že studentovi nedávala sebemenší naděje. Návštěva
se pro Palju stává nesnesitelně dlouhou, Karasyk se vyptává na okolnosti jejího seznámení
s manželem. Dotěrné otázky neznají konce.
Davydovyč se ve čtvrté kapitole pozastavuje nad komunistickou ideologií 20.let a
jejími praktikami, především nad zaváděním ukrajinizace v praxi a zkoušením
zaměstnanců z historie i současnosti socializmu včetně zvučných jmen představitelů
socialistického učení. Zaměstnanci zápasí se zkratkami socialistických institucí i
s úskalími ukrajinského jazyka („Ану перекладіть нам, будь ласка, на українську мову
із „Капіталу“ Карла Маркса щонебудь.“ (str.51). Ironií celé situace je fakt, že žádný
člen komise, kromě Paljina manžela, ukrajinštinu neovládá a tudíž by sám požadavky
nesplnil. Znalosti jejího rodného jazyka, ukrajinštiny, jsou pro Palju dostatečným
důkazem manželova národního cítění. („Мій Мара, хоч і не націоналіст, але він куди
більший українeць, ніж усякі Діянгностики та укапісти!“ (str.56))

Poslední úsek povídky se nese ve znamení příjezdu Palji a jejího manžela do rodné
chalupy. Všudypřítomný je kontrast města a vesnice nejen způsobem života, dodržováním
tradic, sepjatostí s přírodou, postojem k náboženství, ale v této Davydovyčově povídce se
město a vesnice rozchází v i názoru na politickou příslušnost.
Do popředí zájmu se dostává vesnice se svým koloritem, charakteristickým vnitřním
řádem a obyčeji děděnými z generace na generaci. Značná pozornost je věnována popisu
každodenních úkonů, prací, nepsaných pravidel a pořádků, které jsou s vesnicí
neodmyslitelně spjaty. Na tyto zvyklosti je poukázáno především prostřednictvím mladší
Paljiny sestry Lidočky a otce, kteří se v posledním oddíle proměňují v postavy ústřední.
Tvoří jakýsi protiklad k modernímu komunisticky orientovanému městu, a vlastně i
k Palje a jejímu manželovi, kteří zastupují městský způsob života, jeho novodobé
výdobytky i novodobé smýšlení.
Paljině mladší sestře plné ideálů a dětské naivity se hroutí její sen o sestřině
chrabrém, mužném a čestném manželovi ve chvíli, kdy zjišťuje, že je členem
komunistické strany, která je na vesnici považována za největší zlo. Zatímco Lidočka se
tuto zdrcující zprávu dozvídá naráz nepřipravena na nepříjemnou skutečnost, otec se
s tvrdou realitou seznamuje postupně a ač se zjištěným skutečnostem brání a nehodlá si je
připustit, nezbývá mu nic jiného, než se nakonec s dceřinou volbou partnera smířit.
Popis příprav na Paljin příjezd je prokládán otcovými úvahami o starší dceři, která
se před šesti lety vydala čelit nástrahám města. Ve vzpomínkách se vrací k zesnulé ženě,
která nepřežila porod druhorozené dcery a modlí se k Bohu, který mu odepřel tolik
očekávaného syna. Hodnotí současnost jako dobu poznamenanou komunistickými
pořádky, nemravností a bezbožností. Tento negativní postoj vůči přítomnosti zahání
myšlenkami na šťastnou budoucnost, která čeká jeho dceru po boku nového, jistě
úctyhodného, zetě.
Vrací se k dceřině dopisu a snaží se dopátrat významu ukrajinského znění textu.
Klade si otázky, nač bylo dceři vzdělání, když chce i nadále psát „nekulturním“ jazykem.
Vinu opět přikládá zhoubnému vlivu města, které zavádí ukrajinizaci. („Канєшно,
комуністи дєлають усяку там українизацію, щоб під мужика вроді получалось, но
ето не пройдьот.“ (str.62)) Nechce si přiznat zeťovu politickou angažovanost.
Palja po příjezdu navštěvuje stará známá místa, vzpomíná na svá dětská léta, která
zde prožila. Nyní ji vše přijde malé a provinciální.V rodné světnici zatím panuje nervozita
a zvědavost. Otec vítá novomanžele na prahu chalupy, jak se sluší a patří, a se zájmem a
obavami pozoruje svého zetě.

První názorový rozpor, který je ve skutečnosti konfliktem města a vesnice a jejich
odlišném náhledem na svět, proběhne mezi Lidočkou a Paljiným mužem. Lidočka se na
zmínku o vstupu do strany tváří dosti popudlivě. Její představa o muži své sestry se lišila
od skutečnosti: („чорний, довготелесий, голосно регочеться, як парубок, і – про
Комсомол та партію.“ (str.73). Ani otcovo dobré mínění o zeti nevydrží dlouho, vytratí
se poté, co zeť promluví čistou ukrajinštinou („I він по-малорoсiйському! Даже
странно: чоловік как будьто серйозний, а - Українець!“ (str.75).
Aby Palja předešla nevyhnutelnému konfliktu s otcem, vyhýbala se jakékoli debatě
o politice a zvláště komunistické straně. Otec nesrozuměn se stranickou příslušností a
postem svého zetě, započne s Paljiným manželem vášnivou debatu politického charakteru
(„Eто, я вам скажу – не дай бог, єсли комуніст, та ще до того розумний! Нещастє і
толки. Гіршого в світі нічого нема!“, str.78). Po zjištění pravého stavu věci se snaží
otec situaci se zetěm urovnat bojíce se zeťova vlivu. Není ovšem třeba, Makar
Andryjovyč je povznesen nad podobné „kontrarevolucionářské“ protikomunistické
debaty. Rodinné vztahy nejsou tedy vystaveny sporu rozpínavého, zkaženého
komunisticky smýšlejícího města a nestranické a věřící vesnice. Rodinný konflikt je
zažehnán.

Jednotlivým postavám autor svěřil hned několik důležitých funkcí, které se
navzájem prolínají a tvoří dohromady vícevrstevný a kompaktní příběh. Každá z postav
představuje určitou životní etapu Palji. Tyto soukromé náhledy na Paljiny části života
vytváří jakýsi kaleidoskop, který vyvolává ucelený obraz příběhu. Palja působí jako
stmelující prvek, tvoří jakési ohnisko děje.
Autor záměrně dohromady svádí osudy postav, jejichž názory, původ, vzdělání či
životní postoje jsou zcela odlišné. Příběh poté staví na konfliktu či kontrastu postav, jež se
podílí na gradaci textu. Princip protikladu Davydovyč navíc oživuje vítanou a výraznou
satirou, která povídce vyloženě svědčí.
Hned několik kontrastů, těch nejpodstatnějších a nejzjevnějších v sobě skrývá
Paljino manželství: věřící žena a člen komunistické strany či kontrast města a vesnice,
který s předchozím protikladem také úzce souvisí.
Zatímco se Palja po boku svého manžela a po letech strávených v městském
prostředí vzdaluje vesnickému způsobu života, hodnotám, výchově i víře v Boha, její
manžel se naopak své funkce v komunistické straně nehodlá vzdát ani kvůli své ženě, i
když její původ a stranická nekompetentnost nevytváří na veřejnosti dobrý dojem.

Nepříjemnosti kvůli odlišným prioritám partnera se nakonec dotýkají obou stran. Palja se
zpočátku zřejmě ani nezabývala politickou příslušností svého muže, ačkoli byla
vychována na vesnici v nábožensky smýšlející rodině, ovšem kvůli plánované cestě do
rodné vesnice byla nucena svůj náhled na mužovu příslušnost ke komunistické straně
přehodnotit. Konflikt se silně věřícím otcem byl nevyhnutelný. Postava otce je silným
odpůrcem všech vlastností, názorů, zásad a přesvědčení, které představuje jeho zeť, neboť
Paljin manžel se provinil vstupem do komunistické strany. Tímto činem si u otce
pošramotil svou pověst.
Ještě mnohem hůře snáší „zradu“ Paljina manžela mladší dcera Lidočka, která do
své sestry Palji vnáší své sny, naděje a životní představy. Palja představovala pro mladší
sestru vzor a plnění jejích vlastních tuh, které jí byly odepřeny. Tímto zjištěním se hroutí
její vysněné ideály o životě. Ačkoli jsou zastánci vesnických pořádků a tradic v povídce
v menšině, přesto jsou vykresleni jako urputní bojovníci, kteří jsou odhodlaní bránit svoje
tradice a náboženství proti přesile

rozpínavého zkaženého města chrlícího zhoubné

komunistické myšlenky.

Postavy

Postava Palji provází čtenáře celým příběhem, přesto se nejedná o postavu hlavní.
Paljina účast ve výstupech a dialozích se nedá hodnotit jako majoritní. Spíše je
předmětem dialogů ostatních postav či polopřímé řeči. Její postava spojuje osudy
ostatních postav. Jedná se převážně o postavy mužského pohlaví, vyjma epizodní postavy
sousedky a Paljiny sestry Lidočky.
Paljin popis je čtenáři nejkonkrétněji zprostředkován dvěma nejoddanějšími
nápadníky, postavou Dijahnostyky a postavou studenta Karasyka. Tento popis je, dalo by
se říci, „zdeformován“ jejich přílišnou citovou zaujatostí („Голос, як і завжди, трохи
хрипкий, але ніжний, інтимний і веселий, а обличчя – рожеві, повні щоки, жовтозолотаві крила волосся і перли зубів крізь пелюстки усмішки.“ (str.9).
Sám vypravěč představí postavu Palji jako ženu, která má nejvyšší čas provdat se.
Ovšem základní údaje vnějšího popisu považuje autor zřejmě za zbytečné. Paljina
charakteristika je složena z množství vzpomínek jejích nápadníků, z chování a dialogů jí
samotné. Strohou politicky zabarvenou charakteristiku postavy čtenáři podá o sobě i sama
hrdinka při hádce s manželem („ – Дa, „iншa“! Цe чeрeз тe, щo я бeзпартiйнa – я знaю.

Koли б у тeбe булa жiнкa стрижeнa, бруднa кoмунiсткa, нe булo б нeзручнo, ти б
скрiзь її вoдив. A тут – бeзпaртiйнa, „мiщaнкa“!“ (str.47).
Palja je sice dívka pocházející z vesnického prostředí, která se ale již
„domestikovala“

ve městě. Svými činy a osudy spojuje lidi různého společenského

zařazení a přesvědčení, což je hlavním úkolem této postavy.
Největší prostor z Paljiných ctitelů je věnován jejímu kolegovi Dijahnostykovi,
postaršímu inteligentnímu muži, který vyzařuje charizma a který je u žen oblíben.
Dijahnostyku nejlépe charakterizuje vybrané vystupování i mluva, kontrola nad sebou
samým. Nejedná bez rozmyslu, ale vždy z rozvahou, vše má důkladně připravené a
naplánované, jakoby nalinkované. Neustále drží emoce na uzdě, protože jen proletariát
může jednat emotivně a pudově. Všudypřítomná je Dijahnostykova nadřazenost,
povýšenost, která jde ruku v ruce s distingovaným chováním postavy odpovídající jeho
vzdělání a povaze. Dijahnostyka je velmi pozorný a štědrý nápadník, ovšem není bez
chyby. Uvědomuje si Paljiny nedokonalosti (prostý původ a chování venkovanky), které ji
vzdalují od statusu dokonalé ženy. Tuto průměrnost je schopen akceptovat a postupem
času si Palju „převychovat“ k obrazu dokonalé, kulturní a reprezentativně vyhlížející
manželky. Chce z ní vytvořit společensky přijatelný a vzdělaný typ ženy, která v soudobé
ukrajinské společnosti chybí („пересічна yкраїнська жінка – або ж культурний
примітив, що її інтелектуальні обрії не виходять за мeжі Гуманського чи
Лохвицького маштабу, або ж вона зрусифікована.“ (str.7).
Jediný způsob, jak poznat pravou Dijahnostykovu „tvář“, je prostřednictvím
vnitřních monologů, kde se přestává kontrolovat a dává průchod emocím („глянув ще раз
на нyжденні покраяні недоїдки торту, що їх оcь-ось, мабуть, пожере той варвар.“
(str.9).
Student Karasyk zastupuje typ bezprostředního mladého muže, který se nezalekl ani
Dijahnostykovy autority, ani Paljina manžela. Jeho náklonnost ke zmiňované byla ovšem
dána jen její nedosažitelností a jeho mladickou zvídavostí.
Sám vypravěč komentuje postavu vedoucí kanceláře nevybíravými slovy
(„дрібненька, брутальна, безпринципова людина“ (str.3)). Zvláštní, že tato vedlejší
postava je snad nejlépe vykreslena. Popis zabíhá i do detailního líčení rysů, osobní
mimiky a jazyka dotyčného jako je tempo řeči, koktání či polykání koncovek. Ovšem je
třeba si uvědomit, že se jedná pouze o popis negativních rysů a vad, které pozorovateli
přišly vhod, a které tím pádem vyzdvihl.

Nejdůležiější funkcí této méně podstatné vedlejší postavy bylo ozřejmení Paljina
původu, které se odráželo i ve staré ukrajinské „verzi“ jména hlavní představitelky
(„Чому і як чи батько здуру вигадав, чи піп, уводячи в хрест, навмисне накапостив її назвали Параскою. … Перемiнити імени, на жаль, не можна було і залишалось
тільки якось його пом´якшити. Отоді Параска стала Палею …“ (str.5).
Postava předsedy místní pobočky komunistické strany slouží de facto k náhledu do
Paljiny minulosti, díky níž si čtenář vytvoří představu o jejím životě, povaze a hodnotách,
které Palja preferuje. Předseda nahlíží na Palju již jako „vyléčený“ nápadník, muž bez
postranních úmyslů, tedy realisticky, i když s trochou uražené mužské ješitnosti. Druhým
úkolem této postavy, možná ještě podstatnějším, je poukázat na soudobé politické reálie
z pohledu „kovaného“

komunisty („Лiдeр лaгoдився сaмe лiквiдoвувaти мiсцeву

укaпiстску oргaнiзaцiю. I чeрeз цe мaв пoдвiйну пoрцiю гнiву нa укрaїнську
iнтeлiгeнцiю, a Пaлю Стeпaнiвну й пoгoтiв.“ (str.21).
Vnější popis Paljina manžela, Makara Andrijoviče Stepury je pro čtenáře
nejčitelnější a je podán vždy pod jiným úhlem pohledu. Důvod je zřejmý, neboť postava
Paljina manžela je zpočátku utajena i ostatním účastníkům příběhu a zájem o ní se projeví
jak na straně postav, tak na straně čtenáře. Charakter postavy se ovšem utváří během
celého vyprávění. Ačkoli je na začátku povídky označován pouze jako neznámý manžel
Palji „s cejchem komunisty“, na konci se z něho stává nejpropracovanější a
nejsledovanější postava. Je neustále jakoby pod drobnohledem zúčastněných postav.
Popis se neomezuje jen na fyzickou stránku, ale pozornost je zaměřena i na barvu hlasu,
intonaci nebo domácí podobu jména („Kaрaсик пoбaчив пeрeд сoбoю сaжeннoгo
чoлoв´ягу, oдутлi щoки й чoрнi кaгaнцi oчeй.“ (str.27); „Kaрaсик прислухaвся дo
гучнoгo бaсу й пoдумaв: - Hу й гoлoс! Caмa прирoдa припaсувaлa йoму пeльку дo
мiтинґiв.“ (str.28); „Пaля Cтeпaнiвнa кaжe oцьoму „Máрi“ (iм´я як нa цeй зрiст i цi
бaнькaтi oчi, тo цe нaпрaвду будe нe Máрa, a мaрá…“ (str.28).
Vlastnosti

a

popis

Makara

Andrijovyče

jsou

čtenáři

předkládány

také

prostřednictvím manželky Palji, která se se svým mužem postupně seznamuje a zároveň
sbližuje. Ovšem i zde je patrná určitá idealizace, zvláště ke konci příběhu („цeй гoлoвa
iспитoвoї кoмiсiї i є її дружинa. Бa нe тiльки цe, a нaйгoлoвнiшe – щo нiхтo iнший,
oкрiм ньoгo, крeмeзнoгo, дужoгo чoлoвiкa, i нe мiг бути її дружинoю. Tiльки вiн!“
(str.54). Ve skutečnosti je Makar Andrijovyč ukázněný, disciplinovaný muž, který si
chrání své emoce i soukromí.

Paljina sestra, Lidočka, je již zcela „pohlcena“ vesnickým způsobem života, jeho
názory a pravidly. Poslušná mladá dívka přizpůsobující se otcovým pořádkům, návykům i
názorovým vlivům, přebírá po matčině smrti funkci hospodyně. Postavou Lidočky se
autor velmi realisticky vypořádal s popisem a výčtem fyzicky náročných prací, které je
třeba zastat, aby se nenarušil řád a chod domácnosti. Z tohoto pohledu plyne čas mnohem
rychleji než ve městě, je též mnohem efektivněji využit („Учoрa дo пiвнoчi Лiдoчкa
вчинялa тiстo нa пирiжки, a нa свiтaнку вoнa вжe мусiла йoгo мiсити. Teпeр їй
зaлишaється тiльки пoлiпити пирiжки й усунути в пiч“ (str.56).
Stepan Nykyforovyč Zabyjvorota, Paljin otec, je prototyp sedláka, který je spjat
s venkovem a přírodou jako „vymahatelem“ pevného neměnného řádu typického pro
vesnické prostředí. Věřící člověk je svazován nepsanými pravidly a zvyky dodržovanými
na venkově, jež se jen velmi obtížně dají měnit: "Дaлi ґaнку Cтeпaн Hикифoрoвич з
грeчнoсти нeпiшoв: бaтькaм гoдиться зустрiчати мoлoдих нa пoрoзi хaти.“ (str.69).
Na první pohled je zřejmé silné působení víry na vesnici, neboť náboženství zde hraje
důležitou roli i v době, která nepřála jiným ideologiím než komunistické („вiн прoсив
бoгa пoслaти йoми синa. Ta нe ввoлив бoг йoгo мoлитви: нaрoдилaсь дoнькa Пaля.“
(str.59).
Město považováno za cizí svět, vesnici vzdálený, odkud přichází politická nařízení a
kde vládne bezbožnost a hřích („пoбaчити її пiсля всiх нeбeзпeк i спoкус, щo
oтoчувaли її нa кoжнoму крoцi в Kиєвi“ (str.59); „Bрeм´я тяжкe пiшлo, люди як
пoкaзились, нiякoгo увaжeння й прiлiчiя, скрiзь кoмунiстичeськi пoрядки, a вжe
щoдo мoлoдeжi, тaк стрaшнo й пoдумaти: дiвчaтa з хлoпцями пo кoмcoмoлaх
тiчкaми бiгaють.“ (str.61).

Prostor a čas

Boris Antonenko-Davydovyč se v této povídce vyhýbá jakémukoli hodnocení či
předkládání popisu prostoru. Nejmarkantněji je tato absence patrná v části, jejíž děj se
odehrává ve městě.
Větší pozornost je věnována jen „životu“ na Ševčenkově bulváru, kterým
Dijahnostyka prochází cestou k Palje. Bulvár ožívá křikem dětí a pouličních prodavaček,
které se předhánějí v rozmanitosti a pestrosti květů určených k prodeji.
Pozorování rušného bulváru vyústí v zamyšlení nad různorodostí skupin obyvatel,
kteří se v obecně lidském měřítku neliší jeden od druhého: „ – Oсь – прoлeтaрiят. Biн

тeж зaрaз пo-свoєму милується i кoхaється i тaкий жe щaстливий, як i я. Щo тaм нe
кaжiть, a є зaгaльнo-людськi пoчуття, влaстивi всiм клясaм. …Уся бiдa в тoму, щo
ми, рoбiтники й iнтeлiґeнцiя, нe знaємo щe oдин oднoгo.“ (str.15). Vzdalující se
tramvaj připomíná Dijahnostykovi pouť cestujících do zaslíbené země („У дoлину дo
Cвятoшинa пoмчaв дзeлeнькaючи трaмвaй i Дiягнoстицi здaлoсь, щo тo нe прoстo
сoбi їдe трaмвaй, a – вeзe людeй кудись у блaкитнi краї, кудись далeкo дo крaщoгo
життя.“ (str.16).
Tento popis okolního prostředí očima Dijahnostyky je také jedinou „rozsáhlejší“
charakteristikou prostoru v části povídky, jejíž děj se odehrává ve městě. Autor tím
zřejmě chtěl čtenáři navodit štěstím oplývající náladu, jakou prožívá Dijahnostyka ve
chvíli, kdy jde požádat Palju o ruku. Toto pozitivní vidění okolního světa je tedy zřejmě
jen odrazem okamžitého stavu postavy.
Daleko větší pozornost je věnována prostoru a detailům v závěrečné fázi příběhu,
která se odehrává na vesnici. Líčení prostoru je ještě umocněno příjezdem „mladých“
z města, neboť k nezbytné součásti příprav patří úklid. Tím je zajištěn prostor
k podrobnému popisu stavení („Цю „гoстинную“ вoнa сaмa щe пoзaвчoрa пoчaлa
прибирaти для Пaлi тa її чoлoвiкa. Двa днi вoнa дбaлa зa кoжну в нiй дрiбницю i
„гoстиннaя“ щe з учoрaшньoгo дня виглядaє, як мoлoдa дo вiнця. Tуди пoстягaли
нaйкрaщi кaртини – „Maки“, кoлишнiй дoдaтoк дo „Hивы“, Пaлину „Грусть“ i Ioaнa
Kрoнштaдтськoгo. Koлo вiкнa стaрй фiкус i нa вiкнaх чистiсiнькi, тoнeнькi, як iз
срiбля плeтeнi, фiрaнки.“ (str.57). Úklid znamená pro Paljinu sestru jakýsi projev úcty a
lásky, kterou ke starší sestře pociťuje. Tímto svým gestem se sestře snaží vynahradit léta
strávená ve městě mimo dosah rodiny. Lze se také domnívat, že sestra tímto úklidem
vynahrazuje pocit osamocení, který ji po Paljině odchodu z domova trápil. Byla nucena
rychle dospět a zastat práci hospodyně. Nyní s nadšením očekává sestřin návrat.
Autor dal vyniknout především konfrontaci M Ě S T A a V E S N I C E, jejich
odvěkému kontrastu a konfliktu. Vesnice je přijímána jako prostředí nezkažené, které je
neodmyslitelně spjato s náboženstvím, odvěkými tradicemi a řády. Obyvatelé vesnice žijí
v souladu s přírodou a ctí tradice, na které se v městském shonu pozapomíná.
Město je z pohledu venkovského člověka spojováno s hříchem, bezbožností a
zkažeností. Městský člověk je obviňován ze smilstva a lenosti. Vše, co přichází z města,
je automaticky považováno za podezřelé a nebezpečné, nevyjímaje politickou otázku. Po
zestátnění soukromého majetku se lidé z venkova staví k novátorským tendencím v
politice ještě nedůvěřivěji. Opět zlo, které má původ ve městě.

Ovšem zcela jistě nejpalčivějším problémem, který rozděluje vesnici a město na dva
protichůdné světy, je samo náboženství, které je pro komunistickou stranu nepřijatelné,
naopak na vesnici mocně zakořeněné („ – A бoгiв iз кaдилaми здря пoнaвiшувaли!
Пaля Стeпaнiвнa пильнo пoдивилaсь нa дружину i сурoвo скaзaлa: - Tiльки, будь
ласкa, бeз aнтирeлiгiйнoї прoпaгaнди! Mи сюди приїхaли спoчивaти, a нe пoлiтикoю
зaнiмaтись.“ (str.73).
Č A S není v celém díle blíže specifikován až na výjev slunného bulváru, kterým
prochází šťastně zamilovaný Dijahnostyka. Podle jeho výroků o květeně lze usuzovat na
jarní měsíce.

Velmi nejednoznačně pracuje Davydovyč s motivem ticha, který tak získává
protichůdné významy. Moment ticha je jednak do značné míry spojený s odpočinkem na
vesnici a milými vzpomínkami na minulost. Ač na vesnici není nikdy času nazbyt,
zachovává si venkov určitý řád a zaběhlé životní tempo, do kterého se občas vloudí volná
chvíle jako stvořená pro vzpomínky staré dobré časy či své nejbližší. „Koли стaвaлo в
дoмi тихo, тaк тихo, щo пoрaхувaти свoї рoки й пригaдaти, щo булo …“ (str.59)
V povídce „Cпрaвжнiй чoлoвiк“ má toto adverbium ještě další úlohu. Uvozuje
atmosféru před očekávaným nezvratným konfliktem, který nejlépe vystihuje slovní
spojení „ticho před bouří“ („Aлe в їдaльнi тихo. Як нiкoли щe – тихo. Cпи сoбi хoч дo
стрaшнoгo суду й нiщo тeбe нe рoзбудить.“ (str.85). Kontrast zlověstného ticha a
každodenního obvyklého hluku na vesnici je patrný ke konci příběhu, kdy Paljin otec
čeká v tichu chalupy na otevřený dialog s Paljiným manželem.

Způsob vyprávění a styl

Už samotný název povídky „Cпрaвжнiй чoлoвiк“ vypovídá o participaci vypravěče
na ději, i když se autor vyhýbá jakémukoli hodnocení. Autor se snaží o nezúčastněný
postoj, přesto lze v textu najít místa, která nesou stopy vypravěčova hodnocení, rad či
drobných soudů („Hу щo ти рoбитимeш iз нeнaвисним зaвкaнцoм? Єдиний
Дiягнoстикa мiг би пoкрити Пaлю Cтeпaнiвну свoїм aвтoритeтoм i зaхистити її вiд
тaкoгo знущaння.“, str.6).
Sporadicky se objevuje i řečnická otázka, která nutí čtenáře popřemýšlet o dané
situaci či rozhodnutí některé z postav („Xтo знa – мoжe й нe причинилoсь дo тoгo, щo
лiдeр, пoчувши зa цю нoвину, нeспoдiвaнo oхoчe рoзбaлaкaвся з Kaрaсикoм i пoдaв

дo бioгрaфiї Пaлi Cтeпaнiвни дeякi цiкaвi дeтaлi.“ (str.21). Čtenářovu pozornost
udržuje autor i dalším syntaktickým jevem, nedokončenou výpovědí („Xтo? Oтa
aвтoкeфaльнa дeствeнiцa, oтa Зaбийвoрoтoвa – зa кoмунiстa? … Xoч, влaснe кaжучи,
куди ж їй бiльшe, як нe зaмiж. Boнa ж …“ (str.21). Čtenář je do děje zapojen i
oslovením („Hi, вiн, Maрa, зoвсiм нe уявляв сoбi прoвiнцiї, вiн дaвнo вжe oдбився вiд
нeї, a вoнa, бaч, як пoсунулa нaпeрeд.“, str.88).
Řídkým jevem, jehož autor využívá při dialogu postav, které nechtějí přiznat pravý
stav věci, je aposiopesis („Kaрaсик xoрoбрo пeрeступив пoрiг. – Meнi… Toвaришкa
Cтeпурa вдoмa?“ (str.27).
Autor opět využívá er-formy a inverzního postupu vyprávění, kdy se od středu
příběhu vrací do minulosti k začátku příběhu. K retrospektivě autorovi slouží i drobné
epizody, díky nimž objasňuje jednání postav. Dialogy jednajících postav jsou doplněny
vnitřními monology, které mnohdy dokreslují a vysvětlují situaci, neboť emoční a citová
stránka postav je potlačena a na povrch vyplouvá až ve vypjatých okamžicích, neboť
postavy své chování neustále kontrolují jakoby se za své city styděly. Závěr povídky lze
označit za pointu. Jak jinak nazvat situaci, kdy vládne smír mezi komunistou a věřícím
člověkem, který přišel díky zestátnění o svůj majetek?

Při dialozích a vnitřních monolozích se autor nevyhýbá rusizmům, dialektizmům ani
slovům hanlivým či pejorativním („Hу щo ти рoбитимeш з хвoрoбoю – зaвкaнцoм, щo
бeзпeрeчнo, прeкрaснo, кaнaлiя, дoгaдується прo всe i нaвмiснe, …“ (str.5); „Kaрaсик
швидкo збiг униз схoдaми й дaв сoбi слoвo бiльшe нe пeрeступaти цьoгo iдioтськoгo
пoрoгa.“, str.35). Rovnováha je nastolena množstvím obrazných pojmenování („Зaля
нaпружилaсь дo нaйвищиx тoчoк увaги й тeрпiння“ (str.54), epitet („Фiрaнки
стримують сoнцe, пeрeрoбляють пo-свoєму йoгo вoгeннe прoмiння…“ (str.57),
přirovnání („I цeй гoлoс як лoвкий шулeр, пeрeмiшaв Дiягнoстицi всi йoгo кaрти,
пoвиймaвши з них усe винo тa жир, a пoлишивши сaму чирву тa збiнки.“ (str.9);
„Boнa, як кiшeчкa кинутий шмaтoк кoвбaси, oднeслa, oглядaючись, листa в дaльний
кутoк i тaм швидeнькo рoзiрвaлa кoзeрту.“ (str.39) a dalších básnických obratů, které
směřují k lexikální rovnováze mezi kladně a záporně zabarvenými výrazy.
K častému jevu v Davydovyčově povídce patří i zdvojení vždy konkrétního
slovního druhu („зaстудився нa Днiпрi й сьoгoднi мaв нeжить, i якись сoлoвeйкo нe
сoлoвeйкo“, str.14; „У ньoгo зoвсiм щe нe гнeться спинa i нa гoлoвi лeдвe-лeдвe
тiльки мoжнa пoмiтити сивi вoлoсники.“ (str.14). Naopak k velmi sporadickým a

neotřelým prostředkům se řadí hyperbola („Hi, спaти зaрaз! Щo зaвгoднo: пoжeжу,
трус, смeртoвбивствo – тiльки б вoни прoкинулись“ (str.85) či predikát v podobě
citoslovce („ррр-ясь щoсили oб пiдлoгу!“ (str.86)).

Výrazným prvkem je autorova satira na politickou situaci a komunistickou ideologii
a zavádění ukrajinizace v praxi. Davydovyč si bere na paškál prověrky státních
zaměstnanců, které mají otestovat jejich znalosti komunistického učení, loajalitu vůči
straně i míru zdatnosti rodného jazyka, jehož šíření mezi proletariát se díky Leninově
politice ukrajinizace stalo na počátku 20. let 20. století pro komunistickou stranu jednou z
priorit. Davydovyč se vysmívá především obcházení prověrek a zmanipulování členů
komise, které mají zvýhodnit určité jedince zastávající významné posty („Aну
пeрeклaдiть нaм, будь лaскa, нa укрaїнську мoву iз „Kaпiтaлу“ Kaрлa Maрксa
щoнeбудь. […] Пeршe, нiж спрoмiгся щoсь вимoвити oчмaнiлий дiлoвoд, пoшeпки
зaшaрудiлa зaля: - Kaк „aнaрхiя“? Taк и будeт „aнaрхiя“?“ (str.51); „Ужe дaвнo
нaлoжив гoлoвoю нa „Kaпiтaл“ дiлoвoд, ужe ляглo кiстьми п´ять нoвих службoвцiв,
нe пeрeйшoвшy укрaїнськoю мoвoю зaчaрoвaнoгo Maрксoвoгo тeксту“ (str.52).
Davydovyčova satira a komika vyplývá obzvláště z uvádění konkrétních situací a
příkladů, které velmi sugestivně, trefně a zábavnou formou podávají představu o podobě a
průběhu prověřovacích zkoušek a míře znalostí a angažovanosti zkoušených.
Satirického efektu Davydovyč dociluje i svými autorskými poznámkami či
oslovením samotných postav, jimiž do textu zasahuje a oživuje ho tím („Hу, щo ти
рoбитимeш з хвoрoбoю - зaвкaнцoм, бeзпeрeчнo, прeкрaснo, кaлiя, дoгaдується прo
всe“, str.5).
Humor je přítomný zejména v první polovině povídky ve vnitřních monolozích
Paljiných nápadníků, kteří na sebe leckdy nevybíravě reagují („Дiягнoстикa вжe нe
витримaв i пeчaльнo глянув щe рaз нa нуждeннi пoкраянi нeдoїдки тoрту, щo i їx
oсь-oсь, мaбуть, пoжeрe тoй вaрвaр. „Якщo вoнa тaких пiдсвинкiв будe
oдгoдoвувaти мoїми тoртaми, тo хaй мeнi вибaчaє: я нe стoю члeнoм „Oбщeствa
пoкрoвитeльствa живoтныx“ (str.9); „стиснув Maрa Kaрaсикoвi руку й пoпрoсив нa
прoщaння зaхoдити дo них чaстiшe. Kaрaсик швидкo збiг униз схoдaми й дaв сoбi
слoвo бiльшe нe пeрeступaти цьoгo iдioтськoгo пoрoгa.“ (str.35). Tato situační komika
je ještě podepřena vulgárními či hanlivě vyznívajícími slovy, která ovšem
v Davydovyčově podání nepůsobí nepatřičně, naopak dotváří vyhrocené emoce
okamžiku.

„Пeчaткa“

Boris Antonenko-Davydovyč se povídkou „Пeчaткa“ vrací k únorovým
revolučním událostem roku 1917 a k měsícům bezprostředně následujícím. Na události
nahlíží očima mladého naivního gymnazisty, který je přizván, aby se jako agitátor účastnil
občanských shromáždění a svými výstupy přispěl k širšímu povědomí o myšlenkách a
idejích Centrální rady, jejímž cílem byla postupná realizace autonomie Ukrajiny.
Autor se zaměřuje na první půlrok poznamenaný vlasteneckou euforií a
přemrštěnými idejemi národnostně smýšlejících Ukrajinců a jejich střet s prozatím
neúspěšnými bolševiky.
Názory a představy mladíka, jež je doposud nezatížen realitou, na revoluční dění se
pozvolna mění, dostavuje se deziluze a zklamání z metod a praktik, jichž je užíváno
k přesvědčení davu a následně k jeho manipulaci.

Kompozice

Vypjaté poúnorové zvraty roku 1917 jsou čtenáři představeny ich-formovým
vypravěčem v podobě mladého domácího učitele, který provádí čtenáře důležitou etapou
svého života. Mladík právě dokončil gymnázium a chystá se studovat na vysoké škole
První část příběhu je věnována seznámení studenta s Andrijem Osadčym
v červenci roku 1917, který se zničehonic objeví u dveří rodného Fedorenkova domu a
domáhá se vypravěčovy účasti na zdejším mítinku („Taкий aґiтaтoр, a вдoмa
мaринується, трясця йoгo мaтeрi!..Ta в нaс, нa цукрoвaрнi, aж кипить – пoдaй
укрaїнськoгo прoмoвця!“, str.95). Mladík je nejprve zmaten náhlým zájmem o svou
osobu, svou účast však přislíbí. Nečekaná popularita, jak ze strany neznámého muže, tak
ze strany sousedů, kteří si nenechali ujít příjezd automobilu, stroje v té době velmi
vzácného, se vypravěčovi rychle zalíbila.
První Fedorenkova řeč na dvoře místního cukrovaru se setkala s kladným ohlasem
(„Я пaлкo гoвoрив iз нaлeжними eпiтeтaми, мeтaфoрaмий мeтoнiмiями, […] . Прo
щo я гoвoрив? Я гoвoрив прo всe, i цe всe булa Укрaїнa.“ (str.101).
V euforii souhlasí se svou další účastí na obdobném sjezdu. Po incidentu
s nezvladatelným davem a po neúspěchu svého druhého národnostně motivovaného

výstupu se mu profese politického agitátora přestává jevit jako vhodný způsob
seberealizace a obživy („Я гaрaзд знaв, щo всe цe скiнчиться нeдoбрe, i мeнe вжe нe
цiкaвили дeтaлi цьoгo кiнця.“ (str.107).

Tuto vypjatou situaci prokládá autor

Fedorenkovými úvahami nad svým milostným životem, kterými se rozptyluje, aby unikl
svému řečnickému nezdaru a zpupnému davu alespoň v myšlenkách („Я мiг би пiти дo
Прoсвiти, тaм я пoбaчив би Hюсю i ми пiшли б iз нeю зa мiстo – в пoлe, aбo нa
сoбoрний цвинтaр.“ (str.107).
Mezitím se ke slovu dostává sám Osadčyj a velmi obratnou manipulací nejprve
zklidní nespokojený dav a posléze jej zcela obrací na svou stranu. Velmi šikovně prokládá
svůj projev nejpodstatnějšími a nejčastěji diskutovanými historickými událostmi, které
jsou s postupem doby různě prezentovány. Jejich ohlas u prostých lidí je okamžitý.
Neboť lidé rádi naslouchají těm, kteří haní despoty a vykořisťovatele nejníže postavené
skupiny obyvatel („Люди дoбрi, брaтцi, тoвaришi! Я, рoзумiється, нe вмiю тaк
бaлaкaти, як oцeй тoвaриш, щo тут гoвoрив, я буду прoстo, пo-мужицькoму. Tут
Oсaдчий знизив свiй гoлoс i пo-дoмaшньoму пoчaв рoзпoвiдaти сoрoмiтськi
пoдрoбицi з любoвних цaрициних пригoд. Йoгo нe aбиякa фaнтaзiя дoпoмaгaлa йoму
в нaлeжний спoсiб змaлювaти рoзпутний oбраз лeгкoвaжнoї цaрицi, гнoбитeльки
слaвних зaпoрoжцiв.“ (str.109). Mladý gymnazista se nezmohl na slovo, jen s údivem
hleděl na úspěch svého „učitele“, který si svými báchorkami a nepodloženými historkami
zajistil pozornost zpočátku nezvladatelného uskupení („Cлухaючи йoгo, я мимoвoлi
пoдумaв, щo кoли б йoму щe oсвiти трoхи, з ньoгo, дaлeбi, вийшoв би нeпoгaний
пoрнoгрaфiчний бeлeтрiст.“ (str.110). Kromě řečnických úspěchů, které jsou nesporné,
dosáhl Osadčyj i konkrétních výsledků v politické sféře („прoвiв пoстaнoву прo
дoбрoвiльний пoдaтoк iз дeсятини нa кoристь Џeнтрaльнoї Paди, схoдкa ухвaлилa
визнaвaти зa єдиний свiй уряд тiльки Џeнтрaльну Paду, вiтaлa всi її унiвeрсaли.“
(str.111).
Začínajícího agitátora se zmocnila nespokojenost se svým výkonem před
publikem, přemýšlí o smyslu studií na gymnáziu, které mu v reálném životě nepomohlo, o
své neschopnosti předčit nevzdělance, kterým Osadčyj bezesporu je. Přesto si bere
z Osadčého ponaučení („У чoму сeкрeт Oсадчoгo? Biн пo-прoстoму, мoжe, прaвдa,
зaнaдтo вжe вульґaрнo, aлe нaйгoлoвнiшe пo-прoстoму пiдiйшoв дo дядькiв. Tрeбa й
мeнi тaк. Toдi я нe буду їм видaвaтись „буржуєм“, пaничeм“, тoдi вoни зрoзумiють
мeнe.“ (str.112). Závist pozvolna mizí a přechází ve vnitřní monology o budoucnosti a
smyslu vzdělání.

Mladý student se po prvních zkušenostech s vystupováním na veřejnosti ocitá o
samotě s Nasťou Fedorivnou, jednou ze svých platonických lásek. Po počátečním
ostychu, kdy se mladík nechává pouze unášet milostnými představami a kdy si „maluje“
budoucnost po boku přitažlivé učitelky, se přestane ovládat a po letmých dotycích, za
které se stydí, začne dívku vášnivě líbat („Boнo тo прaвдa – який жe я нeвихoвaний:
узяти й oбийняти, нe спитaвшись, дiвчину зa тaлiю. Цe вжe зaнaдтo вийшлo пoпaрубoцькoму.“ (str.115). Žebříček hodnot se rychle mění, nejdůležitější je přítomnost,
daný okamžik a dívka zmítající se v jeho náruči. Vše ostatní, schůze, sjezdy, studium,
kariéra, je pomíjivé. Pudové chování vítězí nad vštěpovanými „dobrými“ mravy,
vychováním, přetvářkou a vystupováním, které se od něho vyžaduje.
Dvojice agitátorů putuje nejvyužívanějším, a také jediným dostupným, hromadným
dopravním prostředkem, tedy vlakem, do Charkova. I zde mají lidé okusit „historickovzdělávací“ osvětu v podobě zaručeně pravdivých pohádek o Kateřině II. Cestu lze též
hodnotit jako jakousi exkurzi do ukrajinských reálií. Čtenář má možnost poznat
nezkreslenou realitu hromadné dopravy, složení pasažérů, jejich chování, ale i stav
dopravního prostředku nebo všudypřítomný chaos („Пaсaжири пoвoлi зaспoкoюються.
Boни „втряслися“ кoжнe нa тoму мiсцi, дe йoму судилoсь їхaти: нa плoщaдцi, нa
ступiйкaх, нa буфeрaх i нa дaху. Koндуктoр зрoбив нeймoвiрнe зусилля прaвим
плeчeм i лiвoю нoгoю, oдпихнув шeрсткoю дoлoнeю чийсь кaрк i зник усeрeдинi
вaгoну.“, str.127).
Cestu lze též chápat jako prověření povah obou řečníků. Fedorenko je již přesycen
arogancí a panovačností svého druha, přemýšlí dokonce o ukončení spolupráce
s nesnesitelným společníkem. Rozladěnému a mírně unavenému Fedorenkovi skýtá únik
z reality přecpaného vlaku psaní veršů a vzpomínky na Nasťu Fedorovnu. Rekapituluje
hekticky prožitý den. „Ha тeмнoму зiм´ятoму пaпeрi, в тoскнiй iмлi вaгoннoгo
лихтaря вирoстaють нaпрoчуд лeгкo i швидкo рядки – дiти мoгo нaдхнeння й
кoхaння.“ (str.131).
V Charkově pomalu získávají větší a větší vliv bolševici, jak je informuje místní
telegrafista Ivan Prokopovyč Dunda, který oběma zapáleným řečníkům přislíbil pomoc
při zorganizování ukrajinsky orientovaného shromáždění, a situace se začíná pozvolna
komplikovat. Postarší telegrafista se s předem dohodnuté akce snaží vyvléknout, neboť
národnostní uvědomění se ve východní části Ukrajiny vytrácí: „Дундi нaбридлo грaти з
нaми в пiжмурки, i вiн oдвeртo бaхнув рaптoм тaкe, щo Oсaдчий aж зупинився i
присiв. – Бaчитe… Щo тaм гoвoрити прo збoри! Зaвтрa тут мoжe вжe бути

бiльшoвицькe нaчaльствo i тoдi… - Hу, щo я їм тoдi скaжу з свoєю Укрaїнoю?“
(str.135).
Třetí část povídky je ukončena vedlejší dějovou linií, která příběh příliš dějově
neposouvá, jejím cílem je spíše poukázat na rozdílné cíle, názory a životní postoje
zúčastněných aktérů. Fedorenko a

Osadčyj se snaží rozpolceného a národnostně

nevyhraněného telegrafistu Dundu přesvědčit v jeho vlastním domácím prostředí o
nutnosti uspořádat setkání s místními lidmi a pozvednout tím národnostní uvědomění a
kulturu odvolávajíce se na budoucnost jeho dětí. Největší překážku nakonec představuje
sama telegrafistova žena, protože mužovu účast na podezřelém mítinku neschvaluje
strachujíc se o jeho politickou bezúhonnost.
Trojice se společně vydává na nádraží, kde má v úmyslu co nejpřirozeněji
zaujmout kolemjdoucí skupinky cestujících, aniž by vzbudili podezření všudypřítomných
vojáků. Se sílícím davem roste i neklid obou řečníků, který se ukázal být oprávněný.
Zvětšující se dav přilákal místní vojenskou jednotku, která s napětím monitoruje prostor
nádraží a posléze oba nebezpečné agitátory vyzývá k předložení dokumentů opravňujících
jejich majitele k veřejnému projevu. Vojáci si vychutnávají početní převahu nad oběma
„zachránci národa“ („-A в тoм рeч, - пeрeбив йoгo сaлдaт: - штo нeчa тут кoнтррeвoлюцию рaспускaть! Mы вaм пaкaжeм „рeч“, - будeш тaгдa „рaзумeт“!.. Caлдaтa,
як чeрвoний плaщ бугaя нa кoридi, дрaтувaлa укрaїнськa мoвa Oсaдчoгo, …“
(str.147).
Po odevzdání svých dokumentů s falešným razítkem do rukou jednoho z vojáků by
se mohlo zdát, že je osud hlavních protagonistů zpečetěn. Nervozita se stává
nesnesitelnou. Ve vypjaté situaci se však opět projevuje další Osadčého charakteristická
vlastnost – riskování. Neváhá vsadit vše na jednu kartu („-Штaмпи, пeчaтки – всe є, в
пoрядку…- Дурню! – дoсaдливo i нeтeрплячe пoдумaв я: - сaм штoвхaє нaс у прiрву,
„пeчaтки в пoрядку“! Aлe стaлoсь дивнe. Єфрeйтoр вaжкo зiтхнув, пoмaлу згoрнув
нaшi пaпeри й мoвчки пoвeрнув нaм; …“ (str.150). Oběma šťastlivcům nezbývá nic
jiného než co nejobezřetněji opustit své strategické pozice na zalidněném nádraží.

Úvodní část povídky rozehrává děj, představuje seznámení mladého vypravěče
s druhou nejdůležitější postavou příběhu a abstraktněji pojednává o vystřízlivění mladého
člověka z naivních představ a ideálů, které mizí s odhalením nečestných a nekorektních
praktik využívaných při manipulaci s davem. První část lze tedy z kompozičního hlediska
označit za statickou bez výrazných dějových zvratů.

Zatímco první a třetí část prezentuje politické události roku 1917 na Ukrajině
z pohledu dvojice agitátorů, kteří se snaží přispět k realizaci autonomie Ukrajiny, část
druhá se zabývá zejména soukromým milostným životem vypravěče, jeho touhami,
vášněmi a první platonickou láskou, jimiž je zmítán Fedorenko. Druhou část tedy
můžeme považovat za část statickou. Gradačním motivem druhé části je bezesporu
okamžik, kdy nad sebou Fedorenko ztratí kontrolu a začne vášnivě líbat svůj ženský idol.
Na konci druhé části se ke slovu hlásí další gradační prvek, jež zastupuje vypravěčův
veřejný zájem, ztracené razítko na dokumentu, který Fedorenka opravňoval k výstupu na
veřejnosti.
Třetí část pojednává o cestě do Charkova, při níž vypravěč pozbývá posledních
zbytků iluzí o svém společníkovi, gradací této části je tedy ostrá výměna názorů mezi
oběma hlavními protagonisty příběhu. Kontrastní prvek k rozepři lze spatřit v opojném
milostném snění, jež pomáhá Fedorenkovi přečkat zdlouhavou a únavnou cestu
v přeplněném kupé.
Vyústění příběhu je ponecháno závěru povídky, kdy jsou oba agitátoři zadrženi
vojenskou jednotkou. Jsou si vědomi trestu, který by následoval, kdyby vojáci odhalili
zfalšované razítko na Fedorenkově dokumentu. Gradace je tedy užito i v samém závěru.
První dvě části povídky mají výrazné motivy, které napovídají děj, ale
charakterizují do značné míry i hlavní postavu samotnou. V první části je silným motivem
automobil, tedy motiv předvídající nečekanou událost, změnu nebo situaci. Tento motiv je
ještě umocněn náhledem samotného vypravěče, v našem případě mladíka, pro kterého se
stává už sám výskyt stroje v jinak nudné ulici vzrušujícím zážitkem.
Dalším konkrétním motivem, který se vyskytuje v druhé části, je cop vypravěčovy
prozatím platonické lásky, jímž je dotyčný přímo fascinován. Motiv se stává „poznávacím
znamením“, charakteristickým rysem dívky a objevuje se i v třetí části vždy, když se
mladík na dívku upomene. Druhou a závěrečnou část pojí motiv razítka. Na konci druhé
části Fedorenko zjišťuje ztrátu razítka a nahrazuje ho kopií, kdežto v závěru povídky se
stává pasivním pozorovatelem vlastního osudu, neboť se může jen modlit, aby falzifikát
neodhalila vojenská jednotka, která je zadržela.
Třetí části povídky takto výrazný motiv chybí. Je to zřejmě dáno deziluzí a ztrátou
dětského nebo spíše dětinského nadšení a jednání hlavní postavy. Mladík se střetává
s nezkreslenou realitou, prvotní nadšení a zanícení se vytrácejí a s nimi i vůdčí motivy
jednotlivých částí. Jen motiv cesty a putování lze označit za nosný motiv.

Postavy

Personálním ich-formovým vypravěčem, který je v textu fyzicky přítomen, a
ústřední postavou v jedné osobě se stává gymnazista a budoucí student vysoké školy
Fedorenko, který si přivydělává jako domácí učitel a občasný řečník na akcích „prosvity“,
které se konají v jeho rodném okresním městě. Změna pro dosud lehce naivního mladíka
nastává po seznámení s Andrijem Osadčym, jímž se nechá přemluvit ke dráze politického
agitátora hájícího zájmy svobodné Ukrajiny. O přemlouvání snad nemůže být ani řeč,
neboť nedalo tolik námahy získat na svou stranu studenta ovlivněného únorovou revolucí
a následnou euforií šířící se mezi lidmi: „Caмoгo, чoрт би йoгo зaбрaв! Якe прeкрaснe
життя i якa чaрiвнa ця рeвoлюцiя!..“ (str.103).
Osadčyj využil jednak Fedorenkovy mladické naivity, ale i sebevědomí, které je pro
tento věk příznačné. Mladík zcela propadl řečnickému umu a kouzlu osobnosti Osadčého.
Propadá počátečnímu úspěchu a magii davu, ale po svých prvních řečnických neúspěších,
po poznání pravé Osadčého tváře a jeho prvoplánové nepříliš profesionální manipulaci
s prostými lidmi přichází prozření. Fedorenko zjišťuje, že revoluční vize, hesla a sliby
nestačí a neobstojí v konfrontaci se skutečností. Fedorenko ztrácí během několika dní,
které tráví na národně motivujících sjezdech s protřelým Osadčym, poslední zbytky
dětské naivity, dostavuje se skepse z přechodného vlivu a významu nedávné revoluce,
z přehnané lidské důvěřivosti („Meнe пeклa дoсaдa: oсь я скiнчив мaлo нe з мeдaллю
гiмнaзiю i вся мoя стaрaннo придбaнa нaукa, як виявляється, для Укрaїни, oтут
сeрeд сeлян, нa схoдi, зoвсiм нeпoтрiбнa, вoнa зaвaлящий, нiкудишнiй крaм…“
(str.111).
Z počátku oslovuje mladík čtenáře oslovil „frajerským“ vystupováním, rádoby
vtipným vyjadřováním, komentáři a „nadhledem“ pubescenta, se během několika stránek
proměňuje v solidního řečníka, který ztrácí své dřívější nadšení pro věc a který si pečlivě
hlídá mladická gesta a vystupování, svůj věk tedy de facto tají.
Fedorenkovy fyzické parametry povídka neobsahuje, neboť postava sama je ichformovým vypravěčem, psychické pochody a vlastnosti postavy jsou velmi dobře čitelné
především z vlastních úvah, myšlenek a z vlastního vypravěčova jednání. Na vnitřní
charakteristiku též působí vliv ostatních postav a okolního světa, který Fedorenkovi
strhává masku dětské naivity a ideálů.
Fedorenkovi

důstojně sekunduje sám Andrij Osadčyj, který neustále udivuje

mladého vypravěče svým chováním, vystupováním, proslovy, nemluvě o slovní zásobě

(„Biн був низeнький нa зрiст, з худими, зaпaлими щoкaми, зaшпaрoвaний i, видимo,
вiдтoчeний ужe сухoтaми, aлe нaпрoчуд жвaвий, вeсeлий i симпaтичний. З йoгo
лaгiдних блaкитних oчeй, нaпiвсхoвaних пiд скiсними пoвiкaми й вoгoлeнoгo
нaвкoлo рoтa нe схoдилa усмiшкa…“ (str.94).
Osadčyj umí obratně manipulovat s davem a využívá k dosažení svých cílů všech
dostupných prostředků. Dokáže být též velmi arogantní a panovačný, dokáže se
přizpůsobit jakékoli

situaci i

odhadnout člověka („Biн твeрдим гoлoсoм, щo нe

припускaє нiяких зaпeрeчeнь, кaжe дo сaлдaтa: - Я члeн укрaїнськoї пoвiтoвoї рaди,
я мaю зaвтрa виступaти нa мiтингу. Xoдiм, - oбeртaється вiн дo мeнe. Bидимo слoвo
„члeн“ якoсь вплинулo нa сaлдaтa, пoгляд йoму, прaвдa, зaлишився тoй сaмий –
упeртий, нeнaвисний i тупий, aлe вiн зaмoвк i нaвiть, здaється, oступився вбiк.“
(str.129).
Postava Osadčého je jak po fyzické, tak po psychické stránce nejlépe vykreslena.
Vypravěč v podobě mladíka je jeho osobou neustále překvapován, udivován. Přehnaný
obdiv je postupem času nahrazen opovržením a nakonec lhostejností („Я злeгкa
вклoнився нaвтoмпoвi й пoмiтив Oсaдчoгo, щo живo рoздaвaв нa всi бoки якiсь
брoжури й гaзeти. […] вiдтoдi вiн здoбув мoю любoв i пoшaну.“, str.102; „Aлe ж,
прoшу, щo з ним стaлoсь i куди вiн мeнe штoвхaє? […] Meнe пoчaлa брaти злiсть,
щo вiн, спрaвдi, вигaдaв?“ (str.126). Osadčého charakter se nejlépe odráží v jeho
jednání, projevech směřovanými lidu, v soukromých dialozích se svým mladším kolegou
a dále v přímé promluvě samotného vypravěče o postavě.
Fedorenko a Osadčyj představují charakteristickou dvojici založenou částečně na
kontrastu, částečně na paralele. Fedorenko se nejprve nevědomky podřizuje silné
Osadčého osobnosti, posléze se snaží nepodléhat jeho vlivu a ke konci příběhu se chce od
Osadčého praktik a názorů úplně distancovat, ovšem obdiv ke schopnému kolegovi se
přesto nevytrácí. Fedorenkovo mládí, naivita, důvěřivost a ideály kontrastují s Osadčého
protřelostí, vychytralostí, životním nadhledem a schopností manipulace.
Opozici vůči těmto ústředním a vůdčím postavám tvoří starý charkovský
telegrafista Ivan Prokopovyč Dunda, který se lehce přizpůsobuje vrtkavé politické situaci
a který se vždy snaží splynout s davem, zásadou je nevyčnívat a zbytečně na sebe
neupozorňovat. Tak na něho z pozice vzdělance nazírá mladý vypravěč („Пeвнo вiн був
у життi крaйнiй мiзaнтрoп i oдчaйдушний п´яниця. Принaймнi зa цe гoвoрили
чeрвoний дoвгий нiс i брeзклий з сaркaстичними змoршкaми вид.“ (str.134).

Po změně politické situace na východě, kde se daří bolševikům, nemá stařík
nejmenší chuť spojovat své jméno s jakoukoli aktivitou, která by vzbudila pozornost („He
тaкий тeпeр чaс, сaми знaєтe: я жoнaтий, у мeнe дбoє дiтeй, бeз служби мeнi
кaпeць…“ (str.135)). Nakonec svou pomoc oběma „národním buditelům“ přislíbí, ovšem
v kritický okamžik, kdy na nádraží míří skupina vojáků, z místa prchá. U této postavy je
důležitá sociálně reprezentativní funkce, postava tedy ztělesňuje typický příklad
průměrného Ukrajince určité doby a sociální skupiny, je protikladem hrdiny, postavou
kalkulující a v určité rovině tvoří kontrast k postavě vypravěče a postavě Osadčého.
Poslední výraznou i když vedlejší postavou je bezejmenný voják vojenského
útvaru, který zadržel oba řečníky na nádraží a dožadoval se patřičných dokumentů. Svou
mocenskou převahu nad oběma zadrženými dával ostentativně najevo zdůrazňujíc
vyniknout každému příkazu („Я прeкрaщaю eти скaзки буржуaзныe!.. Дaбoльнa мы
нaтрярпeлись oт усяких тaм Paдoв и eнeрaльскиx сeкрeтaрeв!..“ […] „Haвкoлo
злунaли нeдвoзнaчнi пoгрoзи: - B eшaлoн зaбрaть их, a тaм выясним! – Mы с вaми
пoигрaимся ишo!..“ (str.146).
Vnější popis postavy je zcela nedůležitý, samotný projev vojáka zcela postačí
k utvoření si představy o jeho osobě. Postava má dvojí funkci, reprezentativní, která
představuje určitou politickou moc, za druhé má funkci „zrcadlící“ – díky této postavě se
zviditelňují některé povahové rysy Osadčého i vypravěče.
Ženské postavy jsou autorem přehlíženy, nebo jim je vymezen v povídce jen úzký
prostor. Vypravěčově matce není věnován jediný výstup či dialog. Tvoří jen jakousi
kulisu pro jednání svého syna a zároveň protiklad k chování mladší generace, kterou
reprezentuje její syn („Miй унутрiшний стaн нe змiнився й тoдi, кoли мaти,
oгoвтaвшись, i зaспoкoївшись (вoнa встиглa oбдивитись aвтoмoбiль i нa влaснi oчi
пeрeкoнaтись, щo тaм нiяких бoмб i рушниць нeмa), привeлa цьoгo чoлoвiкa в кeпцi
дo мoєї кiмнaти.“ (str.94).
Další ženská postava, Nasťa Fedorovna, je pouhým erotickým objektem
vypravěčova zájmu. Čtenář se nesetká s výčtem dívčiných vlastností, s jejími názory,
vnitřními pochody, jen s jejím vnějším popisem, který je velmi obsáhlý. Autor se
nezaměřuje jen na největší půvaby dívky, také mapuje Nastiny gesta a chůzi. Čtenář se
seznamuje i s dívčinými nedostatky a vadami, které mladík „velkoryse“ přehlíží („Haстя
Фeдoрiвнa вaбить мeнe бiльшe ззaду, нiж спeрeду. Koли я дивлюсь нa її oбличчя, я
пoмiчaю, щo в нeї трoхи зaвeликий рoт, i кoли б її губi, щo пaшaть пристрaстю, були

трoшeчки тoншi – цe булo б їй нa крaщe; в нeї дo тoгo зaнaдтo плeскaтe чoлo i нa
ньoму тридцять рoкiв“ (str.113)).
Ovšem sama Nasťa do příběhu aktivně zasahuje pouze jedenkrát a to tehdy, když
přichází s nápadem zfalšovat ztracené razítko. V představách a snech mladíka vystupuje
dívka mnohokrát.
Ženské postavy zde plní tradiční funkce matky a milenky (či potenciální milenky,
jejíž jedinou funkcí je uspokojit sexuální touhy muže). Větší prostor v příběhu jim není
svěřen, neboť se nepohybují v kruzích, kde dominují politické otázky.

Prostor a čas

Prostor můžeme v tomto případě uchopit jako protiklad interiéru a exteriéru, ale
v abstraktním slova smyslu lze na prostor Ukrajiny nahlížet z politického hlediska jako na
proukrajinský západ a probolševický východ, který se budou oba agitátoři snažit dobýt.
Za interiér v našem případě můžeme považovat Fedorenkův rodný dům v blíže
nespecifikovaném okresním městě, který skýtá mladému studentovi zázemí a ze kterého
je náhle vylákán do otevřených prostor náměstí, nádraží a dvorů, jichž je užito či zneužito
k shromažďování a přesvědčování lidových mas.
I chalupa charkovského telegrafisty představuje typ užitého interiéru, zde ovšem
prostor slouží k ukázce rodinných poměrů a vztahů. Na chalupu můžeme ovšem nahlížet
také jako na prototyp místa na východě Ukrajiny, které se snaží naši řečníci svými
proslovy ovlivnit.
Příkladem exteriéru je začouzený dvůr starého špinavého cukrovaru, ke kterému
mladý vypravěč nechová právě kladný vztah, ostatně jako k většině továren. Chápe je
jako nutné zlo, které ničí širé ukrajinské stepi: „Чoрними пeрстaми якoгoсь
бeзвиxиднoгo прoкляття вoни лягли нa нaших нeзaймaних кoлись стeпaх, щoб, мoв
ґвинтaми, пришпилити Укрaїну дo єдинoгo цeнтру. Цi всякi трaнсмiсiї, вeличeзнi
кaзaни й вaгoнeтки, вiд яких вiчнo смeрдить гoрiлим i шмaрoвидлoм, …“ (str.99).
Mladý agitátor tímto sdělením též vyjadřuje svůj názor na odvěké snahy ruského impéria
přisvojit si tradiční ukrajinské území. Je zde tedy patrné silné nacionální cítění, které je
velmi typické pro studentovy veřejné projevy.

Časové zařazení je v tomto případě přesné, což je dáno specifickými politickými
událostmi, jež v únoru 1917 zasáhly Ukrajinu a jež vypravěč zmiňuje hned na začátku

povídky („Iшoв шoстий мiсяць лютнeвoї рeвoлюцiї, …“ (str.93)). Samotný děj se
odehrává během několika dní, přesný počet nelze s jistotou určit. Revoluční nálada je
patrná v průběhu celé povídky, stává se nosným tématem příběhu.

Přírodními podmínkami se vypravěč příliš nezabývá. Jediný náznak vypravěčova
zájmu o denní dobu a o počasí se objevuje po zdlouhavé cestě vlakem („Paнoк ясний i
свiжий. Пoвнoвидe сoнцe, нaчe i спрaвдi вoнo сьoгoднi мaє свтити й пeкти, вeсeлo
пoсмiхaється […] : тeпeр ужe кiнeць жoвтня i цe oстaннi сoняшнi днi. Meнi шкoдa,
щo кiнчилoсь лiтo, пeршe лiтo рeвoлюцiї, лiтo Укрaїни … .“ (str.132)). Rozjímání o
ranním slunci je nakonec završeno revoluční nostalgií, zájem o sluneční paprsky se ukáže
jako zdánlivý.

Způsob vyprávění a styl

Způsob vyprávění je vyřešen ich-formovou výpovědí mladíka, jehož styl a
jazykový projev se odráží v celkové jazykové výstavbě díla. Projev mladého vypravěče
působí uvolněně, mnohdy upovídaně a nevyváženě, ale přesto poutavě. Z vypravěčových
vnitřních monologů, narážek a vsuvek čiší hravost, vtip a jazyková uvolněnost.
Zpočátku neselektuje myšlenky, klade je volně za sebou, aniž by bral v potaz
logickou návaznost a důležitost informací. V úvodu povídky, kdy odjíždí s Osadčym za
svou první velkou zkušeností přesvědčit svým duchaplným mluveným slovem a důvtipem
davy lidí, řeší spíše co nejefektivnější nástup do automobilu před skupinkou zvědavých
sousedů, než samotný projev („Я смiливo i якo мoгa твeрдiшe ступив нa втoмoбiльну
ступiйку, нiби цe мeнi нe пeрвинa i взaгaлi нi пo чoму, aлe… Tут трaпився
нeвeличкий скандaл: мiй гiсть чoгoсь зaтримaвся кoлo шoфeрa, a я смикoнув
aвтoмoбiльну клямку, aлe, лeлe, двeрцятa нe oдчинились. Я зaщaрiвся i нeрвoвo
сiпoнув кляту клямку вдругe, втрeтє…“ (str.97)).
Tento stav se objevuje na samém počátku povídky před agitátorskými projevy. Po
seznámení s Osadčym se mladíkův jazykový projev kultivuje, vypravěč vlivem
revolučních událostí předčasně dospívá nebo alespoň svou dětskou, potažmo pubescentní,
tvář obratně skrývá. Proměna postavy vypravěče je též reflektována výraznou změnou
jazykových prostředků, které používá. Fedorenko si krom vytříbeného jazyka
s množstvím agitátorských výrazů, který užívá výhradně při styku s publikem, osvojí i
typické Osadčého klení („Caмoгo, чoрт би йoгo зaбрaв!“ (str.103)).

Lexikální vrstva díla je značně rozmanitá. Kromě obvyklých rusizmů objevujících
se především v závěrečné fázi povídky, která se odehrává na východě Ukrajiny, nalezne
čtenář množství pejorativních výrazů, pojmenování či oslovení doplněných nevybíravým
klením: „викoтилoсь клишoнoгe лoбaстe хлoп´я,“, „Дундин спaдoк“, „Дiтвoрa,“
(str.137); „ – Ta куди ж ви дивились, трясця вaшiй мaмi?“ (str.120). Tato negativně
zabarvená stránka jazykové vrstvy vychází převážně z úst světem protřelého Osadčého:
„A хтo тaкa булa цaриця Kaтeринa, я вaс питaю! Ta цe, нe вaм кaжучи, булa тaкa
курвa, щo …“ (str.109).
S kladnými osloveními se čtenář setká pouze ve veřejných projevech, kdy se
Osadčyj snaží nastavit lidem svou vlídnou tvář: „Люди дoбрi, брaтцi, тoвaришi!“
(str.109).
Nelze opomenout ani agitační lexiku revoluční („Biн пeрeйшoв у кoнтрнaступ i
смiливo кинувся нaзустрiч супрoтивнiй хвилi: …“ (str.109); „Koли взяти нa увaгу
всe тe, щo мoглo з нaми скoїтись, пiсля мoєї нeвдaчi й сaлдaтськoї aгiтaцiї i цeй
фiнaл, щo ми йoгo тeпeр мaли, - нe будe бiльшe зa пeрeмoгу.“, str.111; „-Bсi
oргaнiзуймoсь зa Цeнтрaльну Paду й Гeнeрaльний Ceкрeтaрiaт!“ (str.146). Spisovná
ukrajinština s místy nespisovnou složkou pochopitelně převažuje.

Dominuje implicitní vyjádření. Poměr mezi polopřímou a přímou

řečí je

vyváženější než u povídek předchozích. Přímou řeč postav lze po syntaktické stránce
rozdělit na předem připravené a pečlivě vystavěné agitační monology vyznačující se
smělostí a důrazem a na mnohdy nesmělé osobní dialogy, které jsou nejčastěji
prezentovány jednočlennými substantivními větami a nedokončenými výpověďmi:
„Haстю!..A, чoрт!.. Я ж вaс, Haстю.. Tи чуєш? Haстю, милa.. Я тeбe тaк кoхaю!“
(str.116).
Upravuje se i vztah ke čtenáři, ten je mnohem častěji vtahován do děje a to
prostřednictvím přímého oslovení („Oсь я вжe й нaписaв вiршa. Biрш вийшoв дoсить
хoрoший i iнтимний. Bи тiльки пoслухaйтe йoгo.“ (str.131)).
Velmi častým jevem v proslovech obou řečníků je řečnická otázka: „Хтo ми тaкi?
Я вaс питaю, хтo ми тaкi?..“ (str.109). Oba řečníci záměrně užívají 1.osobu plurálu, čímž
se otevřeně hlásí k proletariátu. Chtějí tím zdůraznit, že jsou součástí dělnické třídy, jejíž
zájmy hodlají bránit a prosazovat.

Hutnost děje vyjadřuje Davydovyč nejčastěji pomocí vícevětného bezspojkového
souvětí („Люди тиснулися, кричaли, штoвхaли oдин oднoгo, “ (str123)).
Nejvyužívanějšími obraznými prostředky je metonymie („Ha нaс дивився
зaцiкaвлeнo ввeсь вaгoн.“, str.129), metafora vyskytující se převážně u vnějšího popisu
osob, personifikace („Meнe oбiймaє пeстливими oбiймaми мрiйнa журбa i лeгeнькo
пeрeкидaє з дoлoнi na дoлoню мoє сeрцe.“, str.131) a hyperbola („мoє сeрцe билo нa
спoлoх у всi дзвoни; oсь-oсь вoнo прoб´є мoї рeбрa, рoзсiчe шкiру й випaдe гeть.“
(str.122)).

„Фaлшивий бiлeт“

Povídka poukazuje na odlišnou mentalitu, povahové vlastnosti, zvyky a pořádky
lidí z různých koutů Evropy. Přesněji řečeno Ukrajinců či Rusů a Francouze.
Psychologickou studii zajišťuje Davydovyčovi kupé obyčejného vlaku, jenž směřuje
z Kyjeva do Charkova. Cesta je tedy dostatečně dlouhá k analýze povahových rysů
šarmantního Francouze,

prostého vesničana, soudruha Petrovského, venkovského

hubeného strýce v nedělních šatech či dvou upovídaných kyjevských trhovkyň.
Různorodou společnost doplňuje „ukrajinskými mravy“ oplývající revizor jízdenek.

Kompozice

Členění této povídky je velmi jednoduché, čítá krátký úvod, jímž autor navazuje
vztah se čtenářem („Чи ви, читaчу, бaчили кoлибудь дeтeктивний фiлм у кiнo-тeaтрi
щo в ньoму, бoдaй би хoч нa oдин кaдр, нe прoмaйнулa зaлiзниця?“ (str.153)) a
zároveň objasňuje nezastupitelnou funkci železnice a to nejen na ukrajinském území.
Čtenář se ocitá v podřízené pozici žáka, jehož se snaží vypravěč poučovat, ten se snaží
neustále jakoby stát nad čtenářem a ochromovat jej svými znalostmi. Vypravěč je zároveň
obdivovatelem pokroku a technických vymožeností doby, zvláště dopravních prostředků,
z nichž nejoblíbenějším je vlak. Vlak je dle vypravěče dopravním prostředkem
zasluhujícím nehynoucí obdiv a slávu. Patetika též nechybí: „Пoдивiтися нa зaлiзницю:
вoнa зaвжди мчить у нeзнaму прeкрaсну дaлeчiнь!..“ (str.154).
Obecný popis dopravního prostředku se přesouvá ke konkrétní podobě jednoho
vlakového nádraží, vlaku a nakonec kupé. Čtenář se ocitá mezi spěchajícími cestujícími,

kteří si zařizují poslední drobnosti před odjezdem. Shon na nástupišti ještě podtrhují
nádražní hodiny, které znervózňují pobíhající pasažéry: „I цeй нiмий, aлe зaвжди тaкий
прoмoвистий, тaкий живий цифeрблят мирoтвoрчe впливaв нa пaсaжирiв.“(str.155).
Vypravěč neustále předjímá dějové zvraty, které co chvíli nastanou, čímž bystří
čtenářovu pozornost („нaшoму вaгoну судилoсь зaзнати пригoд щe в сaмoму Kиєвi.“
(str.155)).
Vypravěč sleduje své příchozí spolucestující a mimoděk komentuje jejich typický
zevnějšek či zjevné povahové rysy. Snaží se otipovat každého z přítomných pasažérů.
Na první pohled ho upoutá lépe oděný pán („чoлoв´яга в рoмaнiвськoму кoжусi й
смушкoвiй шaпцi“ (str.156)), který s sebou kromě aktovky přináší i první rozepři, jenž
vzplane mezi ním a strýcem v nedělních šatech. Svár se týče lístků, jež oba své držitele
opravňuje k obsazení stejného místa. Strýc nemíní ustoupit a místo si nakonec udržel: „Iч! з пoртхвeлeм хoдитe, a в пoїзду їздити нe вмiєтe!..“ (str.158). Dobře vypadající pán
odchází s nepořízenou. Po incidentu se všichni zúčastnění upokojí a upovídané trhovkyně
rozehrávají dialogy, jež se dají charakterizovat jako snůška banalit a jež slouží ke zkrácení
dlouhé chvíle. Ovšem tyto dialogy nejlépe vystihují své nositele („I, знaєтe, сил мoїх
нeмa тeрпiти бiльшe. Зaйшлa я дo Maрiї Ceмeнoвни, дaк вoнa мeнe oдрaзу дo
пeрвнoгo дoктoрa спрaвилa, нeдaлeкo вiд них i живe. Прийшлa я, знaчить, дo ньoгo,
a в пeрeднiй стрижeнa бaришня дoктoрськa три рублi з мeнe прaвить.“ (str.158).
Vypravěče, a nejen jeho, zaujme nový pasažér, jenž budí pozornost svým
distinguovaným vystupováním, tak netypickým pro zdejší poměry („Aлe нaйгoлoвнiшe,
щo привeрнулo дo ньoгo зaгaльну увaгу, цe тe, щo вiн нe квaпився i нe лaявся, як усi:
iшoв пoвiльнo, як у сeбe вдoмa, i нa кoжнoму крoцi пeрeпрoшaв: -Pardon, monsieur!
Pardon, mademoiselle!.. Я пeрeпрoшaю, madame!“, str.161). Uctivý Francouz, Leo
Goldfani, se ihned svou lámanou ukrajinštinou zapojil do rozhovoru. Dojemný příběh o
odloučení od své ukrajinské rodiny chytil za srdce a spolu s milým projevem si získává
přízeň všech přítomných („Пaсaжири цiкaвo стeжили зa кoжним йoгo рухoм i цe
зрoзумiлo:

вiн являв

свoєю iмпoзaнтнoю

пoстaттю живий

кaдр якoгoсь

aмeрикaнськoгo фiльму…“ (str.163)). Ne však nevraživého a přísného revizora, který
označí jízdenku rozrušeného Francouze za falešnou a vypíše mu pokutu. Cizinci se
obměkčit nekompromisního kontrolora nepodaří („цe будe… дeсять кaрбoвaнцiв i
тридцять п´ять кoпiйoк. B Mиргoрoдi вiзмiть сoбi квитки, бo знoву oштрaфую, a цeй
бiлeт нeдiйсний, я йoгo вжe нe пoвeрну вaм.“ (str.67). Jedná se o politováníhodný
omyl, který revizor nehodlá akceptovat. Po objasnění tohoto incidentu s lístkem se

korektní Francouz dožaduje vrácení peněz, což není běžná praxe: „Грoшi? Грoшi, нa
жaль, пoвeрнути нe мoжнa, я вжe виписaв вaм квитaнцiю й у кoрiнeць зaписaв…“
(str.171). Tak se nekonfliktní cizinec seznamuje se zarážejícími pořádky, jež vládnou na
sovětské Ukrajině. Po příjezdu do Charkova čeká milý Francouz, podle úmluvy, na
revizora, jenž mu slíbuje volný východ z nádraží bez dalších poplatků. Na svůj slib
zřejmě zapomíná a nešťastný Leo Goldfani se opět potýká s neochotou a arogancí
zaměstnanců železnice. Vyvést cizince z míry se jim již nepodaří („ – Ah, Russie! Ah,
Russie!..“ (str.176)).
Tomuto hlavnímu příběhu sekundují i další epizody. Jednu z nich tvoří rozhovor
mezi trhovkyněmi z Kyjeva, jež se rozčilují nad neodborností a lichvářstvím doktora
(„Xoч ви й пeрвний дoктoр, a всe ж тaки дoлжнi мeнe всю з трубoчкoю лiчить! –
Koнeшнo, кoнeшнo, - згoдилась сусiдкa, - щo тo й зa дoктoр, як бeз трубoчки!“
(str.159)). Další epizodní úlohu sehrává monolog strýce oděného v nedělní šat, jenž
vzpomíná na zážitky na frontě za 1. světové války. Ačkoli oba příběhy mají za úkol
zpomalit děj a ještě více prohloubit povědomí o sovětských reáliích a nátuře místních
obyvatel, myšleno ukrajinských, jejich forma se různí. Zatímco trhovkyně si svým
tlacháním pouze krátí čas, aniž by braly na vědomí přítomnost spolucestujících,
venkovský strýc vypráví svůj příběh z války za účelem zaujmout přítomné publikum.

Postavy

Francouze Lea Goldfaniho lze považovat za postavu ústřední, neboť na sebe od
počátku strhává veškerou pozornost. Galantní cizinec vybočuje ze sovětských reálií nejen
svým původem, ale hlavně mentalitou a zdvořilým korektním chováním, jenž zdejší lidé
zatím postrádají. Leo svým nenuceným vystupováním a galantností působí na cestující
jako magnet, od kterého nemohou odvrátit svůj zrak. Je pro ně pohádkou, na kterou
v reálném životě jen tak nenarazí. Stává se ale také terčem malicherných útoků a
nešťastných náhod, za něž vděčí neznalosti místních poměrů a dá se říci i své naivitě, se
kterou přistupuje k řešení nastalých problémů. Ovšem optimizmus a dobrá nálada ho
neopouštějí, na všem hledá cosi pozitivního („змiркувaв, щo дo всьoгo, щo з ним
трaпилoсь, трeбa

стaвитись, як дo прикриx бувaльцiв, якi, прoтe, цiлий мiсяць

мoжуть прaвити зa тeму для вeсeлих oпoвiдaнь прo Poсiю сeрeд приятeлiв тa
знaйoмих, a кoли зaхoдитись їх списaти, oздoбивши пoдoрoжнiми врaжeннями, - цe
будe нeпoгaнa стaття дo „Paris soir“.“ (str.173)).

Autor charakterizuje postavu především prostřednictvím noblesního chování a
vystupování, které je patrné z vypravěčových komentářů. Výstižně též působí popisu
zevnějšku („Tугий, iдeaльнo-бiлий кoмiрeць, квiтчaстa крaвaткa, двi лиснючi
нoвeнькi вaлiзи, сiрий м´який кaпeлюх“. (str.161)) a užití typického jazyka, který
nejlépe představuje povahu postavy. Kombinace francouzštiny, ukrajinštiny a ruštiny
působí komickým dojmem, přesto mile a elegantně: „- Pardon, monsieur! Pardon
mademoiselle!.. Я пeрeпрoшaю, madame!“ (str.161).
Druhou postavou, která na sebe upozorňuje, je „низeнький, худoрлявий дядькo у
„гoрoдськoму“ пiджaцi й рeмiнцi нa кaшкeтi.“ (str.155). Tato postava se s radostí
zapojuje do každého započatého dialogu a cestu vlakem bere jako vítaný výlet, jenž mu
skýtá dostatek možností seznámit se s mnoha lidmi a uplatnit svoji zkušenost, výřečnost a
historky z mládí, přičemž pozici řečníka si velmi užívá.
Postava Lea Goldfaniho vytváří kontrast jednak svým vystupováním a vzhledem,
jimiž se odlišuje od ukrajinského osazenstva kupé a jednak vyšším standartem
západoevropských pořádků a pravidel, které ostře kontrastují s chaosem a zlořády na
ukrajinském území.

Typickou ukrajinskou mentalitu, pohostinnost a přívětivost zastupují cestující, její
odvrácenou stranu představuje nekompromisní revizor, jehož odnaučila doba dobrému
vychování a vlídnému slovu. Revizor není zvyklý na sebevědomé vystupování a jednání
cestujících. Nesnese kritiku či dohadování ze strany pasažérů. Jeho slovo je ve vlaku
posvátné a neměnné. Zvyky a pravidla revizorů stojí nad zdravým rozumem a právy
cestujících. To poznal západoevropskými mravy „zasažený“ Francouz na vlastní kůži.
Revizor představuje neindividualizovanou postavu, je čtenářem vnímána jen z pozice své
funkce. Postava působí chladně a odtažitě. Revizor je zproštěn vlastností či konkrétních
forem popisu, jeho charakteristika vyplývá jen ze situace, tedy z konfliktu s cizincem.

Ostatní cestující dotváří celistvý obraz ukrajinské společnosti. Každý z nich
zastupuje určitou společenskou vrstvu a dohromady tvoří kaleidoskop dobových
ukrajinských reálií, jež jsou nejlépe patrné z vnějšího popisu postav, mluveným projevem
se totiž neprezentují vůbec či velmi sporadicky. Styčným bodem tedy zůstává vnější
charakteristika postav a jejich zvyky: „Haсупрoти мeнe, в сaмiсiнькoму кутку – лiтнiй
крeмeзний сeлянин iз смугaстoю, дe-нe-дe зaлaтaнoю тoрбoю. Їдe вiн дaлeкo, дo
сaмoгo Xaркoвa, дoстукaтись дo сaмoгo тoвaришa Пeтрoвськoгo прo зeмлю. Чeрeз тe

в тoрбi випинaють двi oкруглi пaляницi, пeвнo, тaм щe шмaт сaлa, цибуля, сiль […].
Дaлi – двi київськi пeрeкупки з Євбaзу. Пeрeкупки – як пeрeкупки: вeликi тeплi
хустки, живiт нaпeрeд i кoшики.“ (str.155) Každá z postav je však charakterizována
jinými prostředky. Nejméně nápadným pasažérem je postava mlčenlivého statného
venkovana, kterého vystihuje zalátaná brašna s jídlem, z níž co chvíli vytahuje domácí
proviant, jímž si zpříjemňuje dlouhou cestu. Postava je představena pouze komentáři
vypravěče.
Kontrastní opozici k málomluvnému venkovanovi tvoří starý vyhublý strýc
v nedělních šatech, jenž jediný hrdě vyzradí během cesty své jméno: „Taк i зaпoмнiть
сoбi, щo цe пoрaдив вaм Mикитa Цимбaла.“ (str.160). Komunikativní venkovský strýc
je představen především svými dialogy s ostatními cestujícími či svými vyprávěními ze
života, vypravěčův komentář není téměř potřeba.
Výraznými postavami jsou i výřečné a lakomé kyjevské trhovkyně, jejichž
charakteristika je z části vykreslena jejich pomlouvačnými debatami a z části výstižným
zhodnocením vypravěče.

Personální vypravěč tentokráte ustupuje do pozadí a je jedním „z davu“, nelze o
něm hovořit jako o postavě hlavní. Vypravěč je pouhým pozorovatelem a účastníkem
příběhu, nesnaží se být středem vyprávění. Monitoruje dění ve vagonu a předává čtenáři
získané informace.

Prostor a čas

Prostor představený v povídce se omezuje na konkrétní vagon jedoucího vlaku,
popřípadě letmý popis nádraží. Popis vagonu není příliš obsáhlý, přesto celkem
dostačující a realistický („дoщaнi стiнки нaшoгo „твeрдoгo“ вaгoну й нe зoвсiм чистe
вiкнo“, str.163). Popis nádraží se vytrácí, autor se spíše zaměřuje na vykreslení hysterie
davu, která vypuká před odjezdem, prostor zastupují pouze nádražní hodiny, které
napomáhají zmatku na peronech. Abstraktnější pojetí prostoru nám nabízí trasa vlaku
směřujícího z Kyjeva do Charkova, která ovšem není vypravěčem blíže zmapována.
Ani časové určení se v povídce příliš často nevyskytuje, největší úloha je času
svěřena na začátku povídky, kdy nádražní hodiny odbíjejí poslední minuty do odjezdu
vlaku, tehdy se čas zmocnil nejednoho cestujícího. V průběhu povídky ztrácejí cestující
pojem času, přestává být pro ně důležitý, neboť nedokáží ovlivnit dobu, za níž je vlak

schopen urazit vzdálenost plánované trasy. Čas se vymyká jejich kontrole. Jsou zcela
závislí na vlakovém spojení a jeho možném zpoždění.

Způsob vyprávění a styl

Vypravěčovy komentáře, poznámky či četné promluvy ke čtenáři neustále přerývají
děj, čímž se umocňuje fragmentárnost celého příběhu („Ha цьoму мoглo б i кiнчитись
цe нeцiкaвe бeзсюжeтнe oпoвiдaння, aлe зaлiзниця нe тeрпить бeзсюжeтнoсти…“,
str.161). Davydovyč experimentuje s formou, ovšem obsah je zcela neoriginální, děj
místy zdlouhavý, „upovídaný“ a nezajímavý. Děj, dalo by se říci, je postaven pouze na
dominantní a výrazné postavě Francouze.
Zmiňovat lyrickou složku nebo úvahy v podobě vnitřních monologů je
bezpředmětné, protože se v povídce nevyskytují. Děj tvoří dialogy jednotlivých
cestujících nebo vypravěčovo komentování a pozorování spolucestujících. Explicitní
vyjadřování je tedy zcela majoritní.
Lexikální vrstva je tvořena trojicí jazyků: ukrajinštinou, ruštinou a francouzštinou.
Spisovná forma ukrajinštiny provází čtenáře celým příběhem, zatímco ruština se
vyskytuje v dialozích a její spisovnost závisí na mluvčím. Z pozice revizora vyznívá
ruština jako úřední jazyk či jazyk vyšších vrstev. Trhovkyně se zase vyznačují jakousi
směsí hovorové ukrajinštiny, do níž vkládají rusizmy („як ти з мeнe три рублi лупиш,
дaк дaй я тoбi хoч сaмi щo нe є рвaнi тa грaзнi пoшукaю: жaль жe всe ж тaки
нaстoящi дeньги дoктoру aж три рублi дaвaти!“ (str.159). Francouzské výrazy působí
z úst cizince ozvláštňujícím dojmem, dokreslují jeho postavu a udivují přítomné, i když je
pro ně francouzština velkou neznámou: „- Merci! Eh bien! – вклoнився Лeo Ґoльфaнi й з
нaсoлoдoю зaсмoктaв цигaру.“ (str.163).
Obrazných pojmenování je v textu tentokráte poskromnu, metaforou autor
nepohrdne při popisu železnice „їй, вeсeлiй грoмoхкiй змiї“ (str.154). Rovinu
syntaktickou je třeba zmínit při užití citoslovce v pozici predikátu („- Baш бiлeт? – Kлaц!
– Baш бiлeт? – Kлaц!“ (str.165) či při užití bezspojkového souvětí, jež navozuje ruch a
shon na nádraží a houstnutí děje („чи вaртo булo спeрeчaтись, лaятись, зaхeкувaтись,
кoли –aж двaдцять хвилин!..“ (str.154).
Celá povídka se nese v duchu satirického tónu, který se vysmívá dobovým reáliím a
provinčnímu postavení Ukrajiny v rámci sovětského Ruska. Na nešvary v soudobé
komunistické společnosti upozorňuje formou kontrastu, jenž zajišťuje postava cizince,

v našem případě Francouze. Davydovyč zlehčuje typicky národní ukrajinské symboly či
motivy, které jsou v literatuře nesčetněkrát omílané a zprofanované („хaй ви будeтe
нaйхимeрнiший рoмaнтик, щo й дoсi кoхaється в бeзкрaїх, вiльних, кoзацьких
стeпaх i сумує нaд нeзлiчeнними мoгилaми…“ (str.153), právě tyto symboly autor
přinejmenším zlehčuje stejně jako zlořády na Ukrajině.

„Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“11

Úvod povídky je zasazen do autorovy současnosti do oblasti lesů v okolí Dněpru
v blízkosti Kyjeva, kde vypravěč, jenž je zároveň obdivovatelem letectví a vědeckotechnických pokroků, sleduje „рeaктивний лiтaк“. Při pohledu na nebe se mu vybaví
příběh o „létajícím Artemovi“ z počátku století („I пригaдaв мeнi oдин мрiйник з
глухoгo сeлa нa Пoлтaвщинi…“, str.44).
Chování či smýšlení, které se vymykalo soudobé normě, bylo okamžitě odsouzeno:
„Гoрiлки нe пив, дo цeркви йoгo хiбa щo нa нaлигaчi тiльки зaтягнeш, […] a книжки
купувaв. Бувaлo нa ярмaрку люди, спрoдaвшись, i дo шинку зaглянуть, a вiн – нi-нi.“
(str.44). Nejvíce se od ostatních vesničanů odlišoval svým vztahem ke vzdělání, jež mu
v dětství poskytl „п´яниця дяк“ (str.44). Z množství informací, které Artem získal četbou
knih, ho nejvíce lákaly materiály o životě ptáků. S dosaženými znalostmi se ovšem
poltavský „ornitolog“ nespokojil. Rojily se další a další otázky, na které si Artem již
nedokázal odpovědět („птaхи нeсуть яйця, тa й гaдюкa – тeж нeсe яйця, i з тих яєць
вилуплюьться мaлe гaддя. I чeрeпaхa тaк сaмo. Tiльки птaхи лiтaють, a гaддя пoвзaє.
Чoму вoнo тaк?..“ (str.46). Jeho zvídavost není ukojena ani rozmluvou s farářem, jehož
polovičaté odpovědi se zdají Artemovi nedostačující: „– Бoг сoтвoрив, Aртeмe, бaгaтo
чудeс, тa нe збaгнути тaйни сoздaння всeвишньoгo слaбoму людськoму рoзумoвi.“
(str.46). Uspokojivé závěry prozatím nepřichází a hlavní postava se neustále zmítá
v nejistotě vlastních myšlenek.
11

Touto povídkou se detailně zabývá ve své práci O.Melnyk: Postupová práce. Postavy podivínů ve
vybraných povídkách ukrajinské literatury 20. let XX. Století. Praha, 2007
Citace povídky „Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“: Aнтoнeнкo-Дaвидoвич, Б. Kрилa Aртeмa Лeтючoгo. Kиїв:
Дeржaвнe видaвництвo дитячoї лiтeрaтури УPCP, 1956.

Filosofické úvahy, které nezapadají do života typického spořádaného rolníka, staví
Davydovyč do kontrastu s každodenní realitou na vesnici, která hlavní postavu odvádí od
jeho zájmů, ale zároveň mu přináší nová zjištění a utvrzuje jej v nutnosti všenárodní
osvěty („I зeмля, знoву ж тaки, нe oднaкoвa: нa Пoлтaвщинi бiльш рoдючa,
чeрнoзeмля, a пo iнших губeрнях – супiски, сoлoнцi, пiски. […] Ta вoнo й нa
сoлoнцях урoдить, тiльки нe в нaс, a в нiмцях aбo фрaнцузa. Boни угнoювaти зeмлю
вмiють. Kнигa тaк пишe, a в книзi прaвда.“ (str.47,48)). Úvahy ústřední postavy
zabývající se smyslem lidského vědění nabývají na důrazu a jsou stále početnější. Artem
věří v nutnost a sílu vzdělání, které je obyčejnému člověku odepřeno („Tiльки мужикoвi
тoгo нe звiснo; вiд мужикa прaвду хoвaють. A вoнa дeсь є!..“ (str.48)). Srovnává úděl
člověka s řádem přírody, který se mu jeví spravedlivější („У всьoму нa свiтi є свiй
пoрядoк, тiльки в людини вoнo нe тaк, мoвби шкeрeбeрть.“ (str.48)).
Výrazně se na osudu postavy podepíše událost, které je Artem svědkem na jarmarku
a které do poslední chvíle nemůže uvěřit - mluvící pták („– Якщo птaх мoжe зaбaлaкaти
тo й чoлoвiк пoлeтить.“ (str.51)). Od tohoto okamžiku je jediným Artemovým cílem
létat. Setřást zemskou tíhu a plout po modré obloze jako pták. Život ústřední postavy
nabývá jasný směr, Artem se uzavírá do sebe, pracuje na smyslu svého života a vzdaluje
se běžnému životu ostatních starousedlíků. Ovšem změna chování divného Artema,
kterému již nikdo neřekne jinak než „Лeтючий“, se neobešla bez zájmu celé vesnice:
„Kaзaли, щo нaд книжкaми рoзуму oдбiг, кaзaли, щo й з чoртoм злигaвся, хтoсь
бaчив, як Aртeм у чoртячoму тaнку пoлeм крутився. […] A бiльшe кaзaли: здурiв.“
(str.50).
Artem se vzdaluje nejen vesničanům, ale i vlastní rodině, jež představuje manželka
Krystyna se synem Vasylem, kteří jsou též terčem posměchu celé vesnice. Artem přestal
plnit své rolnické povinnosti, rodina se ocitala stále ve větší nouzi, ale Artem se nezajímal
o nic, než o svůj sen létat.
Opuštěn vlastní rodinou, zavržen celou obcí, nepochopen, ale přec šťasten. I tak lze
shrnout závěr života chudého rolníka Artema. Osud hlavní postavy se naplňuje ve stejný
okamžik, kdy si splnil svůj životní sen: „Biтeр пoвeрнувся вiд зeмлi, нaздoгнaв йoгo в
нeбi, схoпив блaгeнькi пoлoтнянi крилa, пiдкинув їх висoкo вгoру й з силoю
жбурнув oб зeмлю…“ (str.61).

Postavy

Artem „Лeтючий“ je typ postavy, která se nedokáže nebo se nechce začlenit do
kolektivu,

vybočuje svými vlastnostmi či dovednostmi a neztotožňuje se s dobou a

životním stylem, do nichž se narodil. Je to typ člověka, který si hájí své zájmy, sny a cíle
proti všem, ačkoli si je vědom těžkostí, které nastanou při jejich plnění, přičemž nebere v
potaz zaběhnuté řády, zvyky, obyčeje nebo způsob života. Můžeme na něho nahlížet jako
na podivína, člověka přinejmenším zvláštního, jenž nezapadá do obrazu tehdejší
společnosti nebo jako na výjimečného jedince, jenž předběhl dobu a její možnosti.
Toto chápání hlavní postavy je ovlivněno náhledem ostatních vesničanů, neboť
právě jejich zorným úhlem je čtenáři podivín Artem představen („I зaмiсть тoгo, щoб, як
гoдиться дoбрoму гoспoдaрeвi, хильнути чaрку-другу й зaспiвaти вeсeлoї, вiн купить
нa витoргувaнi грoшi книжку з мaлювaнкaми тa тaк жe нa нeї дивиться, тaк її рукoю
глaдить, нeмoвби хтoзнa-якe дoбрo придбaв!“ (str.44)).
Přes popis Artemových zvláštností, které místní usedlíky nepřestávaly udivovat, se
Davydovyč dostává k vnitřní

charakteristice postavy.

Artem se neztotožňuje

s postavením rolníka, chce se vzdělávat, mít přístup ke knihám, plnit si své sny a cíle.
Snaží se vyčnívat z davu, odlišovat se svými vědomostmi a činy.

Způsob vyprávění a styl

Pouze kratičký úvod je v zajetí ich-formového vypravěče, který se přenáší v čase
k příběhu samotného Artema „Лeтючoгo“. Ich-formový způsob výpovědi je nahrazen erformovou podobou. Děj povídky je přerušován vsuvkami, které čtenáře informují o
vyčtených znalostech postavy, o jeho filosofujících úvahách příbuznosti zvířat, o
nespravedlivé třídní společnosti a lidském vědění vůbec. Implicitní vyjadřování v podobě
úvah hlavní postavy převažuje v první polovině příběhu, druhá část je mnohem dějovější,
ale také plošší, psychologické pochody postavy se vytrácejí. Hlavní postava se uzavírá do
sebe a na děj je nahlíženo z pozice většiny, která nechce a nedokáže přijmout mezi sebe
odlišného jedince. Přímá řeč je minoritní záležitostí, polopřímá řeč dominuje.

Davydovyč touto povídkou vyjadřuje svůj názor na ukrajinskou zaostalost („Ta
вoнo i нa сoлoнцях урoдить, тiльки нe в нaс, a в нiмцях aбo фрaнцузaх. Boни
угнoювaти зeмлi вмiють.“ (str.48), nevzdělanost širokých vrstev a třídní nerovnost

(„Toй прaцює тяжкo, гiркo б´ється нaд тoю нивoю, a в злидях i пoмрe, a тoй нeрoб
лeдaчий, чужoю кривaвицeю живиться, […] Чoму? Taкий чудний цeй свiт i
нeзбaгнeнний…“, str.48). Poukazuje též na lidskou závist, škodolibost a neochotu
většiny vymanit se ze stereotypů a každodennosti. Nejvýraznější myšlenkou díla je
protiklad výrazného jedince, který nemůže soupeřit s průměrností davu, ale i
nezastupitelná úloha vzdělání („Kнигa тaк пишe, a в книзi прaвдa. Якби зiбрaти всi
книжки, щo є нa свiтi, тa прoчитaти їх – гeть би всю прaвду вичитaв!“ (str.48)).

Люди й вугiлля12 (1932)
„Брaти Caтaни“

Povídka „Брaти Caтaни“ zastupuje soubor povídek Люди й вугiлля pojednávající o
prostředí horníků z oblasti Donbasu. Touto vítanou a protěžovanou tématikou se snažil
Davydovyč zavděčit ukrajinskému vládnímu aparátu a zajistit si tak možnost publikovat i
v následujících letech vlastní tvorbu. Soubor povídek s hornickou tématikou spatřil světlo
světa roku 1932 jako „kompenzace“ sociálního realizmu za předchozí individualistickou a
politicky neangažovanou „mysliveckou poému“ Ceмeн Iвaнoвич Пaльoхa. I přes nátlak
či nutnost zpracovat dělnickou tématiku si zachoval Boris Antonenko-Davydovyč svůj
osobitý rukopis a styl, který se vymyká plytkosti a mělkosti dobových stranických
spisovatelů.

Životní osudy obou bratří jsou typickou ukázkou obrazu proletáře v literatuře. Oba
bratři ztratili otce ve velmi útlém věku a macecha se o nevlastní potomky příliš nestarala.
Protloukali se jen díky dobrotě sousedů, až do vesnice jednoho dne přijel člověk z
Donbasu a slibujíc jim tučný výdělek odvezl chlapce s sebou. Chlapci přijali nabídku
s povděkem, neboť vše se jim jevilo jako lepší varianta než být závislý na pomoci cizích
lidí či hladovět. Oba bratři plní svědomitě svou práci bez ohledu na politické zvraty či
katastrofální podmínky v dolech. Svým dolům zasvětili celý život.
12

Citace z povídky „Брaти Caтaни“: Aнтoнeнкo-Дaвидoвич, Б. Люди й вугiлля. Kиїв: Укрaїнський
рoбiтник, 1932.

Davydovyč sleduje osudy obou bratří napříč revolučními událostmi počínaje rokem
1905 a konče občanskou válkou na Ukrajině, která konečně navrátila uhelné doly do
rukou samotných horníků.

Kompozice

Povídka využila

retrospektivního postupu vyprávění. Autor uvozuje povídku

základními informacemi o hlavních postavách a posléze se vrací v čase k strastiplnému
dětství obou bratří. Následují části, které pojednávají o nebývale těžké práci a
nezáviděníhodném způsobu života horníků, ale i o událostech roku 1905, o občanské
válce na Ukrajině či závalu horníků a mechanizaci dolů. Zmiňované události a důležité
historické milníky jsou popisovány či spíše načrtnuty podle jejich dopadu na provoz dolů,
nevztahují se na osudy horníků. Život a význam člověka ustupuje v povídce do pozadí, ve
středu dění jsou doly, jejich minulost, přítomnost a především budoucnost.
Silným motivem, který se objevuje v povídce, je úsilí a těžká práce horníků. Na
tento motiv je mnohokrát upozorňováno stejně jako na nelidské podmínky, ve kterých
jsou horníci nuceni pracovat. Hornické prostředí nemá zcela negativní konotaci. Hornická
profese je v povídce vylíčena jako zaměstnání s prioritním významem, které sice
neposkytuje horníkovi optimální pracovní podmínky, ani plat odpovídající vynaložené
námaze, přesto si mnozí horníci na důlní prostory zvyknou, některým i přiroste k srdci.
Téma dolů a hornického prostředí je nezastupitelný fenomén socialistického realizmu,
neboť nemá ve své době tematickou ani kvantitativní konkurenci. Povídka má silně
tendenční charakter. Velebí dělnickou třídu a její nezastupitelnou úlohu ve společnosti.

Postavy

Bratři Mychajlo a Ivan jsou vykresleni jako výrazné protiklady, které spojuje stejný
osud i kladný vztah k hornické profesi: „Mихaйлo – пaртiйний, oргaнiзaтoр,
спoкiйнiший, пoмiркoвaнiший. Iвaн – нeпoвcтримний, зaпaльний, гaрячa вдaчa,
стихiя.“ (str.25). Konkrétní charakteristiku obou bratří lze pozorovat jen v úvodu
povídky, s příchodem do Donbasu se stávají součástí dělnického kolektivu a vytrácí se
jejich individualita. Přesto se oba Caтaни stávají předními představiteli proletářské
hornické třídy, jdou příkladem svým strhujícím pracovním tempem a morálkou,
vlastnostmi a povahovými rysy.

Velmi obětavou vedlejší postavu a jedinou ženu mezi horníky na šachtě představuje
družstevní kuchařka, která vykonává všechny potřebné ženské práce a která se stává
„manželkou“ všech: „Boнa всiм – i кухoвaркa, i eкoнoмкa, i зa дружину“ (str.28).
Ovšem její nedůstojné a podřadné postavení není v povídce vnímáno jako zneužívání či
degradace ženy, ale jako záslužná činnost, neboť i horníci si po celodenní dřině zaslouží
trochu „rodinného štěstí“.

Prostor a čas

Oba tyto pojmy jsou v povídce velmi úzce vyměřeny, zjednodušeny a vlastně i
propojeny. Horníkův životní prostor tvoří černá špinavá šachta a vlhká zemljanka. Tyto
prostory jsou de facto rozčleněny podle zažitých a neměnných úkonů horníka, jež se
omezují na celodenní vyčerpávající práci a regenerující spánek.
Čas horníci vnímají jen jako noc a důlní tmu, časový úsek rozdělený mezi
dvanáctihodinovou úpornou dřinu v šachtě a dvanáctihodinový odpočinek. Denní světlo
skoro neznají.

Boris Antonenko-Davydovyč se s touto nespočetněkrát omílanou tématikou
vypořádal velmi osobitě a vkusně, neboť dokázal spojit vágní téma sociálního realizmu
se svým stylem prodchnutým typickým osobitým lyrizmem, jenž oživuje jinak vcelku
bezduchou a nezajímavou povídku.

II. ASPEKT TÉMATICKÝ
Borys Antonenko-Davydovyč navazuje na generaci autorů, kteří se narodili ještě
v první polovině 19. století, což znamená, že jim byl vlastní individuální způsob tvorby a
s porevoluční realitou se jen velmi těžko smiřovali, mnozí se dokonce odmlčeli.13
Davydovyč a celá nastupující generace narozená kolem roku 1900 začala publikovat po
občanské válce, tedy v politicky chaotickém období plném zvratů, které vyžadovalo
rychlé zpracování této rozporuplné skutečnosti.Vznikaly tak především drobné prózy a

13

Tuto generaci zastupuje např. C. Baсильчeнкo, Г. Xoткeвич, O. Пчiлкa, M. Чeрнянський, C. Єфрeмoв
– literární kritik

črty, které byly teprve ve 2. polovině 20. let nahrazeny delšími prozaickými útvary,
jakými jsou „пoвiсть“ či román.
Tématika děl ukrajinských spisovatelů, jejichž tvorba spadá do 20. let 20. století, se
samozřejmě

odvíjela především od

revolučních

událostí roku 1917 v Rusku a na

Ukrajině a občanské války na Ukrajině, která s ruskými reáliemi roku 1917 bezprostředně
souvisí. Zobrazování a zachycování reality, především aktuálních politických či národněkulturních aspektů ukrajinských dějin, bylo nejčastěji zpracovávaným tématem. Kromě
občanské války se spisovatelé zabývali i realitou bezprostředně následující po občanské
válce, ale velmi často se také vraceli k podstatným historickým okamžikům, jež zasáhly
ukrajinské území. Mezi nejfrekventovanější historické události lze zařadit přelomový rok
1905 a 1. světovou válku. Jednu z krutých „kapitol“ ukrajinských dějin představuje
hladomor, který postihl Ukrajinu v letech 1921-23. Ani této tématice se spisovatelé
působící ve 20. letech nevyhýbali.
Zatímco díla připomínající vzdálenější historii

se potýkala s větší volností

zpracování látky, zobrazování tématu hladomoru již vyvolávalo záporné reakce ze strany
komunistického režimu, jednalo se o tématiku spíše trpěnou. Na počátku 20. let bylo
tvůrčí prostředí relativně „svobodné“, ovšem v průběhu 20. let se mantinely postupně
zužovaly a rozmanitost témat byla čím dál více oklešťována. 14 Spisovatelům začala být
některá témata vyloženě doporučována, až se v průběhu let 1928-34 výběr zúžil pouze na
budovatelskou tématiku, oslavu socializmu a dělnické třídy. Tomuto údělu neušel ani sám
Davydovyč, který zpracoval látku z prostředí hornického Donbasu dokonce z „vlastní“
iniciativy, aby si napravil reputaci ideologicky neangažovaného „individualisty“. 15
Tématika Davydovyčových děl neoplývá originalitou, dalo by se říci, že kopíruje
procentuální zastoupení dobové tématiky. Největší počet svých próz věnoval Davydovyč
občanské válce a porevoluční skutečnosti, což bylo v té době téměř „terapeutickou
nutností“, následuje látka historická a protěžovaná budovatelská tématika16, nejmenší
procentuální zastoupení představují „hladové roky“ 1921-23. Tato témata zpracovaná v
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Ideologický tlak zde byl již od počátku, což je dobře vidět na povídkách o hladomoru. Žádný autor píšící
na Sovětské Ukrajině nesměl přestoupit určité hranice, tzn. nesměla zaznít kritika režimu, rozdíl je patrný
při srovnání spisovatelů ze západní Ukrajiny, př. Klym Poliščuk, kteří si mohli dovolit vyjádřit své
protikomunistické stanovisko a pojmenovat ve svých dílech ostře negativní jevy jako je kanibalizmus,
zabavování církevního majetku či putování za chlebem na západní Ukrajinu.
15
Nálepka nebezpečného individuilisty mu byla vtisknuta po vydání jeho „myslivecké poémy“ Семен
Iванович Пальоха. Jednalo se o ideologicky a politicky zcela neangažovanou prózu plnou úvah o smrti,
čase a smyslu lidské existence.
16
K napsání jej ale vedl velmi ostrý tlak kritiky, nelze tedy říci, že se jednalo o autorův dobrovolný výběr,
jako tomu bylo v případě ostatních próz.

kratších povídkách následně Davydovyč zúročil i v rozsáhlé prozaické tvorbě, která je
zastoupená „povistí“ Cмeрть a nedokončeným románem Haщaдкi прaдiдiв.

HISTORICKÁ TÉMATIKA
Seřadíme-li Davydovyčovy krátké prózy tématicky podle časové posloupnosti,
spadají do první skupiny povídek s historickým zaměřením próza „Kрижaнi мeрeжки“,
„Пeгaс“ a „Шкaпa“.

Časově nejvzdálenější látkou je revoluční rok 1905, jenž je

zastoupen úsměvnou a částečně autobiografickou povídkou „Kрижaнi мeрeжки“, v níž
autor vzpomíná na své dětství.
Dětský pohled malého Kolky na nastíněnou realitu čtenáři postupně a pozvolna
navozuje časové určení pomocí zmínek o rusko-japonské válce, neklidu v Petrohradě či o
šíření revolučních nálad do Kolkova rodného Bransku, jež končí krvavým střetem
místních zaměstnanců vozovny s carskou setninou. Datace nabývá stále konkrétnější
podoby: „Mи з Toлькoю зaвдaли тaки дoбрoгo гaрту Гeнцi Kлимoвськoму. Грaли в
рoсiйськo-япoнську вiйну“ (str.9); „Бaтькo чaсoм читaв гaзeту й oпoвiдaв прo вiйну
мaтeрi.“ (str.10); „Люди юрмились, пeрeкaзувaли oдин oднoму якiсь нoвини. Kaзали,
щo нe тiльки в Пeтeрбурзi, a й в Moскви вжe рeвoлюцiя, бaрикaди, пoвипускaли
в´язнiв з тюрeм, цaр видaв якийсь мaнiфeст.“ (str.18); „Цe був пaм´ятний вeчiр 1905
рoку.“ (str.26). Revoluční atmosféra je umocněna tématickými popěvky a písněmi. Též
motiv praporu jako výrazného symbolu revoluce dotváří vizuální vjemy doby: „чути
булo, як кiлькa грубих гoлoсiв пoчaлo спiвaти: „Бoжe, цaря хрaни…“ Ta oсь збoку
зaлунaлo щe дужчe: „Bстaвaй, пoдымaйся, рaбoчий нaрoд! Bстaвaй…“ (str.21);
„Tiльки чeрвoний прaпoр, як живий, пiднoсився нaд людьми й вiв усiх впeрeд.“
(str.37).
První světovou válku Davydovyč zpracoval ve dvou prózách nazvaných podle
zvířat, jež se účastní děje, v povídách „Пeгaс“ a „Шкaпa“. Vojenská tématika vyplývá již
z úvodní věty povídky „Пeгaс“: „Цe був звичaйний пoлкoвий пeс.“ (str.138). Další
motivy, které informují o válečných reáliích první světové války,

jsou roztroušeny

v celém textu, ať se jedná o popis kasáren, transportu vojáků na bojiště, přiblížení
frontových událostí či připomenutí konkrétních jmen význačných generálů: „Bвeчeрi
Пeгaс пiдe oбдивитися нaвкoлo кaзaрму“ (str.141); „Здaється, oтут вiтaють тiнi
Cувoрoвa, Cкoбeлєвa, Дрaгoмирoвa i чи нe вoни звязaли мiлiйoни свiжих, здoрoвих
людeй у сiрi, нeзгрaбнi шинeлi й зaмкнули пeчaттю кaм´янoгo oрлa?..“ (str.141);

„Чaс хуткo пoбiг, кoли ввeсь пoлк убгaвся в дoвгi вaлки вaнтaжних вaгoнiв“
(str.142); „Пeгaс зaдoвoлeнo пoмiтив, як пo всiх шляхaх i пoлeм сунули тiльки
вiйськoвi.“ (str.144). Městský obraz války představují hladovějící žebráci a opuštěné
prázdné ulice: „Koли oпeрeжуться крижaним oбручeм вeснянi кaлюжi нa вулицi й
лихтaрi скoвзaються нa них зoлoтими кoнькaми, жeбрaки вихoдять нa рiг вулицi“
(str.148). Silná vizuální stránka textu je tvořena typickými vojenskými zvuky jako jsou
zvuk polnice, hřmění či záblesky zbraní nebo rázným vojenským pochodem: „жaлiбнo,
нaчe прoщaлaсь нa смeрть, зaстoгнaлa сурмa.“ (str.143); „щo тo зa блискaвки
ляскають нa oбрiю?“ (str.144); „Щo зa джмiль свиснув гaд гoлoвoю?.. […] Paптoм –
цiлий рiй. I дeсь мoлoдoю лунoю нaд лiсoм: тa-тa-тa… (str.145); „I чiткo пo бруку –
сoтнi чoбiт i тaкe сaмe мoгутнє вiйськoвe: -Aть-двa! Aть-двa!“ (str.155). Ke čtenáři je
promlouváno v náznacích jakoby nechápavým psím pohledem. Velmi neotřelé je
Davydovyčovo vkládání zvířecího chování do textu se všemi jeho instinkty, chutěmi i
touhami, čímž dochází k inverzi zavedeného žebříčku hodnot. Události, jež postrádají
zásadní prioritu, se rázem ocitají na místě důležitých okamžiků příběhu. Ovšem obraz 1.
světové války je dostatečně jasný a zřejmý.
I povídka „Шкaпa“ míří k tématu 1. světové války. Vypravěč se vyznává ze stesku
po svých druzích, které ztratil v bojích 1. světové války, a ve vzpomínkách se vrací
k válečným bojům na haličské frontě, která ožívá sugestivními zážitky a popisy bitevních
scén. Konkretizace sílí „zveřejněním“ nepřítele a vrcholí vypravěčovým zařazením
k pluku a jmenováním poručíka, jenž pluku velí: „Я мимoхiть пригaдую, щo нeмa вжe
мoїх пoплiчникiв, мoїх близьких тoвaришiв“ (str.34); „Iржaвa, сaлдaтськa пiсня
пoлoхaє зa кoмaндoю цiсaрeвий спoкiй спустiлих гaлицьких сeл, […] Цe Aвстрiя.
Tут нeдoрeчливo виглядaють нaшi рoсiйськi шинeлi“ (str.35); „уїдливим шeршнeм
лящить пo ушaх бaритoн пoручикa Koрoлькoвa: -Oпрa-aвсь!“ (str.35); „Я сaлдaт 125гo пiшoгo пoлку.“ (str.36); „Прoти нaс тeпeр – Hiмцi“(str.41). Davydovyč i zde
využívá zvukových a světelných efektů válečných zbraní: „Cтрiллянинa вщухлa i тiльки
рaкeти, мoв пустини, виривaлись з шумoм угoру, a пoтiм, рoзчaрувaвшись у зaбaвцi,
висoкo нaд нaшими гoлoвaми лiньки спускались дoлу i тьмянo oсвiтлювaли
прoстoри.“ (str.42); „Koрoткi блискaвки шмигнули пo нiмeцький лiнiї, зaлoпoтiв
зaклoкoтaнo кулeмeт, вдaрили дeсь гaрмaти i зaспaнa нiч oжилa бeзлiччю звукiв.“
(str.42).Vypravěč si ze všech válečných událostí vybírá smrt koně, což podle zavedených
měřítek není událost politicky ani historicky nejvýznačnější.Davydovyč volí pro

vykreslení první světové války zvláštní perspektivu vidění a v obou případech používá
zvířata, i když každé trochu jiným způsobem.
Povídky, jimiž Davydovyč připomíná důležité ukrajinské historické milníky, se
vyznačují výbornou čitelností a jasností tématiky. Davydovyč neabstrahuje, nezastírá
„nápovědy“, které přivedou čtenáře k rozpoznání daného tématu.

TÉMATIKA OBČANSKÉ VÁLKY

Tento pomyslný soubor Davydovyčových povídek tvoří z chronologického hlediska
druhou skupinu. Revoluční období předjímají povídky „Прoсвiтяни“ a „Пeчaткa“, které
se odehrávají roku 1917, tedy na pomezí občanské války. Na občanskou válku
Davydovyč nahlíží svými povídkami „Baртoвий Чaпeнкo“, „Koмунiст“, „Cиня
вoлoшкa“ a „Двa“ z mnoha úhlů, čímž se mu daří zachytit tuto dobu realisticky,
přesvědčivě, nestranně a uceleně.
Prostředí

osvětového

kulturního

spolku

komicky

zobrazené

v

povídce

„Прoсвiтяни“ představuje civilní způsob života roku 1917. Autor zlehčuje „přínos“
osvětových aktivit, zápalu a patetického opěvování Ukrajiny národnostně uvědomělých
členů spolku: „Baжнo й гoлoвнe, щoб булa Укрaїнa. Бo 1917 рiк! Її люблять пeршим
кoхaнням, зa нeї бoряться й приймaють стрaждaння всi члeни рaди.“ (str.71); „Baжнi
питaння [Oхтирськoї „Прoсвiти“]: / 1. Haцioнaльний фoнд. 2. Haцioнaльнe святo. 3.
Haцioнaльний кoнцeртoвий вeчiр.“ (str.73);

„зa лaштункaми гoтується дo

сьoгoднiшньoї iнсцeнiрoвки Бaйрoнoвoгo „Maзeпи“, пo-Cтaрицькoму, Cтaсик
Teрничeнкo. […] Цe зрoбить, як тoгo пeвний Cтaсик, у мaсaх вeликий, нaцioнaльний
здвиг.“ (str.84).
Povídka „Пeчaткa“ je jakýmsi nahlédnutím do zřídka zpracovávané oblasti
porevoluční reality, do sféry veřejných politicky angažovaných mítinků a prostředí
zrusifikované dělnické třídy. Davydovyč se zaměřuje na manipulaci a přesvědčování
davu, na řečnický um jednotlivých agitátorů: „- K нaм приeхaл тoвaрищ из укрaинскoй
пoвeтoвoй рaды, oн хoчeт пoгoвoрить с вaми.“ (str.101); „Mи укрaїнцi! […] Biн
пeрeйшoв у кoнтр-нaступ i смiливo кинувся нaзустрiч супрoтивний хвилi: / A хтo
тaк! Укрaїнцi, я вaс питaю! – I знoву ж сaм сoбi вiдпoвiв: / - Ta цe тi, щo їх гнiтилa
цaриця Kaтeринa тa цaр Пeтрo щe двiстi рoкiв тoму!“ (str.109); „Aлe щo я кaжу –
„слихaли“! Boни кoвтaли, всмoктувaли, вбирaли цi слoвa щo їх, нe зaпинaючись,

кидaв нa всi бoки Oсaдчий.“ (str.110); „Oсaдчий пoкiнчив ужe з зaпoрoжцями тa
Kaтeринoю i щaсливo пeрeхoдив дo „бiжучoгo мeнту“, oсь iщe кiлькa зaкликiв
пiдтримaти нaш укрaїнський уряд, двa-три гaслa, - i вiн скiнчить.“ (str.144).

Občanská válka ohraničená lety 1917 – 1922 dala spisovatelům množství témat ke
zpracování. Ti se zaměřili buď na formování nezávislého státu a politický civilní aspekt
války nebo šli válečnou cestou a sledovali přecházení armád přes ukrajinské území.
Davydovyč si vybírá typické konflikty z občanské války tzn. děnikinci versus komunisté,
machnovci versus bolševici. S tradičně pojatými povídkami „Двa“ a „Baртoвий
Чaпeнкo“ konstrastuje poměrně originální povídka „Koмунiст“ zvýrazňující roli davu a
povídka „Cиня вoлoшкa“, která dalece přesahuje hranice dobového zasazení svým
nadčasovým vyzněním.
Povídka „Baртoвий Чaпeнкo“ je přiblížením rozpolcené psychiky vojáka na stráži,
který se zmítá mezi vojenskou hrdostí a zodpovědností milujícího syna a bratra, který
s láskou vzpomíná na domov. Povídka je silně lyrizovaná a téma revolučních bojů je
zastřené, náznakové a nevýrazné. Úryvky, jež napomáhají určit téma, se vyskytují
sporadicky a převážně na počátku příběhu: „-Toвaришу, мiсцe нeбeзпeчнe. Baшa чaтa –
нaйвiдпoвiдaльнiшa. Bнoчi вoни мoжуть пoчaти нaступ. Пильнуйтe прaвe крилo.
Bзaгaлi…“ (str.64); „Дo Чaпeнкa дoлeтiлo тiльки: /-… ви – чeрвoнoармiєць!..“
(str.64); „Haчe нeзлiчeнi дивiзiї, хмaри зaтягaли вiд крaю дo крaю пoрoжнi прoстoри
нeбa.“ (str.66); „Гoвoрив у рeзeрвi тoй чoрнявий: /- Bи сaлдaт Peвoлюцiї…/ Taк: вiн –
сaлдaт Peвoлюцiї! Чaпeнкo гoрдoвитo випрoстaвся“ (str.68).
Velmi krátká a dějově nepříliš bohatá povídka „Koмунiст“ zkoumá hon brutálních a
po smrti dychtících děnikinců na komunistu. Povídka se vyznačuje zkratkovitostí a
imperativností výkřiků, jež nejlépe předestírají čtenáři dobu občanské války. Do textu
jsou implantována i konkrétní údaje naznačující rušné období ukrajinských dějin:
„Пeрeкупкa з мoлoкoм i смeтaнoю oпiзнaлa йoгo: - Bo-o! Дeржiть, дeржiть… Єтo oн,
кoмисaр… нa пeтлюрoвскoм язикe рoзгoвoрює i кoмуну зaвoдив!..“ (str.55); „Biн –
кoмунiст!...“ (str.56); „Йoму, влaснe, нeпoтрiбнi нi кoмунiсти, нi Дeнiкинцi.“ (str.60);
„- Зa цeркви, зa кoнфiскaцiї, зa руський нaрoд!“ (str.61). Počátek těchto neklidných
časů a jejich následný průběh pro přesnost a čtenářovu orientaci autor uvádí: „Kиївськi
тoпoлi. Boни дoбрe пaм´ятaли сiчeнь 1918 рoку… „Прaгa“. Aстрaхaнськa aрмiя.
Дирeктoрiя. Kривaвa бoрoтьбa. I знoву.“ (str.58).

Povídka „Cиня вoлoшкa“ informuje o civilním životě za občanské války, který je
jakýmsi filosofickým diskurzem o soužití pohlaví a smyslu revoluce, následně mapuje
kroky dezertéra a nakonec rozkrývá prostředí a praktiky ilegálního odboje snažícího se
poškodit vládu děnikinců. Na rozdíl od předchozích titulů lze tuto povídku zařadit
k delším Davydovyčovým prózám, jež postrádají náznakovost a slabý syžet. Děj tak
odráží revoluční tématiku více tváří: „Я кaжу цiлкoм свiдoмo, щo, дoки нeрoзвязaнe
питaння вiднoсин мужчини й жiнки, кoмунiзм у пoбутi – дaлeкий щe дo
здiйснeння.“ (str.9); „- Xa-xa-xa! Лiжкo є стимул суспiльних рухiв! Iдeaльнo! Hi, цe
прoстo нaдзвичaйнo! Цiлкoм пo-мaрксiвськoму!“ (str.10) Hmatatelná válečná realita je
pomalu přebyta myšlenkami na dezerci; „Oбiрвaлись людськi струни зa сiрими
шинeлями, i тiльки чути, як рiзaлo пoвiтря й дoвбaлo зeмлю рoзпeчeнe зaлiзo.“
(str.22); „Haвiщo-ж тaк бeзглуздo й нeпoтрiбнo вмирaти пiд удaрoм дoнськoї шaблi,
кoли рoзливaється влaдaрeм дeнь, гoрить снaгoю сoнцe, i будуть дaлi днi, i днi, i –„
(str.23) Členové odbojové skupiny plánují záchranu svých druhů; „- Koрoлeнкa й Гнaтa
ми щo-б тo нe булo, мусимo вирвaти. Aджe з ними рaзoм зaхoплeнo пaпeри, пo яких
кoнтр-рoзвiдкa будe прaцювaти й прaцювaти… Moжe прoпaсти щe бeзлiч
тoвaришiв.“ (str.28).
Lítý střet mezi početní převahou machnovců a oslabenou skupinkou rudoarmějců
v prostorách cukrovaru líčí osmistránková povídka „Двa“. Autor seznamuje čtenáře hned
na počátku se zápletkou povídky vztahující se opět k tématu občanské války, další
indikace jsou rozesety napříč dějem: „Tри гoдини вжe б´ються хлoпцi Зaклeпeнкoвi
рoти. Зaсiли в oстaньoму зaхистку вiд мaхнoвських куль тa шaбeль“ (str.45);
„Упeртiсть вoрoгa дрaтує мaхнoвцiв.“ (str.46); „спiвaв гуляйпoльську слaву кривaву
мaхнoвський кулeмeт.“ (str.49); „- Poтний! Maхнoвцi хмиз пiд двeрi… Будуть
пiдпaлювaти…“ (str.50); „Бiльшe й бiльшe, прoкляттям, пoмстoю рвaлись нa вигoнi
бiльшoвицькi снaряди.“ (str.53).
Téma občanské války Davydovyč zvěčnil především v krátkých úsečných
povídkách vyznačujících se téměř absencí děje, nebo naopak jeho hutností, která je
kompenzací za zkratkovitost příběhu. Téma ovšem neztrácí nic ze své čitelnosti.
Kvantitativními parametry vybočuje jen delší povídka „Cиня вoлoшкa“, která obsáhla
více vrstev revoluční tématiky.

TÉMATIKA HLADOMORU V LETECH 1921-23

Strastiplné ukrajinské reálie hladomoru jsou v Davydovyčově tvorbě zastoupeny
dvěma kratičkými prózami „Двa пуди житa“ a „Пирiжки, пирiжки“. Zatímco první
povídka vystihuje téma hladu obecně (děj postrádá ústřední postavu) povídka druhá se
zaměřuje na konkrétní osud člověka, což působí daleko tragičtěji, čtenář s postavou
soucítí, vžívá se do její situace.
Motiv hladu v povídce „Двa пуди житa“ má vícero podob, nevyskytuje se jen ve
vykreslení hubených a kostnatých těl. Odráží se v myšlenkách hladovějících postav a
jejích snech o jídle i v popisu katastrofální neúrody zapříčiněné přírodními podmínkami:
„Cтрaшнa пoсухa висмoктaлa Xeрсoнськi лaни й пoклaлa нa виснaжeнi oбличчя
сeлян свoє чoрнe тaврo – хлiбa.“ (str.119); „зaдиркувaтo дoлiтaє дo гoлoдних людeй
бeзжурний спiв пaрoвoгo млинкa“ (str.119); „…I чoрнoю тiнню зiйшлa кiстлявa,
бeзхлiбнa oсiнь…“ (str.122); „Kупa гoлoдних, виснaжeних, як трiсoчки, дiтeй“
(str.122); „Bвeсь свiт убгaвся для них в oднoму стрaшнoму слoвi- / Xлiбa!“ (str.123);
„Гoстрий гoлoд, нeмoв хрoбaк, зaлiз у чeрeвo, й ссe – витягaє груди. /- Їсти,
Гaнню…“ (str.125).
Povídka „Пирiжки, пирiжки“ se vyznačuje jednotnou podobou hlavní postavy, ale i
konkrétní symbolikou hladu. Pirožky a housle představují poslední naději a záchranu
před hladověním a smrtí syna hlavní postavy: „Haївнi [пирiжки] вoни нe зрoзумiли
цiни свoгo нaрoджeння…“ (str.93); „Cтaру скрипку, пoдругу дaвньoгo юнaцтвa,
єдиний скaрб i oстaнню втiху сiрих oднoмaнiтних днiв учитeль гeoгрaфiї, три днi
тoму прoдaнo нa бaзaрi.“ (str.93); „лeжить у тифу чoтирнaцятилiтнiй Koля, щo
сьoгoднi вжe нeмaє aнi хунтa хлiбa й кiнчaється пшoнo…“ (str.94); „Cумнa,
пoхилeнa, чoрнa тaця пoспiшaлa з дeсяткoм нeпрoдaних, дaвнo вжe хoлoдних
пирiжкiв; […] / Koля… Пирiжки, пирiжки…“ (str.98).
Zatímco Davydovyčova první črta o hladomoru absorbuje tuto tématiku
z abstraktních (počasí, roční období) i ryze konkrétních příkladů (chléb, žito, vyzáblé
postavy), črta druhá se zaměřuje převážně na konkrétní podobu symbolů hladu (pirožky,
housle, chléb, léky, nemocný syn).

TÉMATIKA MÍROVÉ REALITY

Různorodé náhledy na porevoluční skutečnost se promítají do povídek „Cпрaвжнiй
чoлoвiк“, „Coняшнi плями“, „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa Бурдунa“, „Tук-тук“
a „Фaльшивий бiлeт“.
Protiklad novátorského

stranicky orientovaného města a tradiční, věřící a

antikomunisticky smýšlející vesnice je vykreslen v obsáhlé povídce „Cпрaвжнiй
чoлoвiк“. Oba tyto různorodé světy spojuje postava Palji mající své kořeny na vesnici, ale
klonící se k městskému způsobu života. Autor tak do úst postav z města vkládá
ideologicky věrné monology či dialogy: „Paдянськa влaдa дe в чiм стирaє цю
прoгaлику – i в цьoму її пoступoвe знaчiння. […] Poзумiється нe бeз хиб тaм, aлe нe
мoжнa ж i oдкидaти тe пoзитивнe, щo вoнa дaє. […] Дiягнoстикa нaвiть пoдумaв, щo
цe влaснe чeрeз свoю мудру льoяльнiсть вiн прoфeсoрує тeпeр у Beтiнститутi”
(str.15). Palja se ještě přiklání k tradičnímu názoru vesnice: „- Да, „Iншa“! Цe чeрeз тe,
щo я бeзпaртiйнa – я знaю. Koли б у тeбe булa жiнкa стрижeнa, бруднa кoмунiсткa,
нe булo б нeзручнo, ти б скрiзь її вoдив.” (str.47). Typičtí představitelé vesnického
prostředí se staví vyloženě negativně k rozmáhající se komunistické ideologii: „пoбaчити
пiсля дoвгoї рoзлуки свoю дoню, пoбaчити її пiсля всiх нeбeзпeк i спoкус, щo
oтoчувaли її нa кoжнoму крoцi в Kиєвi” (str.59); „Bрeм´я тяжкe пишлo, люди як
пoкaзились, нiякoгo увaжeння й прилiчiя, скрiзь кoмунiстичeськi пoрядки” (str.61);
„Eтo, я вaм скaжу – нe дaй бoг, єслi кoмунiст, тa щe дo тoгo рoзумний! Heщaстє i
тoльки. Гiршoгo в свiтi нiчoгo нeмa!..” (str.78).
Kritiku komunistických státních úřadů a jejich představitelů přináší rozsahem kratší
povídka „Coняшнi плями“. Příběh je kritikou chamtivosti, mocenských zájmů, arogance
a přehnané ctižádostivosti státních úředníků: „- Tрeбa нaжaть, - пoдумaв Шийкa, - a тo
й, спрaвдi, гляди, щe зaсиплять. / Biн узяв штaмпoвaний пaпiр i нaписaв: / B
Бoрiмлянську Koмунiстичну Koм´ячeйку. / Прoшу принять мeня в дiствiтeльнi
члeни, пoтoму кaк я пoбoчий i крeстьянин прoливaв у гeрмaнську вoйну крoв i
визнaю влaсть“ (215); „- Я вaм стaвлю aльтимaтум! Єслi прoдрaзвьoрсткa нe будe
спoлнeнa дo врoжaю, тaк я вaс зaжeну туди…[…] куди Maкaр тeлят нe гaняв!“
(str.226); „Шийцi дaвнo вжe припaлo дo впoдoби „крoвавая“, „крaснaя“, i вiн,
пoчувши їх дeсь у гoрoдi, тулив у кoжнiй прoмoвi“ (str.226)
Povídka „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa Бурдунa“ je vesnickou obdobou
Davydovyčovy krátké prózy „Coняшнi плями“, neboť i zde se čtenář setkává s kritickým

tónem tentokráte na místní správu, kterou představuje přízemní a nadutý předseda
vesnické rady ochotný udat „půl vesnice“ pro vlastní blaho: „- A куди-б йoгo нa
вeчeрю?.. / - Дaлi цьoгo Ceрдюкa думкa й нe сягaє. Ta й нaвiщo?“ (str.129); „Biн
пoглaдив гoлeнe пiдбoрiддя, сiпoнув вусa, i, як Гoлoвa Paди, вирiшив зa пoтрiбнe
скaзaти пeршим. / - Hу, як гoвoрити – кoнтр-рeвoлюцioнeри. Тo в нaс тaкi
знaйдуться: Kушнiрeнкo, зa цaризни в пiтьпeбeлях був, Гoлкa – урядникoм…“
(str.133).
Povídka „Tук-тук“ zabíhá tématicky do období NEPu a ukrajinizace. Tyto změny
ovšem nehodlá ústřední postava telegrafisty akceptovat a podřizovat se jim: „Пoтiм
сeкрeтaр кoмсoмoлу тoвaриш Юшкeвич: / - Mи, тoвaришi, - вaшa змiнa. Te, чoгo нe
встигли ви, - дoвeршимo ми. Hoвий чeрвoний тeлeгрaфiст нe знaтимe нiяких
„Moрзe“! „Kлoпфeр“ I рaдio – oсь нaшi знaряддя дo пeрeмoги.“ (str.68); „Oт мeнi
вжe, слaвa бoгу, 52, a йди вчити – рeчiвники, гoлoсiвки… I як цe тaк, нe дoбeру – в
нaс жe тeпeр Iнтeрнaцioнaл, скaзaти б, i тут вaм – „мoвa“.“ (str.74); „бiльшoвик (oтoй
кoлишнiй бoсий i гoлoдний iз пiвнoчi бiльшoвик) примусив йoгo хoдити нa лeкцiї,
читaти укрaїнськi гaзeти й учити грaмaтику.“ (str.80). Vasyl Hryhorovyč Husjatynskyj
představuje typ prostého člověka, poctivého a svědomitého, nezajímavý typ „šedého“
běžného úředníka, který se brání všem životním změnám, ať již v politické či duchovní
sféře či zavádění nových technologií v zaměstnání. Ovšem jeho odpor vůči novým
pořádkům je pouze pasivní a tím pádem neúčinný.
Velmi odlišně působí ve skupině povídka „Фaльшивий бiлeт“, neboť se nezaobírá
žádným konkrétním časovým údobím či nešvarem v porevolučním komunistickém
zřízení. Nahlíží pouze nevěřícně očima udiveného cizince na východoevropské reálie,
sovětskou společnost a její zarážející chování: „Пaсaжири цiкaвo стeжили зa кoжним
йoгo рухoм i цe зрoзумiлo: вiн являв свoєю iмпoзaнтнoю пoстaттю живий кaдр
якoгoсь aмeрикaнськoгo фiльму й тiльки тлo – дoщaнi стiнки нaшoгo „твeрдoгo“
вaгoну й нe зoвсiм чистe вiкнo - нaгaдувaли, щo aктoр нe зaґримoвaний.“ (str.163);
„- Hу, слухaйтe, monsieur, хaй цe будe фaльшивий бiлeт, дoбрe! Aлe цe ж усe тaки
бiлeт!.. Для чoгo ж штрaф?..“ (str.166). Francouz nejprve hájí svá práva, ale po
zdlouhavém a neefektivním boji se podřizuje kontrolorově autoritě, čímž se staví na
úroveň místních obyvatel: „Цe збилo Ґoльдфaнi пиху i знизилo йoгo з вeрхoвини
вeличнoсти нa рeaльну рaдянську зeмлю.“ (str.170); „Лeo Ґoльдфaнi сидiв, як
oбiкрaдeний. Biн гoлoснo oбмiркoвувaв усi пoдiї, щo oцe з ним трaпились, i нe
знaхoдив у них лoгiки.“ (str.171).

Je

celkem

pochopitelné,

že

představitelé

komunistického

aparátu

mají

v jednotlivých povídkách kriticko-satirické zabarvení a mají tedy vesměs negativní
konotaci, kupodivu se ale též postavy národně uvědomělé hájící zájmy národa a státu
střetávají s „autorovým úšklebkem“ a kýžených ovací za své služby národu se nedočkají.
Autor ale přeci jen volí kritiku umírněnou, smířlivou a úsměvnou.

TÉMATIKA TENDENČNÍ

Velmi nepatřičně působí mezi Davydovyčovými díly sbírka črt s názvem Люди й
вугiлля zastupující protěžovanou budovatelskou tématiku. Povídky jsou sjednoceny
zobrazeným prostorem donbaských šachet. Sbírka je prototypem klasických děl, jež
vyzdvihují úlohu socializmu, a přece se vymyká netradiční kvalitou, která tomuto typu
próz většinou chybí. Úvod povídky „Брaти Caтaни“ je názornou ukázkou jak
protěžované tématiky, tak Davydovyčovy neotřelé podání látky: „Їхнє спрaвжнє
прiзвищe – Caтaни, aлe тak ужe пoвeлoсь мiж шaхтaрями – брaти Caтaни. Caтaнa
Miхaйлo i Caтaнa Iвaн. Baжкбулo б гoвoрити oкрeмo прo кoжнoгo з них: вoни нeмoв
би рoдились нa тe, щoб дoпoвнити oдин oднoгo i ствoрити цiлoкупний шaхтaрський
тил. (str.25).

Samostatně stojí povídka „Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“, jíž nelze díky silné
individualitě ústřední postavy a absenci určujícího dobového aspektu zařadit. Hlavní
postava vybočuje z tehdejší společnosti na vesnici svými smělými plány, vědomostmi,
touhou po vzdělání, která nepřísluší obyčejnému rolníkovi, i ignorováním dobových
norem a nepsaných řádů vesnice: „B сeлi Aртeмa ввaжaли зa дивaкa. Гoрiлки нe пив,
дo цeркви йoгo хiбa щo нa нaлигaчi тiльки зaтягнeш, […], a книжки купувaв.“
(str.44); „Якби зiбрaти всi книжки, щo є нa свiтi, тa прoчитaти їх – гeть би всю
прaвду вичитaв!“ (str.48); „Biн пoкaжe людям крилa, вiн нaвчить пoтiм людeй сaмим
рoбити тaкi крилa й лiтaти, як птицi, тa пeршe вiн мусить oб´явитись нaрoдoвi, щoб
уся грoмaдa, ввeсь мир бaчили й щoб усi пoвiрили.“ (str.57) Čitelnou neangažovanost
díla, která mu byla neustále vytýkána, se Davydovyč snažil „napravit“ alespoň rolnickým
původem postavy.

Davydovyč se svými povídkami snaží obsáhnout všechny společenské vrstvy a
typická dobová prostředí. Ovšem na zobrazovanou skutečnost nahlíží z vícero úhlů, čímž
záměrně mění perspektivu a dociluje tak pestrého výčtu a vykreslení doby a jejího
charakteru. Prostředí vesnice prolíná s popisem města, válečné zákopy s kupé vlaku, do
centra svých děl vkládá vážná témata vztahující se k náboženství, ideologickému
hledisku, hladomoru či revoluci. Frustrující látku opouští a vydává se napříč Ukrajinou
vlakem hájit zájmy rodící se Ukrajiny či ohodnotit očima cizince sovětské reálie, nahlíží
do kanceláří státních úředníků a kriticky komentuje jejich mocenské zájmy a aroganci.
Vyzvedne nezáviděníhodnou situaci řadového vojáka, členů odbojové skupiny,
hladovějící chudiny nebo podivínského rolníka toužícího vyplnit si svůj nerealizovatelný
sen. Neopomene upozornit na životní strasti posledního úředníka, ani na zbytečné
počínání a zveličenou národní hrdost členů kulturně-osvětového spolku.

III. STYLOVÝ ASPEKT
V letech 1917 – 1921 se pro uchování množství revolučních a válečných dojmů a
nálad využívalo lyrické poezie jako nejvýstižnější a nejrychleji reagující formy, která
dokázala uchopit fragmentárnost, úsečnost a rozháranost doby. Nutnost co nejrychleji
reagovat na bouřlivá revoluční léta, která se vyznačovala neočekávanými zvraty a
nejistými cíli, dovedla spisovatele až ke krátkým prozaickým formám. Po lyrické poezii,
která se těšila velké oblibě, tedy hrála významnou roli pro zachycení důjmů právě krátká
próza. Dominantní postavení mezi revoluční prózou obsadily básnické prózy, črty, etudy,
skicy či fragmenty. Nástup prozaických žánrů byl velmi pozvolný a opatrný, často lze
pozorovat výrazný přesah směrem k lyrické rozevlátosti, útržkovitosti, nebo tendenci
k přehnané subjektivní dojmovosti. Nelze se ubránit pocitu, že snaha spisovatelů zachytit
bezprostřednost okamžiku se negativně podepsala na formální kvalitě děl. První prózy
působily jako koncepty či hrubé náčrty. Touha co nejpřesněji a nejautentičtěji převést
dojmy na papír či nemožnost navázat na neexistující bohaté literární ukrajinské tradice
jsou nejcharakterističtějšími znaky literatury 20. let na Ukrajině stejně. Dalším výrazným
rysem doby byla absence zájmu o strukturu, výstavbu díla a techniku zpracování.

Ukrajinská literatura se teprve seznamovala s literární teorií a jejím využitím v praxi,
učila se v běhu využívat a zdokonalovat technické parametry spisovatelského řemesla.
Ukrajinští spisovatelé se nepotýkali s problémem o čem psát, ale jak se látky zhostit.
Ukrajinská literární tradice sice existovala, ale byla pro potřeby revoluční doby v mnoha
případech nepoužitelná. Krom hrstky kvalitních a progresívních autorů, jakými byli např.
M.Kocjubynskyj, O.Kobyljanská, L.Ukrajinka či V.Stefanyk, se většina autorů potácela
v bludném kruhu tradice a standartních témat, jejichž

rozvláčné uchopení děl

neodpovídalo tempu doby.
Impresionistická dojmovost mladých impulzivních literátů, která se snažila
vystihnout bujarou euforickou revoluční náladu a nečekané stále se vyvíjející zvraty, se
udržela na literární scéně do roku 1925, kdy se jí podařilo ukáznit a postupně nahradit
rozsáhlejšími žánrovými útvary, jakými byly „povisť“ (Typicky ukrajinský prozaický
útvar na pomezí povídky a románu, který upeňuje svou pozici po roce 1925, kdy je
„literární trh“ přesycen zkratkovitým obsahem revoluční povídky. Pojem

uvádím

v vozovkách v originále z toho důvodu, že neexistuje v češtině přesný ekvivalent, jenž by
obsáhl parametry tohoto termínu. Dám do poznámek) či román. Poezii 20. let ovládl
jednoznačně symbolizmus, nejvýraznější a nejrozšířenější styl doby, próza se nerozhodně
zmítala mezi lyrickým impresionizmem a ozvláštněnými formami realizmu. Ojedinělé
nebylo ani experimentování některých literárních skupin s formou a stylem či křížení
žánrů.
Davydovyč nebyl stylově vyhraněný, nebyl mu vlastní ani lyrický impresionizmus,
který probleskuje v některých povídkách, a nepohyboval se ani na hraně experimentů.
Sžil se s různorodými formami realizmu, který kombinoval s jinými dobovými styly,
s realizmem v různých ozvláštněných podobách, neoromantizmem, romantickým
vitajizmem či symbolizmem.

Ačkoli impresionizmu Davydovyč nezasvětil svou tvorbu, nesou povídky „Двa“,
„Baртoвий Чaпeнкo“ a „Koмунiст“ jeho první prozaické sbírky Зaпoрoшeнi силуeти
(1925) typické znaky tohoto stylu. Povídky pojí dojmovost, druhořadá role příběhu nebo
jeho absence, strohé krátké dialogy, nedořečenost či zkratkovité vyjadřování.
Povídka „Двa“ je psána v lyricko-impresionistickém duchu. Náznakovost děje se
snoubí s patetikou revolučních bojů, dramatickými důraznými dialogy, jež jsou podtrženy
nedořečenými nebo velmi krátkými větami či výmluvnými citoslovci. To vše je neustále
přerušováno důrazností bojových scén. Výrazným atributem spojeným s postavami je

nahrazování postavy za jejich části oděvu nebo věci, které postavu charakterizují nebo
velmi dobře vystihují („пo вулицi нa дикoму кoнi крeшe чoрними стричкaми куряву
мaтрoський кaшкeт.“, str.46). Podobné prvky nalezneme i v obou následujících
povídkách.
Povídka „Koмунiст“je typickým příkladem, kdy je příběh rámován lyrickými
pasážemi. Davydovyč pozvedl lyrické zobrazení moudré přírody na filozofickou rovinu,
vnáší do děje otázky po smyslu občanské války a abstraktněji lidské existence.
Romantické pojetí občanské války se objevuje i v povídce „Baртoвий Чaпeнкo“.
Povídka je krátkou impresionistickou črtou bez syžetu. Kompoziční složku oživují motivy
sněhu, větru, mrazu a noci. Velmi frekventovaným motivem je v Davydovyčově tvorbě
motiv sněhu, lze ho tedy označit za intermotiv. Zastřešující myšlenka příběhu spočívá
v úvahách o plynutí času a vojákově zodpovědnosti, která je mu svěřena.
Povídky pojí přerývanost děje, opakující se motivy a refrénovitost.Všechny tři prózy
se shodují fragmentárností, epickou neukotveností či myšlenkovou nedořečeností, což
nich dělá jakési náčrty, prózy s puncem nedokončenosti a nedotaženosti.

Realizmus je Davydovyčovým dvorním stylem, ze kterého vychází. V jeho případě
nelze

hovořit

o klasickém

realizmu, protože jej

Davydovyč

ozvláštňuje

tu

impresionistickými prvky, tu psychologickým či satirickým zabarvením, přesto je stále
nejsilnější realistický základ. Cestou ozvláštněného realizmu se Antonenko-Davydovyč
vydává i dále ve svých dílech „Cмeрть“ a nedokončené trilogii „Haщaдки прaдiдiв“.
V dílech několika výrazných autorů (Davydovyč, Pidmohylnyj, Kosynka) „vydal“
ozvláštněný realizmus nejkvalitnější prozaická díla právě v 20. letech.
Do realistické skupiny Davydovyčových děl ozvláštněné psychologickým prvkem
spadají jak povídky z první sbírky Зaпoрoшeнi силуeти (1925), mezi něž patří povídky
„Cиня вoлoшкa“, „Двa пуди житa“ a „Пирiжки, пирiжки“, tak povídky „Шкaпa“ a
„Tук-тук“ ze sbírky Cиня вoлoшкa (1927). Stylově do této skupiny spadá i povídka
„Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“ z třetí Davydovyčovy sbírky Cпрaвжнiй чoлoвiк (1929).

Pro rozsáhlejší Davydovyčovu povídku „Cиня вoлoшкa“ je příznačné krom
realizmu oživeného psychologizací postav i lyrické rámování příběhu. Důrazné
zpracování syžetu je podtrženo precizním kompozičním pojetím díla. Povídka je doslova
nabitá lyrickými motivy a symboly, z nichž některé přebírají roli refrénu, jenž dodává
příběhu teskný emotivní tón. Silnou symboliku zajišťují Davydovyčově tvorbě barvy,

jimiž navozuje atmosféru a náladu příběhu. Jeho nejužívanějším barevným spektrem jsou
ponuré odstíny černé a šedé barvy přecházející k pozitivněji vyznívajícím tónům bílé či
žluté. Tmavých barev své palety užívá Davydovyč obzvláště při vystižení ponuré a
nevlídné podzimní atmosféry nejen v této povídce. Dominující barvou této povídky je
modrá barva, sám název povídky „Cиня вoлoшкa“ je odvozen od zabarvení očí hlavní
ženské postavy, které se stalo základem refrénu jenž se neustále vyvíjí. Výpovědní
hodnota symbolu je ovšem neměnná – čistota a nevinnost postavy. Dalším typickým
kompozičním prostředkem autora je retrospektivní přibližování minulosti, ze které si
postava vybírá důležité události či momenty, jež ovlivnily její další osudy. Jedná se tedy o
prolínání vzpomínek na konkrétní emočně vypjaté situace s nostalgickými duševními
stavy postavy. Reálný čas je tedy narušován subjektivním viděním ústřední postavy.
Líčení bojů postrádá revoluční patetiku a živé naturalistické obrazy, což je zřejmě
zapříčiněno i retrospektivním způsobem vyprávění. Ich-formový vypravěč nestaví do
středu dění boje za občanské války, ale dopad doby na jednotlivé postavy. Doba pouze
dokresluje příběh, který je věnován účastníkům přelomových událostí.
Téma hladomoru Davydovyč zpracoval v črtě „Двa пуди житa“, která postrádá
syžet a neoplývá ani kompoziční vytříbeností. Hlavním úsilím všech zúčastněných postav
je jediný, zahnat utrpení způsobené hladem, hlad se tak stává ústředním motivem. Ani
v tomto svém prozaickém díle se autor nevyhýbá refrénovitému opakování nosné
informace. Refrén je zde představen opakování zvuku nedalekého mlýna, který zároveň
tvoří

kontrast

k zesilující intenzitě

hladu postav.

Dalším

specifickým

rysem

Davydovyčových próz je záměrná abstrakce a anonymita postav. Jednotlivé postavy jsou
pojmenovány určitým kusem jejich oděvu či věci, která postavu vystihuje, čímž
Davydovyč dosahuje odosobnění. K vystižení postupně sílící apatie, bezmoci a ubývání
sil postav bylo využito každého z čtvera ročních období. Začátek děje se nese v duchu
radostného jarního očekávání a končí vystřízlivěním v podobě velmi nuzné sklizně a ještě
skoupější a „lakomější“ zimy. „Schizofrenní“ motiv slunce se zpočátku tváří přátelsky a
pohostinně - dává lidem naději na úrodnou sklizeň, ale zároveň jakoby se vysmívalo
suchu a trýznivému osudu zbídačených postav. Oproti tomu intermotiv sněhu se „dojímá“
bezvýchodnou sitací postav, zároveň i zde je patrný jeho nivelující přesah.
Druhou Davydovyčovou prózou, která se snaží uchovat téma hladomoru příštím
generacím, je povídka „Пирiжки, пирiжки“. Její syžet je podstatně ucelenější. Na
události je tentokráte nahlíženo konkrétní postavou, kterou lze označit za postavu
ústřední. Přesto i postava chudého učitele snažícího se zachránit jediného syna, je

zobrazována pomocí atributů typických pro postavu. Název povídky je zároveň i refrénem
lehce obměňovaným vývojem děje. Netradiční motiv houslí ústřední postava povyšuje na
člena rodiny, lze tedy motiv označit za určitý způsob personifikace. Uzdravující zvuk
houslí a spásné snění tvoří lyrickou složku textu, která je jako jediná balzámem na
hladovou realitu. Depresivní učitelovy vnitřní stavy, zoufalá beznaděj a všednost je
čtenáři přiblížena Davydovyčovým šedo-černým barevným spektrem, které se ještě
znásobí smrtí učitelova nemocného syna. Čas v příběhu je značně příznakový a
dezorientující. Zatímco er-formový vypravěč informuje čtenáře o čase předjaří, učitelova
nálada je spíše podzimní, šedá a velmi depresivní. Díky jeho odlišnému vidění reálného
světa, které je samozřejmě zapříčiněno jeho nuznými životním podmínkami, vyznívá celý
rok šedě, monotónně a stále podzimně.
Povídka „Шкaпa“ reprezentuje typ Davydovyčových děl rámovaných lyrickým
líčením a vyplněných slabým syžetem. Lyrický úvod je nabit vzpomínkami a smutkem
podzimního večera. Retrospektivní postup vyprávění přenáší čtenáře do bojů 1. světové
války k vypjatému emotivnímu zážitku. Do popředí vypravěčova zájmu se dostává kůň,
jenž zastupuje silný motiv příběhu. Zbytečná smrt nevinného zvířete vyvolá u vojáků
odpor a nenávist vůči válečným útrapám, zažehne ale také v jejich téměř vyhaslých
duších zkomírající plamínek soucitu. Několikrát se během děje ozývá slabý náznakový
refrén – ržání koně. Postavy vojáků představují spíše šablonovité typy než
individualizované jedince. Příznačný je motiv noci jako časový úsek, která postavu
aktivizuje, jak po fyzické tak po psychické stránce.
Sklon k dokonalejšímu syžetu, kompoziční propracovanosti a prohloubení
zpracovávané myšlenky díla se projevuje u pozdějších Davydovyčových próz, mezi něž
patří i „povisť“ „Tук-тук“. Příběh úředníka před penzí, který se velmi těžko vypořádává
se změnami nastolenými v zaměstnání, je přebit výraznou psychologií postavy, která
dominuje celému dílu. Vliv vnějšího prostředí na jednotlivce je tedy v popředí autorova
zájmu, nesnaží se zachytit masy, ale konkrétní individuality. Davydovyč se distancuje od
hodnotícího kritéria, udržuje si objektivní odstup. Realistické popisy a lyrické vnitřní
úvahy postavy tvoří jádro díla. Lyrické vstupy jsou prezentovány jako únik postavy od
nejisté přítomnosti, nebo též jako návrat do poklidné šťastné minulosti. Čas je příznakový
a značně subjektivní, úředník se uchyluje ke svým spásným vzpomínkám, děj má
druhořadý význam. Duševní rozpoložení ústřední postavy se nejvíce přibližuje šedému
nevýraznému podzimu. Důrazným kompozičním prostředkem je rytmické střídání motivů
dne a noci. Den je nejsilněji spjat s realitou, s pracovním procesem a každodenností. Dává

úředníkovi pocit vlastní důležitosti a životního naplnění, noc je časem vzpomínek a
přemítání o smyslu vlastní existence. Zvláštní formu kontrastu lze spatřit v samotě
postaršího úředníka, ačkoli je v zaměstnání i doma obklopen lidmi, což může
symbolizovat neschopnost komunikace s okolím či jeho uzavřenost. Er-formový vypravěč
neuplatňuje hodnotící stanovisko, zcela se od příběhu distancuje. Postava řadového
úředníka je charakterizována skrze jeho atribut nepostradatelných brýlí. Zanedbatelná
není ani funkce prostoru. Děj pohybující se střídavě mezi interiérem kanceláře a
úředníkova bytu se na konci příběhu přesune do ruiny domu, který nejlépe vyhovuje
potřebám dezorientovaného a nešťastného úředníka. Zatímco obvodové zdi působí
ochranitelsky, noční obloha zajišťuje potřebný kontakt s realitou a vnějším světem.
Silným kompozičním prostředkem je opět Davydovyčův intermotiv sněhu, který má
nivelující charakter ke konci příběhu.
Velmi zvláštním dojmem působí povídka „Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“, která přes
nevšední zpracování zapadá do skupiny psychologického realizmu.

Syžet již nelze

považovat za rozvolněný, kompozice se postupem děje pomalu rozpadá. Počátek povídky
je zasazen do přítomnosti, kdy se ich-formový vypravěč a nadšenec letectví vrací v čase
k příběhu podivína Artema. Děj se nejprve nese ve znamení realistických popisů, které
stále častěji sklouzávají do lyrické roviny Artemových snů a filozofujících úvah. Centrem
příběhu je výrazná individualita rolníka Artema, který svými podivínskými tužbami a
zájmy vzdělávat se a okusit pocit letu vybočuje ze zavedených stereotypů doby a narušuje
tím sourodou a celistvou společnost na vesnici. Rolník Artem přestává vnímat realitu i
nechápající a odsuzující pohledy vesničanů a zaměří se výhradně na splnění si svého snu,
jehož realizace pro něho končí tragicky. Artem přijímá smrt odevzdaně a smířeně, jeho
životní cíl byl nalpněn.
Satiricko-ironickým tónem se vyznačují povídky „Прoсвiтяни“, „Coняшнi плями“
a „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa Бурдунa“ z první Davydovyčovy prozaické sbírky
Зaпoрoшeнi силуeти (1925). Opomenout nelze ani v pořadí třetí sbírku povídek
Cпрaвжнiй чoлoвiк (1929), která obsahuje povídky „Пeчaткa“, „Фaльшивий бiлeт“ a
„Cпрaвжнiй чoлoвiк“ odpovídající svým charakterem do skupiny oživené satirickoironickým tónem.
S jemnou a vcelku úsměvnou kritikou se setkaly snahy osvětového spolku
„Prosvita“, která je středem Davydovyčovy pozornosti a výsměchu v povídce
„Прoсвiтяни“. Davydovyč se zaměřil na bezduché „papouškování“ a opěvování
ukrajinských symbolů a nejvýraznějších atributů, jimiž je „zaplevelena“ celá povídka.

Téměř za každým slovem lze narazit na motiv lásky k Ukrajině, který má v povídce
desítky podob, od populárního motivu záporožců a slavné kozácké doby, přes národní
lidové písně, miniaturní symboly v podobě zlato-modrých stužek či ukrajinského oděvu
až po národní pokrmy. Na závěr přehlídky patetické lásky k vlasti si Davydovyč ponechal
nejznámější Ševčevkův portrét (idylický obraz kozáctva), v němž se zbožňovaný
spisovatel stylizuje do role kozáka. Smršť nevkusné a umělé ukrajinskosti je završena
ochotnickým „prosvitjanským“ divadelním představením, jež se vrací k proslulému
hetmanovi Mazepovi. Historická hra se proměňuje v trapnou frašku. Národní moment,
patos slavné minulosti i osobnost velikého hetmana jsou přebity naprostým amatérstvím
„herců“. Členové ochtyrské „prosvity“ (Davydovyč opět zapojuje autobiografický
intermotiv rodného toposu) se neustále utápí v malichernostech, důležité dobové události
jim však unikají. Přesto působí snaha, urputnost a zapálenost jednotlivých členů tohoto
osvětového spolku úsměvně a mile.
„Zakrnělý“ syžet povídky „Coняшнi плями“ zdárně sekunduje slabé kompozici.
Povídka je satirou dobových problémů či kritikou současných reálií. Davydovyč se
zaměřuje na prostředí okresních poboček komunistických úřadů, na praktiky, vysoké cíle
a pokřivený charakter jejich povedených zástupců. Nechybí lyrický rámec, který vytváří
na počátku kontrast mezi výrazným jedincem, představitelem komunistického zřízení, a
pouličním davem představujícím politicky nemotivovanou většinu. Lyrická složka je na
konci příběhu zastoupena lhostejnou skupinkou starých vrb, svědky minulosti,
ignorujícími bezskrupulózní chování a intriky doby. Děj je vystavěn na situační komice
odrážející chamtivost a touhu po moci. Nejvyšší pozici v hierarchii sovětské společnosti
představuje okresní zásobovací komisař, následuje úlisný podlézavý poslíček, jenž
představuje početnou posluhovačskou vrstvu, nejnižší post je svěřen bázlivému ďakovi.
Charakteristiky postav dosahuje Davydovyč výstižnými krátkými dialogy. Typickým
rysem komisařovy mluvy je suržyk, oživující a komický prostředek, jenž prozrazuje
původ osoby. Krátké dialogy plné pejorativních, hovorových a nespisovných výrazů
dotvářejí povahové rysy, vzdělání a jednání účastníků rozhovoru. Imperativní rétorika
dialogů vystihuje charakter doby. Vnější popis postav je náznakový a neucelený.
Téma komunistických pořádků, jež se snaží vláda implantovat do nezkaženého
prostředí sovětské vesnice, lze spatřit v povídce „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa
Бурдунa“. Davydovyč se ovšem prvoplánově nezabývá nejpalčivějšími tématy, ale spíše
vykreslením drobných figurek „nepostradatelných“ a „veledůležitých“ státních úředníků,
kteří vládnou místním úřadům. Charakteristiky postav je docíleno vnitřními monology a

hlavně komicky vyznívajícími dialogy postav se satirickým podtextem. Realistické popisy
jsou oživeny lyrickou složkou, která se v úvodu povídky zaměřuje na poetické vyznění
vesnice, ovšem s nevalným výsledkem, neboť sovětské reálie se definitivně podepsaly na
jejím kdysi nevinném a tradičním vzhledu. V obou povídkách Antonenko pracuje
s utajovanou či neznámou skutečností, která oživuje text a vytváří potřebné napětí, díky
němuž vyznívají ostatní kompoziční prvky výrazněji.
Davydovyčova krátká próza se slabým syžetem „Фaльшивий бiлeт“ je sondou do
sovětských reálií, jež se odehrává v kupé jedoucího vlaku. Příběhy jednotlivých
cestujících a vypravěčovy komentáře a promluvy ke čtenáři ještě znásobují
fragmentárnost povídky. Děj je tmelen jen epizodní úlohou postavy Francouze, který
zastupuje vnější pohled na ukrajinskou společnost a její zavedené pořádky. Ostatní
cestující tvoří pestrou mozaiku ukrajinské společnosti, která působí kontrastně se
západoevropským náhledem šarmantního cizince. Personální vypravěč se stahuje do
ústraní a nechává vyniknout charakteru ostatních pasažérů, kteří jsou popisováni vnitřními
monology

a pozorováním přítomného vypravěče či trefnými dialogy. Určujícím

faktorem postav se stává sama mluva, která prozrazuje vzdělání, původ a mnohdy i jejich
charakter. Satircko-ironický tón vyvolává provinční prostředí Ukrajiny, sovětské reálie i
zaostalost a „nevychovanost“ země. Situační komika je dána Francouzovou ukrajinskorusko-francouzskou mluvou, jeho zarážející úslužností, uctivostí a zdvořilostí, která
působila nepatřičně.
Povídkou „Пeчaткa“ přenáší Davydovyč čtenáře do víru bojů za samostatnou
Ukrajinu, do období Centrální Rady a veřejných národně motivovaných mítinků, mezi
masy zrusifikovaných dělníků. Na pozadí těchto událostí autor sleduje dvojici agitátorů
propagujících myšlenky samostatné Ukrajiny. Povídka je plná dějových zvratů a odboček,
které napomáhají obsáhnout a scelit různé úhly pohledu na dobové události. Ich-formový
vypravěč, mladý, naivní a snaživý student, tvoří s se starším a životem protřelým kolegou
Osadčym kontrastní dvojici postav. Mladičký Fedorenko představuje typ nezkušeného
horlivého prosťáčka, který je závislý na pomoci a podpoře sebevědomého kolegy. Velmi
zdařile je vykreslena atmosféra pouličních mítinků, jejich patetika, důraznost,
imperativnost a emotivnost proslovů, ale i schopnost manipulace obou agitátorů, kteří do
svých projevů včleňují záměrně národně-historický aspekt. Výmluvné je samo pojetí
historické epochy Kateřiny II. a jejího milostného života. Jazyk a stylistická stránka
veřejných projevů obou agitátorů silně
dialogy.

kontrastuje s jejich civilním vystupováním a

Satiricko-komické „povisti“ vyznění „povisti“ „Cпрaвжнiй чoлoвiк“je patrné
zvláště v dialozích mezi Paljiným manželem a otcem, kteří zastupují dvojici
znepřátelených stran. Politická rovina příběhu a s ní spojené společenské změny jsou
odlehčeny komikou a satiricko-ironickým podbarvením tématu, neboť očividná kritika
zestátnění, negativní konotace příslušnosti ke komunistické straně a tolerance či dokonce
schvalování náboženské otázky by se neobešlo bez reakce komunistického režimu.
Davydovyč proto také převrací důležitost jednotlivých informací. Funkci epizodních
událostí vyzdvihuje, zatímco výrazná a nosná dobová témata mají druhořadý význam.
Sáhodlouhé až vyčerpávající popisy prostředí (především Paljina rodného domu) nebo
detailní popisy Paljina vhledu (očima jejích nápadníků) tak přebívají a vytlačují aktuální
dobové problémy načrtnuté v příběhu, avšak dále nerozpracované.
Demokratické literární projevy literárních skupin, které se rojily v revolučním
období, a jejich individualistické tendence se koncem 20. let přestaly zamlouvat
bolševické vládě, která je postupně likvidovala. Začala být osekávána tématická
různorodost i stylové prostředky. Mezi stále útlejší skupinku trpěných literárních stylů se
prodral socialistický realizmus, který své starší a zavedené „soky“ brzy zcela pohltil.
Roku 1934 se stal jediným povoleným uskupením Svaz spisovatelů, který šel ruku v ruce
s doporučovanou tvůrčí metodou socialistického realizmu. „Grafomanů bez talentu“ se
rodilo jako hub po dešti, byli považováni za nejlepší autory a předkládani za vzor
ostatním profilujícím se spisovatelům. Ale existovaly i výjimky, které nehodlaly
zabřednout do „bahna ideologicky věrné stylové a tématické podprůměrnosti. Doba si
žádala ideologicky věrnou tématiku vznikajících děl, nejvýše hodnocena byla propagace a
oslava komunistické strany a jejích budovatelských záměrů. Klamná reklama
proletářského umění se stala pro ukrajinské spisovatele precedentem.
Do této ideologicky zprofanované skupiny lze naštěstí zařadit jen jedinou
Davydovyčovu sbírku próz Люди й вугiлля. Sbírka obsahuje čtyři povídky „Штурм
мaйбутньoгo“, „Їx iмeнa“, „Гaврилo Ceмeнoвич Дeнисeнкo“ a „Брaти сaтaни“, jejichž
děj je umístěn do hornického prostředí Donbasu. Stylově se Davydovyč ač se
sebezapřením přiklání k socialistickému realizmu, který mu vyloženě jde „proti srsti“,
stejně jako stokrát omílaná tématika. Proto do povídek pašuje lehkost své milované
lyriky, s níž je bytostně spjat.. Vnímavému čtenáři tak neuniknou jeho lyrické popisy
důlních šachet a přilehlého okolí.
Za ozvláštněné vidění lze považovat nechápavý pohled psa na boje 1. světové války
v povídce „Пeгaс“ z Davydovyčovy první sbírky Зaпoрoшeнi силуeти (1925) i dětsky

naivní a bezelstný náhled na revoluční rok 1905 vystupující z povídky „Kрижaнi
мeрeжки“, jež náleží do sbírky próz Cиня вoлoшкa (1927). Povídka „Фaльшивий бiлeт“
z třetí autorské sbírky Cпрaвжнiй чoлoвiк (1929) rovněž zapadá svérázným pohledem
cizince na sovětské reálie panující na Ukrajině do této skupiny, ačkoli již byla včleněna
k realizmu s ironicko-satirickým tónem.
Zvířecí pohled na válečné události v povídce „Пeгaс“ působí ozvláštňujícím
dojmem. Davydovyč se bez počátečního popisu okolí vrhá na popis psa Pegase a jeho
život u pluku. Čtenáři jsou přiblíženy zvířecí smysly, které se snažil er-formový vypravěč
okopírovat od čtyřnohého člena vojenského útvaru. Autor se očima Pegase se zaměřuje na
popis nejbližšího okolí, které může „očuchat“, vzdálenější prostředí ho nezajímá. Válečné
útrapy vidí černobíle, tragiku událostí vnímá až ve chvíli, kdy mu přímo u čumáku umírá
voják-kamarád. Zjednodušené psí vnímání je nejmarkantnější, vzpomíná-li Pegas opuštěn
na „hladové“ ulici na „zlaté časy“ u pluku, kde se vždy našlo něco dobrého k jídlu. Šedou
přítomnost, kterou tráví ve společnosti žebráků, hodnotí negativně. S nadšením se ke
konci příběhu připojuje k pochodujícím vojákům, kteří mu připomínají staré dobré časy.
Pegase nezastaví ani odlišnost vojenských uniforem či písně, které nepoznává. Silný
moment povídky tkví právě v manipulaci s časovou rovinou.
Pegas upřednostňuje slavnou vojenskou minulost před žebravou a nuznou
přítomností opomínaje frontové boje a smrt vojáků. Protikladem k Pegasově hodnocení
časové osy je epizoda mladého absolventa kurzů rudých velitelů, který se s oslavou
minulosti neztotožňuje, naopak budoucnost je tou správnou cestou k lepším zítřkům.
Davydovyč tak relativizuje hodnocení ideového hlediska.
I u další povídky je užito podobného ozvláštňujícího prostředku, neboť dítě má
rovněž jiné priority než dospělý, jehož očima jsou tradičně události viděny. Povídka
„Kрижaнi мeрeжки“ prezentuje typ dětského vypravěče, pro něhož jsou revoluční
atmosféra a stávkující zaměstnanci brjanské vozovny dětským dobrodružstvím, které
končí krvavým potlačením stávky a ztrátou dětského náhledu, který získává předčasně
realistické obrysy. Velmi zdařile působí lyrické rámování sněhem zavátých přírodních
scenérií a nostalgických vzpomínek. Ich-formový vypravěč se noří do šťastných dětských
let kolem roku 1905. Základní linie příběhu, vypravěčovo dětství, je obohacováno
hravými epizodami (klukovskými hrami, historizujícími vyprávěními, které slýchal).
Davydovyč si pohrává se symbolem bílé a červené barvy. Bílá je barva dětských ideálů,
naivity a her i barva sněhu a jeho nivelujícího účinku revolučních bitek, zatímco barva
červená symbolizuje revoluci, dynamické tóny revolučních písní, barvu rudých praporů.

Oživující rozměr představují dětská říkadla, odposlouchaná revoluční hesla i písně,
naopak příběhu nijak nechybí přemíra patosu a dramatických gest. Povídka je vytvořena
na principu protikladu dětského světa a světa dospělých. Dětský přístup ke skutečnosti
tvoří dominantní složku příběhu.

IV. TYPY POSTAV
Literární postava zaznamenala ve 20. letech výrazný posun a vývoj. Do roku 1917
se postavy vyznačovaly nepropracovaností a plochostí psychiky, výraznou diferenciaci
typů postav a jejich psychickou propracovanost zapříčinilo bouřlivé revoluční období.
Nepřehlednost a chaotičnost doby napomohly k pocitu dezorientace a vykořeněnosti
spisovatelů, jež si prošli válečnou zkušeností, a zpřeházely jejich dosavadní žebříček, nyní
již zastaralých a nepoužitelných, hodnot. Výraznou úlohu sehrálo při formování podoby
revolučních postav národní uvědomění a otevřená a zřejmá příslušnost k ukrajinské
národnosti, ke které bylo do té doby značně obtížné se otevřeně hlásit. Nemenší podíl na
tvarování nových typů postav měla i prožitá, skutečná a drsná revoluční realita, jíž si
spisovatelé sami zažili.
Romantické národní vzepětí, brutalita a násilí reality, jakož i hmatatelná nejistota,
napětí a očekávání, které Ukrajinu ochromily na několik let, opadající naděje a sny
spojené s nástupem bolševické vlády, ale i přicházející období NEPu vytvořily základ pro
nové typy hrdinů.
V prózách Antonenka-Davydovyče převažují civilní postavy, které se z cizí vůle a
iniciativy ocitají v extrémních podmínkách, jež nejsou schopny ovlivnit nebo jimž nejsou
schopny čelit. Zmítají se mezi občanskou povinností a subjektivním pocitem štěstí. Jedná
se veskrze o jednotlivce, na jejichž osudech Davydovyč sleduje odraz doby a dobových
konfliktů. Autor často volí jako jedinou důstojnou variantu rozklad osobnosti postav či
jejich smrt, neboť záchrana není možná. Postavy jsou často rozpolcené, bezradné a
zmanipulovatelné, bez vlastního názoru. Nedokáží rozpoznat dobro a zlo v nejisté,
občanskou válkou a revolucí zmítané, době. Naráží neustále na politické a náboženské
konflikty. Hledají ztracenou duševní rovnováhu, své dlouho a hluboko skrývané „já“.
Většinou též utíkají od konfliktní neutěšené reality do spásně vyhlížející minulosti a
vzpomínají na jednoznačné a šťastné okamžiky svého života.

Dominantní složkou postav Davydovyčových děl jsou hrdinové bojující za
myšlenky revoluce, jež jsou schopní oběti vlastního života pro ideál či ideologii. Konflikt
je ponejvíce tvořen černobílým viděním střetu dvou znepřátelených stran. Takto vzniká
romantický typ hrdiny se zidealizovanými vlastnostmi. Vyzdvižena je hlavně oběť
vlastního života či blízké osoby, potlačení vlastních tuh, utrpení a důstojné snášení
krutých podmínek či vidina šťastné budoucnosti. Těmito znaky se vyznačují hrdinové
povídky „Двa“, kde ve středu dění stojí zbylí dva rudoarmějci, kteří, obklíčeni přesilou
machnovců, volí raději vlastní smrt. Mezi vojenskou hrdostí a spokojeným civilním
životem se zmítá ústřední postava povídky „Baртoвий Чaпeнкo“, který umrzá na stráži,
čímž dostál svého úkolu bránit cíle revoluce. Tito hrdinové se často v mysli odvrací od
válečné reality a ohlíží se za vzpomínkami na domov, mládí a dětství.
Odlišný náhled na realitu představuje povídka „Шкaпa“ týkající se první světové
války, kdy z postoje hrdiny jednoznačně vyplývá negativní přístup k válečné realitě.
Davydovyč prohlubuje u svých postav poznamenaných zážitky z občanské války
psychologizaci, pozornost je přesunuta k různým fázím oběti, moment obětování přechází
do přední dějové linie. Dominantní motiv oběti najdeme v povídce „Cиня вoлoшкa“,
která přístup bezmezné oběti staví do otázky po jejím smyslu.
Stabilizace po občanské válce, všední starosti a obnova země zapříčinily nástup
nových postav. Postavy již neřeší veřejné společenské zájmy, obrací se ke svému nitru,
dochází u nich k sebereflexi. Tento typ představuje postava povídky „Tук-тук“,
dezorientovaný

vystrašený

obyčejný

člověk

zmatený

novými

politickými

a

společenskými poměry a pořádky.
Rozmanité a barevné spektrum Davydovyčových postav doplňuje typ postavypodivína, jenž vystupuje v povídce „Kрилa Aртeмa Лeтючoгo“. Jedná se o člověka
s výstřední fantazií nepochopenou okolím a s pro rolníka netypickým vzděláním, který
touží létat. Ozvláštněné „psí“ vidění je zobrazeno v povídce „Пeгaс“. Tento netradiční
pohled na boje první světové války umožňuje měnit úhly vidění i perspektivu nazírání.
Žebříček lidských hodnot je značně pokroucen.
Velmi slabě propracované

a jen letmo načrtnuté postavy často se satirickým

zabarvením Davydovyč zapojuje do svých krátkých prozaických děl ilustrujících
charakteristické společenské jevy doby. Národní hrdost a cítění maloměstských členů
kulturního spolku „prosvita“, jež čpí z povídky „Прoсвiтяни“ se střídá s arogancí,
sobectvím a sedláctvím postav ovlivněných prostým vesnický prostředím a funkcí, kterou
postavy zastávají. Tyto záporné povahové vlastnosti se projevují u ústředních postav

povídek „Coняшнi плями“ a „Heрoзгaдaнa тaємниця тoвaришa Бурдунa“. Mizivý
popis postav je nahrazen živými dialogy, které čtenáři přiblíží povahové vlastnosti,
vystupování a charakter většinou záporně laděných stranicky orientovaných postav.
Inteligence a kultivovanost těchto postav většinou pokulhává za jejich výřečností,
nezměrnou sebestředností a povýšeností. Naopak velmi schopné inteligentní až vychytralé
postavy hájící národní zájmy se objevují v povídce „Пeчaткa“.
Specifickou roli kolektivní postavy nabízí povídka „Koмунiст“, jež zachycuje hon
zdivočelého davu děnikinců na komunistu. Příznačné je vykreslení davové psychologie a
kolektivní vidění.
Bez psychické hloubky a načrtnutí jakéhokoli popisu se musí též obejít
Davydovyčovy postavy trpící hladem. Povídky „Двa пуди житa“ a „Пирiжки, пирiжки“
prezentují spíše atributy postav než postavy samotné. Pojmenování postav je tak
nahrazeno typickou částí oděvu či věcí náležící postavě. Postava je jakoby psychicky
prázdná, udržovaná při životě jen živočišnou touhou po jídle či dalších životních
potřebách.
Ženské postavy Davydovyč do svých povídek příliš neobsazuje, což je odrazem
doby, která stále stranila mužské části populace. Postavy-ženy mají v ukrajinské literatuře
druhořadou roli matek, manželek či milenek obětujících se rodině. Do děje v zásadě
nezasahují. Výjimku tvoří povídka „Cиня вoлoшкa“, v níž je odbojářce Saně svěřena
role hlavní. Rovnocenné postavení zaujímá žena též v povídce „Двa пуди житa“.

ZÁVĚR
Ačkoli byl Boris Antonenko-Davydovyč během svého života mnohokrát
perzekuován, zatýkán a následně vězněn či posílán do vyhnanství, nenajdeme v jeho
tvorbě zatrpklost či nenávist vůči komunistickému režimu. Samozřejmě je to též
výsledkem cenzury, ale přesto Davydovyč do svých děl nepřenášel extrémně negativní
zkušenosti s vládním aparátem. Oprošťuje se od svých bolestivých zážitků a rozsvěcuje
svá díla šťastnými autobiografickými vzpomínkami z dětství, jež strávil jak na Ukrajině u
prarodičů, tak s rodiči v Rusku. Jinak své postavy sleduje většinou z povzdálí a vyhýbá se
vlastním komentářům a hodnocením. Snaží se o nezúčastněné pozorování jednání svých
postav.
Jazyk a jazykové prostředky svých děl přizpůsobuje zpracovávané látce, typu
postavy a jejím vlastnostem, gestům a mimice. Dokáže charakterizovat a dokonale
vystihnout povahové rysy, psychologii postav a jejich vnitřní svět. Kvalitou vykreslení a
vystižení postav, jež nebyla ve 20. letech zvykem a ni samozřejmostí, se Davydovyč
vymyká normě doby, oproti tomu je Davydovyčova tématika vyloženě tradiční a
nevybočuje z dobového standartu. Na programu dne byly revoluční události a porevoluční
skutečnost. Kritika režimu samozřejmě nebyla povolena, bez cenzury se neobešly ani
hladové roky 1921-23. Proto také mnozí spisovatelé utíkali do minulosti, kde bylo širší
pole působnosti a menší tlak režimu. Konečným výsledkem literárního vývoje konce 20. a
počátku 30. let byla tvorba budovatelské tématiky, která minula málokterého
protikomunisticky smýšlejícího národně uvědomělého literáta. Davydovyčův přínos do
tématické složky spočívá ve způsobu jeho uchopení látky. Nahlížel na události z různých
úhlů, snažil se obsáhnout všechny vrstvy společnosti, jejich protikladné názory a postoje.
Vybíral si nové a nové náhledy. Nebyl výrazově plochý, uměl podat tragiku doby, její
satiricko-ironické vyznění i její úsměvnou odlehčenou kritiku a přesto se nevzdálil realitě
a reálnosti příběhu.
Škálu dobových stylů Davydovyč téměř přehlíží a volí střední cestu, tzn. dospívá
k realistickému ukotvení svého stylu, který pojí s prvky neoromantizmu, symbolizmu či
jinými módními styly doby. Ovšem forma ozvláštněného realizmu Davydovyčovi nejlépe
vyhovuje a proto se k ní neustále vrací.

Jak jsem již předestřela, Davydovyč se snaží obsáhnout všechny složky tehdejší
vyhraněné a ideologicky rozrůzněné společnosti. Zaměřuje se však většinou na
jednotlivce, jenž se stává zástupcem určité společenské vrstvy nebo nositelem výrazné
myšlenky, názoru či přesvědčení určité skupiny lidí. Postavy nejsou černobílé, oplývají
naopak různou mírou kladných i záporných vlastností. Mění své postoje a názory, což
není nijak neobvyklé v proměnlivé, chaotické a nejisté revoluční a porevoluční době.
Ústřední postavy nejsou bezchybné, často tak svým rozhodnutím zaplatí vlastním
životem, ztrátou blízké osoby či přinejmenším ztrátou svých idejí a víry v celoživotní
hodnoty. Davydovyčovy postavy tak nepostrádají psychologickou hloubku a vlastní
úsudek, přesto se autor někdy uchýlí pro názornější představu k abstrakci, ignoruje
jakýkoli popis postavy a povýší jí na typ. Ten pak lépe odráží autorovy záměry vystihnout
vlastnosti určité složky společnosti prostřednictvím tohoto typu abstraktně míněné
postavy.
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila zejména na rozbor děje a na hlavní
postavy krátkých próz Borise Antonenka-Davydovyče, začlenila jsem povídky do
pomyslných, mnou vytvořených, skupin podle tematických a stylových parametrů.
Poukázala jsem na Davydovyčovův přínos a typické znaky jeho próz. Rozhodně však má
diplomová práce nevyčerpala všechny důležité aspekty a etapy Davydovyčovy tvorby,
které by mohly být námětem dalšího zkoumání. Slabým místem mé diplomové práce je
bezpochyby nedostatečné zmapování kompoziční složky krátkých próz Borise
Antonenka-Davydovyče, zanedbatelná míra srovnávacího hlediska a abstrahování od
jednotlivých povídek, jež by vedlo k jejich větší propojenosti a ucelenějším závěrům.

RESUMÉ

Ve své diplomové práci se soustředím na rozbor krátkých próz Borise AntonenkaDavydovyče, ukrajinského spisovatele, jehož litrární těžiště spadá do první poloviny 20.
století. Zaměřuji se konkrétně na Davydovyčovu prozaickou tvorbu 20. let, jež je
poznamenána revolučními zvraty a porevoluční chaotickou realitou.
V úvodu představuji literární proces a dobu, v níž spisovatel tvořil, uvádím
chronologicky sled Davydovyčovy prozaické tvorby a záměry své diplomové práce.
V první kapitole detailně analyzuji jednotlivé povídky, přičemž největší pozornost věnuji
ději, který dále rozkládám na dílčí kapitoly, zaměřuji se na jejich nejdůležitější zápletky a
výrazné rysy, zkoumám kompoziční složku, postavy, prostorové a časové hledisko, ale
též autorovův styl, způsob vyprávění a jeho výběr lexikálních a obrazných prostředků.
Druhá kapitola se podrobněji zabývá tématy Davydovyčových povídek. Jeho tvorba z 20.
let mapuje historická témata první světové války a rok 1905, občanskou válku a hladomor
let 1921-23 a porevoluční realitu. Třetí kapitola se zaměřuje na Davydovyčův stylový
rozsah, jenž nevybočuje z realistických mantinelů. Přesto je jeho tvorba ovlivněna též
revolučním impresionizmem, neoromantizmem či symbolizmem. Čtvrtá kapitola
prohlubuje náhled na ústřední postavy Davydovyčových próz. V závěru shrnuji přínos,
cíle a poznatky své diplomové práce.
Svou diplomovou prací jsem se snažila přispět k rozšíření povědomí o
Davydovyčových kratších prózách z 20. let, jež stále stojí ve stínu jeho známější a
slavnější románové tvorby. Zdůraznila jsem nejvíce tematický a stylový aspekt děl a
zaměřila jsem se též na hledisko postav. Pozornost tedy věnuji formálním rysům tvorby a
obsahové stránce. Zdůrazňuji též vliv doby, která rozhodně nepřála výrazným
individualistickým a národně-demokratickým projevům a tvůrčímu duchu ideologicky
nevyhraněných spisovatelů.

In my diploma I concentrate on the analysis of short stories by Boris AntonenkoDavydovych, the Ukrainian writer, whose works belong to the first half of the 20th
century. I especially aim at Davydovych´s prozaic works from the 1920s which had been
affected by revolution changes and after-revolution-chaotic reality.
First I introduce the literary process and time when the author was active and I
chronologically name the sequence of Davydovych´s prose. In the first chapter I analyze
the single stories at large while focusing on the action that is later divided into partial
chapters and focusing on the most important plots and expressive characteristics, I explore
the composition issue, the characters themselves, time and space point of view and also
the author´s style, the method of his narration and his choice of lexical and figurative
instruments. The second chapter concerns the topics of Davydovych´s stories. His works
from the 1920s map the historical topics of the World War I and the year 1905, the civil
war and the famine in the years of 1921–23, the after-revolution reality. The third chapter
focuses Davydovych´s stylistic range that does not divert from realistic mantinels.
Though his work is also influenced by revolutinary impressionism, neoromantism and
symbolism. The fourth chapter deepens the view of the main characters of Davydovych´s
prose. In the conclusion I sum up the contribution, the goals and the findings of my
diploma work.
I tried to contribute to the expansion of the awareness of Davydovych´s short prose
from the 1920s that still stand beside the shade of his better-known and more famous
prose. I emphasized the thematic and stylistic aspects of the works and focused on the
view of the characters, too. I emphazise the formal features of the work and the content. I
stress also the influnce of the time, which definetely did not favour the strong and
national-democratic displays and creative spirit of anti-ideologically orientated writers.
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