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1 Úvod 

„Dětstvíje sen, který byl kdysi skutečností. " 
Jiří Mucha 

Uvedený citát považuji za výstižný úvod pro svou diplomovou práci, která bude 

věnována tématu dětství v tvorbě Antona Pavlovice Čechova. 

Dětství je důležitým obdobím v životě každého z nás. Významně působí na 

formování lidské osobnosti. Každý z nás si v sobě nese po celý život vzpomínky 

na dětské dny. Odraz vlastního dětství je zkrátka naší nedílnou součástí a určuje 

kvalitu našeho života v období dospívání, dospělosti i stáří. Šťastné a bezstarostné 

dětství plné her a smíchu není bohužel přáno všem dětem. Vedle dětí, které budou 

na své dětství jednou s úsměvem vzpomínat, existují i takové, ke kterým se osud 

nezachoval zrovna velkoryse. Mluvím o dětech týraných, zneužívaných a 

opuštěných, které se s noční můrou zvanou dětství musejí vyrovnávat celý život a 

ve většině případů se jim to nepodaří. Týraní a zneužívaní jedinci často páchají 

sebevraždu, stávají se násilnickými a nebezpečnými pro ostatní, nebo trpí pocity 

méněcennosti a zbytečnosti a jej ich začlenění do společnosti je velmi obtížné. U 

dětí, které prožily dětství bez rodičů, pak v dospělosti stoupá riziko, že z nich 

vyrostou zločinci. A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu negativních důsledků 

otřesných zážitků z dětství. Naopak bezproblémové dětství vede dospělé k tomu, 

že chtějí podobné zážitky pro své i pro ostatní děti. Je nutné podotknout, že se 

samozřejmě jedná pouze o tendence, ne o pravidlo. Z dítěte zneužívaného nemusí 

nutně vyrůst zločinec a naopak, z jedince, který měl v dětství štěstí, nemusí být 

příkladný občan, který vede spořádaný život. 

Na dětství lze pohlížet z nejrůznějších hledisek. Tvorbu Antona Pavlovice 

Čechova jsem zvolila proto, že v ní dětské otázce věnoval nemalou pozornost. 

Psal o dětech z hlediska jejich vztahů к rodičům, chování v dětském kolektivu, 

vidění světa dospělých, her, negativních vlastností, sociálního postavení a mnoha 
dalších aspektů. 
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Ráda bych upozornila na to, že se dítě v tvorbě Čechova objevuje nejen jako 

literární postava, která se nachází v nějaké životní situaci, ale že navíc očima této 

postavy, dětského hrdiny, vnímáme příběh i my, čtenáři. Pokud je hrdinou 

například skoro tříletý Gríša ze stejnojmenné povídky, čtenář má možnost vidět 

svět právě tak, jak by ho mohl vnímat malý chlapec. A protože v Čechovově 

tvorbě je možno setkat se s dětskými hrdiny různého věku, je i čtenáři umožněno, 

aby se v různých povídkách setkal s různými pohledy různých dětí na různé 

životní situace. Dítě je zcela odlišný typ pozorovatele než je dospělý člověk, 

vnímá svět po svém, jeho myšlenkové pochody jsou ve znamení bezprostřednosti, 

jednoduchosti a naivity. Děti nekalkulují se sociálním postavením, bohatstvím a 

mocí, neuvědomují si rozdíly mezi sebou a všímají si na druhých pouze 

markantních charakterových a fyzických znaků. Kdyby se dítě setkalo 

s Čechovem, bezpochyby by ho na něm zaujaly v první řadě jeho brýle, fakt, že je 

to významný spisovatel, by pro děti nebyl podstatný. Čechovova tvorba o dětech 

je tedy významná a neopomenutelná jak z hlediska dítěte jako hlavní postavy 

příběhu, tak i z hlediska dítěte jako pozorovatele reality. Ve své práci se budu 

věnovat jeho dílu z obou hledisek. 

V neposlední řadě je v Čechovově díle zajímavé také jeho vypravěčství a 

vypravěčské postupy. I touto oblastí se budu v diplomové práci zabývat. 

Při psaní práce jsem si položila otázku, zda a nakolik je dětská otázka v tvorbě 

Antona Pavlovice Čechova aktuální i v 21. století. Může jeho dílo přitahovat 

pozornost i v dnešní době? V závěru se pokusím na tuto otázku odpovědět. 

Na konci chci poznamenat, že není možné v rámci diplomové práci pojmout 

úplně vše, vybrala jsem tudíž několik z mého pohledu důležitých děl, se kterými 

budu pracovat. Díla jsou rozdělena do kapitol podle toho, z jakého hlediska se 

Čechov v jednotlivých povídkách a novelách dětstvím zabývá. 
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2.1 První setkání 

Společným znakem některých Čechovových povídek, jako je například Gríša 

(.Гриша, 1886), Uprchlík (Беглец, 1887) a Co Je» přináší (Житейская мелочь, 

1886) - je zobrazení okamžiku, kdy se dítě poprvé v životě setkává s doposud 

nepoznaným jevem. Toto setkání se dítěte přímo dotýká a provokuje čtenáře 

к zamyšlení nad tím, jak může toto setkání ovlivnit budoucí duševní vývoj 

dětského hrdiny. Gríša ze stejnojmenné povídky objevuje okolní svět, Paška 

z povídky Uprchlík poprvé potkává smrt a Aljoša z díla Co den přináší zjišťuje, 

co je to lež. 

V povídce Gríša z roku 1886 má čtenář možnost pochopit, jak asi okolní svět 

vnímá dva roky a osm měsíců staré dítě. Čechov se dokázal vžít do pocitů 

dvouletého chlapečka, který se prvně ocitl ve světě, jenž mu zatím zůstával 

skrytý. Prototypem pro postavu Gríšy se stal Feďa, nevlastní syn N. A. Lejkina, 

ruského spisovatele a žurnalisty, který vydával časopis Осколки; v tomto časopise 

bylo otištěno kolem 200 Čechovových povídek. (1, d. 5, s. 623) Čechov se o 

chlapcův osud velice zajímal a několik dní prožitých v domě Lejkinových mu 

dalo dostatek inspirace pro napsání povídky. 

Gríša je na procházce se svou chůvou. Do té doby byl jeho jediným světem 

především byt, ve kterém žil s rodiči. Svůj dětský pokoj zná do nejmenších 

detailů, ví, co najde pod postelí. Pak je tu taky jídelna, kde má Gríša svůj stoleček 

a visací hodiny, které tu nejsou podle Gríšy na nic jiného, než, aby se tahalo za 

kyvadlo. V obývacím pokoji mu tmavá skvrna na koberci připomíná jakýsi jeho 

prohřešek z minulosti. A naposledy ještě otcova pracovna, která je pro něj stejně 

záhadná, jako otec sám. Jeho svět, to je on sám, maminka, chůva a kočka. S těmi 

se setkává běžně, jejich úlohu ve svém životě už zná, ale stále nemůže pochopit, 

na co je tatínek a teta: „Няня и мама понятны: они одевают Гришу, кормят и 

укладывают его спать, но для чего существует папа - неизвестно. Еще есть 

другая загадочная личность - это тетя, которая подарила Грише барабан. 
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Она то появляется, то исчезает. Куда исчезает? Гриша не раз заглядывал 

под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было ... " (Tamtéž, s. 83) 

Na procházce je zmatený a překvapený čím dál tím více, maminek, tatínků a tet 

je tolik, že neví, ke kterým běžet. Je na rozpacích z koní, chce, aby mu chůva 

pomohla vše vysvětlit, ta ale mlčí. Než se stačí smířit s existencí koně, slyší dupot 

pochodujících vojáků. Gríša se к chůvě obrací s němým dotazem, zda nejsou 

vojáci pro něj nebezpeční. Když vidí, že je chůva klidná, uklidní se také. 

Vše je pro něj nové. Jeho zmatek roste, nechápe, proč si nemůže vzít u cizí 

chůvy pomeranč, když ta j ich má tolik? Neví, co znamená soukromé vlastnictví. 

Nikdo mu nevysvětlil , že nesmí brát věci, které mu nepatří, pouze mu 

s nadávkami pomeranč seberou. 

Gríšu však už zaujalo něco zcela j iného, na zemi před sebou vidí sklíčko, rád 

by ho sebral, ale po předchozích zkušenostech se bojí , že mu ho zase vezmou. 

К chůvě přistupuje muž, kterého Gríša ještě neviděl. Gríša je ze setkání nadšený, 

směje se, chtěl by tomu pánovi říct tolik věcí, ale dvouletý chlapec ještě nemůže 

sdělit to, co si myslí. 

Muž odvádí Gríšu a chůvu do cizích míst, jsou kdesi na návštěvě. Gríšovi je 

teplo, přemýšlí proč asi. Tu uvidí pec, která působí na dětskou představivost, 

Gríšovi se zdá, že ho pec pozoruje, kouká na něj skrze velkou černou díru. 

V tomto případě použil Čechov dokonce personifikaci, která je typická pro 

vnímání malých dětí: „Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, 

печку, которая гладит большим, черным дуплом ... " (Tamtéž, s. 85) Začne se 

bát a natahovat, chce к mámě. Dospělí jedí a pijí , chlapec by také rád ochutnal a 

dostává napít ze skleničky cizí kuchařky. Ale nápoj mu nechutná, nutí ho kašlat a 

všichni se mu smějí. Vrací se domů. 

Gríša překypuje dojmy a rád by po návratu domů vyprávěl mamince své 

pocity, s čím vším se dnes seznámil, co nového objevil. Snaží se jí popsat, jaký 

nový svět se mu odkryl. Rukama se jí snaží ukázat, jak svítí slunce, běhají koně, 

jak umí kuchařka pít. Ale chlapcovo snažení je marné, mluvit ještě nedokáže a 

1 „Chůva i mamka jsou jasné, oblékají Gríšu, krmí ho a dávají spát, ale na co je tatínek - to není 
vůbec známo. A pak je tu ještě další záhadná bytost, teta, která Gríšovi dala jako dárek buben. 
Hned tu je a hned zase není. Kam vždycky zmizí? Gríša nejednou nakukoval pod postel, za 
truhlu, pod pohovku, ale tam nebyla ..." (překlad autorky) 

2 „Vidí temný strop, roháčku, pec, která hledí velkou černou dírou." (překlad autorky) Pozn.: 
rohačka - vidlice na stavění a vytahování hrnců z ruské pece. 
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jeho gestům a posunkům máma nerozumí. Překypuje tolika novými dojmy, že 

nemůže ani usnout. Převrací se z b o k u na bok, jak se mu v hlavě vybavují 

vzpomínky na prožitý den. Ale matka ho chápe špatně, domnívá se, že chlapec je 

nemocný a dává mu lžičku ricinového oleje. Na závěr dojemného příběhu o 

prvním setkání malého chlapce se světem dospělých se tak Čechov projevuje 

s ironií, která je jeho tvorbě vlastní. 

To sedmiletý Paška z povídky Uprchlík už mluvit dokáže a svět, který existuje 

mimo jeho domov, pro něj není takovou záhadou, jako pro malého Gríšu. Ale i 

přesto ještě všechno nepoznal. Inspiraci pro tuto povídku čerpal autor ze své 

lékařské praxe v Čikinské nemocnici v roce 1884. (1, d. 6, s. 688) 

Paška je nemocný, má na ruce bolák a jeho maminka ho bere к lékaři. 

Absolvují dlouhou cestu v nepříznivém počasí a dlouho čekají, ale nakonec se 

chlapec dostane až к lékaři. Je zřejmé, jak detailně Čechov dokáže popsat pocity 

dětí. V tomto případě zobrazuje strach dítěte před lékařským prostředím, Anton 

Pavlovic, sám lékař, chápe, jak na psychiku dítěte působí pláč, který je slyšet 

z čekárny, krev, která je vidět v ordinaci. Rozumí, že malé dítě v takovém 

prostředí má obavy, že to, co mu pan doktor bude dělat, může bolet: „Пашка 

покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и 

заплакал." (Tamtéž, s. 347)3 Hned se ale za svůj strach stydí a prosí mlčky 

maminku, aby to na něj neříkala. Chlapcova nemoc je vážná a vyžaduje 

hospitalizaci. 

Lékař chlapci slibuje návštěvu jarmarku, to, že uvidí lišku a jiné věci, ale 

chlapec si uvědomuje, že zůstane v nemocnici sám, odloučený od maminky, 

v prostředí, které nezná a kterého se bojí. 

Paška poznává nemocnici, která je pro něj nová. Všímá si nábytku, postele, 

vůně a svých dospělých spolupacientů. Jinak je Paška v nemocnici spokojený, 

dostává nemocniční oblečení, jako kterýkoliv jiný pacient. Pro chlapce z chudých 

poměrů je to ovšem něco fantastického a nový oděv chápe „dětsky", po svém: 

„Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке 

нарвать для поросенка капустных листьев; он идет, а мальчишки и девчонки 

3 „Paška zašilhal po umyvadle plném zkrvavené špíny, upřel oči na doktorovu zástěru a 
rozplakal se." (3, s. 112) 
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окружили его и с завистью глядят на его халатик." (Tamtéž, s. 349) 

Nemocnice se mu líbí, myslí si, že pan doktor si žije dobře. To je však závěr 

naivního nezkušeného dítěte, které nemá o prostředí plném bolesti, utrpení a smrti 

ani ponětí. Z hlediska jídla a teplé postele, jsou jeho základní lidské potřeby 

uspokojeny, brzy však bude všechno jinak. 

Po večeři se prochází po mužském oddělení a střetává se s nemocniční realitou: 

„В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще 

четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был 

высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом; он сидел на 

кровати и всё время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. 

Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные 

кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей 

потехи, но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, 

что этот мужик нестерпимо бдлен. " (Tamtéž, s. 350) 

Chlapec po návratu na lůžko netrpělivě čeká, až ho doktor vezme na jarmark a 

ukáže mu lišku, jak slíbil. Jenže doktor nepřichází, na chlapce doléhá stesk, chybí 

mu domov a maminka, nemůže se dočkat druhého dne, kdy za ním přijde. Usíná. 

Probouzí ho šramot a tlumený hovor ze sousedního pokoje. Vidí postavy, jak 

vynášejí z pokoje pacienta jménem Michail, který zemřel. Paška vidí, jak mu 

nehybně a bezvládně visí paže. Pochmurná noční atmosféra a setkání se 

smrtí Michajla způsobí, že na chlapce vše intenzivně dopadá, všechno vnímá jako 

děsivou noční můru, ze které chce utéci: „Пашка, не разбирая дверей, бросился 

в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую 

комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и 

со старушечьими лицами. " (Tamtéž, s. 352)6 

4 „Jeho fantazie mu malovala, jak ho maminka posí lá do zahrádky u ř e k y a b y Г и ы Г ^ е Т о 
jejich selátko zelné lupení, jak jde a jak ho kluci a holky obstoupili a závist ivě koukají na jeho 
pláštíček." (Tamtéž, s. 114) 

5 „V sousedním pokoji leželi kromě těch, které viděl dveřmi ještě Čtyři Ale^jen jeden ho 
upoutal. Byl to v y s o í ý , nesmírně vychrtlý mužský se zamračenou vousatou tvářL Sedě^ na 
posteli a nepřetržitě kýval hlavou a mával pravou rukou jako kyvadlem Paška od nëho dlouho 
nemohl odtrhnout pohled. Nejdřív mu kyvadlovité, jednotvárné kýván, toho muže připada o 
legrační, myslel , že tím baví ostatní, ale když si lip všiml jeho tváře, zamraz,lo ho a pochop.l , 
že tenhle člověk má nesnesitelné bolesti ." (Tamtéž, s. 115) 

6 „Paška nekoukal na dveře a vrazil do pokoje, kde leželi nemocní neštovicemi, o d t u d vyrazil na 
chodbu a z chodby do velké světnice, kde ležely a seděly na postelích nestvůry s dlouhým, vlasy 
a babskými tvářemi." (Tamtéž, s. 118) 
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Pašku strach dovedl až na nemocniční dvůr, chce utíkat domů к mamince, ale 

ztratil se a je tma, nemůže najít cestu tam ani nazpátek. Jediným světlým bodem 

je okno, ve kterém se svítí. Tam chlapcova strast končí v náručí pana doktora, do 

které chlapec úlevou a vyčerpáním omdlévá. 

Ve třetí povídce nazvané Co den přináší se čtenář setkává s osmiletým 

Aljošou, který poznává lež. Jeho dětsky čestné smýšlení je konfrontováno 

s jednáním, které je pro dospělého člověka sice nedůstojné, ale v reálném životě 

naprosto běžné. 

Nikolaj Iljič Beljajev je milencem Olgy Ivanovny, která nežije s manželem, 

s nímž má dvě děti: Aljošu a Soňu. Jednou vpodvečer nezastihne Nikolaj Olgu 

doma a začne se zajímat o jej ího synka, kterého doposud ignoroval. Chlapec se 

s ním dá řeči a podřekne se, co se týče jeho vztahu s otcem. Beljajev chce vědět, 

zda se Aljoša s otcem stýká, a příslibem čestného slova z naivního a důvěřivého 

chlapce vyloudí pravdu: „ - Нет, ты откровенно, по совести ... По лицу ведь 

вижу, что говоришь неправду. Коли проболтался, так нечего уж тут 

вилять. Говори, видаешь? Ну, по-дружески! Алеша задумался. - А вы не 

скажете маме? - спросил он. - Ну вот еще! - Честное слово? - Честное 

слово. - Побожитесь! - Ах, несносный какой! За кого ты меня принимаешь!" 

(1, d. 5, s. 319)7 

Aljoša se důvěřivě Nikolaji Iljiči svěřuje a popisuje mu své a sestřiny 

pravidelné schůzky s otcem. Neuvědomuje si, že Nikolaj nahradil v rodině místo 

jeho otce, a vypráví, jak moc má tatínek maminku rád, jak se o ni bojí a jak jsou 

všichni nešťastní. Nikolaj zneužívá chlapcovy důvěry dál a vyzvídá, co říká 

tatínek o něm samotném. Když se dozví, že podle otce Aljoši je on vším neštěstím 

vinen, je rozzuřený, protože to tak prý není. Aljoša je zmatený a navíc se vrací 

matka se sestrou Soňou. 

'.Nemluvil pravdu. Řekni to otevřeně upřimn6 :Na nose ti poznám, í^vTdyľ jsm^l Ía rád ' i í " 
už ses jednou podřekl, tak kápni božskou. Tak co, v iaas n " 
Aljoša se zamyslel . „A neřeknete to mámě?" vyzvtaai . 
„To zrovna!" 
„Na mou čest?" 
„Na mou čest." 
„Přísahejte!" 
„Přestaň už s tím! Za koho mě máš?" (4, s. 307) 
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Nikolaj Iljič ani na minutu nezaváhá a poruší čestné slovo, které dal před chvílí 

Aljošovi, řekne Olze Ivanovně o schůzkách dětí a otce. Chlapec je v šoku, 

připomíná Nikolajovi, že mu přece dal své čestné slovo: „ - Николай Ильич! -

простонал Алеша. - Ведь вы дали честное слово! - Э, отстань! - махнул 

рукой Беляев. - Тут поважнее всяких честных слов. Меня лицемерие 

возмущает, ложь!" (Tamtéž, s. 321)8 Chlapec je vyděšený, tuší, že je konec jeho 

setkání s tatínkem. Užaslý chlapec se cítí podveden, poznává lež: „Он дражал, 

заикался, плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо 

столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких 

груш, пирожков и дорогих часов, существует еще и многое другое, чему нет 

названия на детском языке. " (Tamtéž, s. 322)9 

Čechov takové chování odsuzuje. Beljajev se na jednu stranu rozčiluje nad 

pokrytectvím a lží, aby vzápětí porušil své čestné slovo a sám se tak lži dopustil. 

Aljoša je zatím malý a takové chování v něm vyvolává zmatky. Nutno podotknout, 

že se to netýká jen případu lži, ale i ostatních negativních lidských vlastností. 

Dospělí by si měli uvědomit, že by žádné děti neměly být vystaveny nejenom lži, 

ale i agresivnímu chování, pocitu nespravedlnosti a křivdy, pokrytectví a řady 

dalších, protože setkání s těmito jevy je rozhodujícím okamžikem pro další rozvoj 

lidské bytosti. Jak ovlivní dítě setkání s těmito negativními jevy? Může je to 

posílit, zocelit a utvrdit v přesvědčení, že je takové chování špatné, nebo se 

ubránit nedokážou a začnou samy lhát. 

Poznávání nového je přirozeným lidským procesem, nelze se mu vyhnout. 

Otázkou zůstává, jak takové poznávání probíhá a co zanechá. V malém Gríšovi, 

který je na procházce s chůvou, zůstává po návratu domů v mysli spousta zážitků. 

Je vyčerpaný, protože množství nových věcí je pro něj příliš velké. A při dalších a 

dalších vycházkách bude potkávat stále nové a nové věci, které jsou součástí 

běžného života. Takové poznávání je vcelku normální a prožije ho skoro každé 

malé dítě. 

8 „Nikolaji Iljiči," zaúpěl Aljoša. Dal j ^ . ^ . ' f ^ ^ ^ o ' c e s t n á slova. To pokrytectví a ta lež 
„Dej mi pokoj!" mávl Beljajev rukou. „Tady jde o vie nez u v, 
mě rozčilují!" (Tamtéž, s. 309) 

ř a tvrdě střetl se lží; dodneška 9 „Třásl se, zajíkal a plakal. Poprvé ve ^ ^ / ' ^ î ' f ^ ^ ^ d r a h é hodinky, ale že je i mnoho 
nevěděl, že na tomto světě nejsou jen sladké h r u š k y pirožky a drané 
j iného, pro co v hovorech dětí chybějí slova." (Tamtéž) 
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To v případě sedmiletého Pašky je tomu jinak. Paška se setkal s něčím, s čím se 

děti běžně nesetkávají. Chlapec se setkává se smrtí. Tady už lze polemizovat, co 

v relativně ještě malém dítěti zanechá takovéhle setkání. Děti se většinou se smrtí 

setkávají v jiných situacích, např. v případě úmrtí někoho blízkého z rodiny, 

říkává se j im, že babička odešla do nebe, že spí a už se neprobudí. Paška se se 

smrtí setkal v mnohem hrozivější podobě při pobytu v nemocnici, kdy sám na 

vlastní oči spatřil bezvládné paže mrtvého Michaila, kterého zřízenci vynášejí 

z pokoje. Navíc se tak děje v noci, což otřesný zážitek ještě umocňuje. Lze se 

dohadovat, zda chlapec na setkání po návratu z nemocnice zapomene nebo zda si 

ho v podobě nočních můr ponese s sebou po zbytek života. 

A poslední z hrdinů, osmiletý Aljoša, se setkává s negativní lidskou vlastností. 

Se lží se děti také setkávají běžně, i když asi v mírnějších formách a téměř bez 

následků. Zřejmým následkem Aljošova setkání se lží bude nemožnost stýkat se 

s vlastním otcem, o těch skrytých důsledcích se lze jen dohadovat. Bude 

v budoucnu také lhát? Stane se z něj pokrytec? Aljoša se totiž setkal kromě lži 

ještě s jedním charakterovým nedostatkem, s pokrytectvím. O tom, že se chlapec 

setkal s těmito negativními lidskými vlastnostmi poprvé, svědčí i skutečnost, že 

Beljajevovi s naprostou důvěrou svěřil své tajemství. Pokud by Aljoša j iž měl 

zkušenosti se lží a pokrytectvím, bezpochyby by se matčinu milenci nesvěřil. 

Naprosto odsouzeníhodné je tudíž chování dospělého, který nemá zábrany zneužít 

důvěry malého dítěte ve svůj prospěch. 
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2.2 Ve světě dětí 

Zatímco v povídkách předcházející kapitoly děti poznávaly nové jevy a byly na 

toto poznávání samy, hrdinové následujících dvou povídek nejsou vůbec samy, 

jsou se svými vrstevníky ve svém dětském světě. V povídkách Děti (Детвора, 

1886) a Chlapci (Мальчики, 1887) se Čechov zajímá o jev, který je pro dětský 

věk typický a specifický, o hru a svět dětské fantazie a představivosti. Autor 

čtenáře uvádí do dětského světa plného tajemství a mnohdy i nesplnitelných snů, 

ve kterém sociální zázemí rodiny, peníze a moc nehrají vůbec žádnou roli. 

Zajímavé je i pozorovat vzájemné dětské vztahy v izolované skupině, kam smí jen 

zvaní a kam dospělí nemají přístup. 

Inspiraci pro povídku Děti, která se v roce 1886 objevila v novinách 

Петербургская газета, hledal Čechov v rodině plukovníka Majevského, jehož 

děti pozoroval. Povídka po svém vydání vyvolala vlnu reakcí, kladně ji ohodnotil 

například L. N. Tolstoj a řada dalších. V. A. Goľcev poukazuje na to, že 

v povídce jsou: „тонко подмечены черты детских характеров" (1, d. 4, s. 

511), P. Krasnov zase na to, že: „ ... рассказы из быта детей г. Чехова вполне 

правдивы - дети в них не нарядные ангелочки, но и замараны, и жадны, и 

легкомысленны, и способны выводить взрослых из себя капризами и 

шалостями . . . " (Tamtéž) 

Dospělí odjeli na křtiny, chůva učí kuchařku šít a děti mají celý dům pro sebe. 

Měly by jít spát, ale: „ ... но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на 

крестинах был ребенок и что подавали за ужином?" (Tamtéž, s. 315) Hraji 

loto, panské děti i potomci služebných, všichni dohromady, u stolu si je jedno 

druhému rovno. Psycholog Čechov znamenitě upozorňuje na neopakovatelnou 

osobnost dítěte, která se projevuje j iž v tak útlém věku. Všímá si hráčské vášně u 

dětí i jednotlivých pohnutek, které je ke hře lákají. 

Jako na prvního se zaměřuje na devítiletého Gríšu: „Самый большой азарт 

написан на лице у Гриши ... Играет он исклучительно из-за денег. Не будь на 

блюдечке копеек, он давно бы уже спал ... Страх, что он может не 

„ ... copak by mohly usnout, dokud jim maminka nepoví, jaké bylo na křtinách děťátko a co 
bylo к večeři?" (4, s. 204) 
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выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую 

голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться ... Выиграв, он с 

жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. " (Tamtez) 

То jeho osmiletá sestra Aňa nehraje pro peníze: „Счастье в игре для нее 

вопрос самолюбия." (Tamtéž, s. 31 б)12 Jejich druhá sestra, šestiletá Soňa, hraje 

loto: „ради процесса игры " (Tamtéž)13 Buclatý Aljoša se lota účastní z poněkud 

zvláštních důvodů: „Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, 

которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или 

обругает кого." (Tamtéž)14 Kuchařčin syn Andrej je zase lhostejný ke hře 

samotné i к výhrám či prohrám. Oddává se plně filosofii čísel: „ ... сколько на 

этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются!" (Tamtéž) 

Čechov tak ve hře pozoruje u dětí povahové rysy. A je více než pravděpodobné, 

že tyto rysy v dalším životě budou určovat celkový charakter. 

Ale ať hrají z jakýchkoliv důvodů, všechny děti si hru užívají, jsou šťastné. 

Loto si uspořádaly po svém, vytvořily si svou vlastní herní terminologii, kterou 

doplnily o žertovné průpovídky, což činí hru ještě zábavnější a zajímavější. Když 

někomu dojdou peníze, ostatní ho založí, aby hra mohla pokračovat. Ani údajný 

švindl, který rozpoutá malou válku, jim však loto nezkazí. Aljoša má radost, že 

se ostatní pohádali a poprali a hra může pokračovat. 

Do jídelny mezi děti přichází starší Vasja. Pozastavuje se nad tím, že si děti 

hrají s penězi. Nepovažuje za výchovné ani přípustné dovolit dětem, aby svůj 

volný čas naplňovaly hazardními hrami. Ale nadšení sourozenců a Andreje ho do 

hry vtáhne také a projeví se jeho skrývaná dětskost. Hrát o kopejky se mu nechce, 

je starší, navrhuje, aby se hrálo o ruble. Ostatní děti však mají svůj vlastní 

Л X neníze Nebýt těch kopejek na 11 „Nejvíce vášně je ve tváři Gríšově ... Hraje výhradné pro p ^ ^ a й h y 

talířku, dávno by už spal ... Pro samy s rac ^ ^ s e d ë t a s o u s t ř e d . t se na hru 
finančního rázu, které se honí v jeho ostř.hané h l a v é nem ^ } 
... Kdykoliv vyhraje, dychtivě sebere peníze a strčí je do kapsy. I 

12 „Štěstí ve hře je pro ni věc ctižádosti." (Tamtéž) 

13 „ ... hraje loto proto, aby si zahrála." (Tamtéž) 

• v kvůli nedorozuměním, která jsou 
- „Nezúčastní se hry tolik z lásky к lotu, jako spíš kvû ^ ^ n a t l u č e 
nevyhnutelným doprovodem hry. Působí mu náramnou rozkoS, У nebo vynadá." (Tamtéž) 

- „ ... co je na tom světě různých čísel a jak to, že se všechna nepopletoul" (Tamtéž) 
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systém, který dělá hru přitažlivější a nechtějí žádné novoty zavádět. Vasja se 

musí chtě nechtě podřídit. Ale unavená Soňa usne a ostatní ji následují . 

Vasjovy obavy, týkající se peněz v dětské hře, jsou neopodstatněné, slouží jen 

jako prostředek pro hru, je to hračka: „Возле них валяются копейки, 

потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!" (Tamtéž, s. 

320)16 

Zatímco v předcházející povídce se Čechov zaměřuje na sílu a prožitek dětské 

hry, v povídce Chlapci, která se objevila ve stejných novinách o rok později , t j . 

v roce 1887, se autor dotýká především představivosti, která je v dětském věku 

velice dobře vyvinuta. V případě hlavních hrdinů povídky, Volodi a Čečevicyna, 

pak konkrétně zobrazuje vliv dobrodružné literatury na myšlení malých čtenářů. 

Co se týče historie vzniku povídky, traduje se historka, kterou vyprávěl 

spisovatel I. S. Šmeljev. V době svých gymnaziálních studií napodoboval 

v přírodě spolu se svým kamarádem život indiánů, když se setkali s Antonem 

Pavlovičem Čechovem, který byl v té době začínajícím spisovatelem. Čechov se 

ke hře přidal a chlapců se zeptal, zda s ním nechtějí vykouřit dýmku míru. (1, d. 

6, s. 699) 

Voloďa se vrací na vánoční svátky domů ze studií a přiváží s sebou svého 

kamaráda Čečevicyna, který na sourozence Volodi působí velice inteligentním 

dojmem. Dívky okamžitě, jak už bývá zvykem, zaujal Čečevicynův vzhled. I přes 

radost ze shledání je však cítit, že chlapci jsou myšlenkami někde úplně j inde. 

Voloďa se neúčastní vánočních příprav jako obvykle, jen si stále něco šuškají 

s Čečevicynem a hledají cosi v mapě. Čečevicyn vypráví Voloďovým sestrám o 

životě indiánů, se kterými se ve svých myšlenkách tak sžil, že se považuje za 

jednoho z nich: 

» - Знаете, кто я? 

- Господин Чечевицын. 

- Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых. " (Tamtéž, s. 

427)17 Podivné chování obou chlapců vzbudí zájem dívek, sledují je a tajně 

16 „Kolem nich se povalují kopejky, které ztratily svou sílu až do příští hry. Dobrou noc!" 
(Tamtéž, s. 207) 

П „Víte, kdo jsem?" „Pan Čečevicyn." „Ba ne. Jsem Montigomo, Jestřábí spár, náčelník 
Nepřemožitelných." (6, s. 356-357) 
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poslouchají. Dozví se, že se Voloďa a Čečevicyn chystají prchnout do Ameriky a 

tam rýžovat zlato, jako hrdinové, o kterých si toho tolik přečetli. O tom, že svou 

cestu mysleli vážně, svědčí i důkladná příprava. Sehnali si pistoli, nože, zásoby 

jídla, kompas ... Chlapci dívkám nadšeně vyprávějí o dobrodružném životě, který 

se chystají vést. Touží objevovat neznámý svět a prožít spoustu dobrodružných 

věcí, chtějí se bít s divochy, lovit tygry, plout na parníku ... Dívky se rozhodly 

mlčet, protože: „Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а 

если ты скажешь маме, то его не пустят." (Tamtéž)18 Nadšení je nakažlivé a 

dívky bez zaváhání uvěřily v realizaci Voloďova a Čečevicynova výletu. 

Čechovovi se opět podařilo dokonale zobrazit psychologii dětské duše a vcítit 

se do pocitů dětských hrdinů a dětsky specifického vnímání skutečnosti, chápe 

jejich důvody, rozumí jim. Zná dětské myšlení. 

Z toho, jak čtenář chlapce poznává, si všímá jasného kontrastu v jejich 

povahách. Čečevicyn si je cestou jistý, jeho odhodlání к uskutečnění snu je až 

neuvěřitelné. Voloďa si naopak jistý není, cítí, že to, co se hodlá udělat, je 

nesprávné, o čemž svědčí jeho motlitba den před útěkem: „ - Господи, прости 

меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!" (Tamtez, s. 

428)19 Nemyslí jen na sebe, ale i na ty, které tady nechává, ví, že jim bude 

chybět: „К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и 

сестер." (Tamtéž)20 Začne о své cestě pochybovat, ale Čečevicyn ho svým 

zapálením přesvědčí. S pláčem, ale přece opouští domov. 

Zmizení chlapců zjišťují rodiče až po dvou hodinách. Kdo může, tak chlapce 

hledá. Najdou je až druhého dne: „Оказалось, что мальчиков задержали в 

городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается 

порох)." (Tamtéž, s. 429)21 Slavné dobrodružství tak neslavně a humorně 

skončilo hned druhý den po útěku. Otec Volodi oběma chlapcům vynadá, zejména 

pak doufá, že rodiče pana Čečevicyna svého potomka náležitě potrestají. Ale 

18 „Voloďa nám z Ameriky přiveze zlato a s lonovou kost; ale řekneš-li o tom mamince, nikam ho 
nepustí." (Tamtéž, s. 358) 

'4 „Bože, odpusť mně hříšnému! Bože, chraň mou ubohou, nešťastnou maminku! " (Tamtéž) 

20 „K večeru se rozplakal. Než šel spát, dlouho objímal otce, matku i sestry." (Tamtéž) 

21 „Ukázalo se, že chlapce zadrželi v městě v hlavní tržnici (chodili po tržnici a stále se 
vyptávali, kde se dostane střelný prach)." (Tamtéž, s. 360) 
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Čečevicyn se necítí vůbec vinen a na svůj plán je náležitě pyšný. Dává najevo, že 

ho nikdo v cestě za dobrodružným životem nezastaví. Na dotaz Voloďova otce, 

kde vlastně nocovali, hrdě odpovídá, že na nádraží. Nevzdává se pro jeden 

neúspěch svých snů a ve skrytu duše doufá, že ho jednoho dne uskuteční: „Когда 

уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с 

девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадьку и 
г ч/ 22 

написал в знак памяти: «Монтигомо Ястребиный Коготь». " (Tamtéž) 

V povídce Děti lze pozorovat chování mladších dětí, podporují se, pomáhají si 

a když už se náhodou pohádají, rychle na to zapomenou. A jako ve skupinách 

dospělých, i dětská skupina má svá daná pravidla, která musí je j í členové 

dodržovat. Jediné, co možná nutí к zamyšlení, je otázka dětí a hazardu. Děti hrají 

sice loto především, aby se pobavily, ale nelze si nevšimnout, že hrají přece jen o 

peníze, byť se jedná o sázku pouze jedné kopějky. Tyto otázky vznáší Vasja, 

nejstarší ze skupiny, ale sám po chvíli do hry přistupuje a sám navrhuje zvýšení 

sázky. Lze si položit otázku, zda se vzrůstajícím věkem bude vzrůstat i výše 

sázek? Jak velká je p r a v d ě p o d o b n o s t , že z dětí vyrostou hazardní hráči? Nebo 

není nutné dělat si starost a nechat děti, ať si hrají? Protože se s dětmi čtenář 

loučí v okamžiku, kdy děti usínají, nikdy nenajde odpovědi na položené otázky. 

Hrdinové z druhé povídky jsou o něco starší. A s rostoucím věkem se mění i 

oblast dětského zájmu. Chlapce více než hra láká dobrodružství. Zajímavé je, a je 

to zřejmé už z názvu obou povídek, že zatímco v povídce Děti si hrály 

dohromady děti obou pohlaví, v povídce Chlapci už jsou rozdělené do dvou 

skupin, jednu reprezentuje Voloďa a jeho kamarád, druhou pak tvoří jeho tři 

sestry. Je vidět, jak se v tomto věku již diferencují priority a zájmy jednotlivých 

pohlaví. Chlapci nezapřou dobrodružnou povahu a touhu prokázat svou odvahu, 

zatímco dívky jsou sice vyprávěním uchváceny, nicméně nedožadují se, aby je 

chlapci vzali s sebou. Dívčí duše dvou starších sester jsou dostatečně uspokojeny 

vidinou vzácného kovu, který chlapci j istě přivezou. Z toho samého důvodu pak 

rodičům neprozradí, kam chlapci tak náhle zmizeli. A ze skupiny dívčí, pak lze 

vyčlenit ještě nejmladší Mášu, která nechápe vůbec nic z toho, co se děje a jedine, 

„Když Čečevicyn odjížděl, byla jeho tvář přísná, pohrdlivá, a když se loučil s d ě v č á * y . 
nepronesl ani s lovo; vzal Kátin sešit a na památku do něho napsal: „Montigomo, Jestřábi 
Spár"." (Tamtéž, s. 361) 
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co jí v souvislosti s Čečevicynem napadá, je myšlenka na čočku, (чечевица = 

čočka, pozn. autorky) Máše by bylo asi lépe při hře loto s vrstevníky z povídky 

Děti. 

Čechov ukázal v těchto dvou povídkách, jak je hra a fantazie těsně a přirozeně 

spjatá se světem dětství. Dětské zapálení pro věc, neuvěřitelně silnou víru v to, co 

dělají, vzájemné vztahy, které jsou nezkažené sociálním postavením, mocí a 

penězi, a zjednodušený pohled na svět jim může leckterý dospělý čtenář jen 

závidět, stejně jako jim může závidět čisté a nefalšované přátelství, který je ve 

světě dospělých tak vzácné. 
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2.3 Zlé děti 

Zatímco doposud byly dětští hrdinové, se kterými se čtenář setkal, bytosti čisté, 

hravé a nezáludné, centrálním tématem následujících dvou povídek Zlý chlapec 

(Злой мальчик, 1883) a Zinuška23 (Зиночка, 1887) jsou stinné stránky dětské 

povahy. Jak už sám název kapitoly napovídá. 

Pod povídku z roku 1883 Zlý chlapec se Čechov podepsal svým pseudonymem 

Antoša Čechonte. Zajímavostí je, že se v této době objevují dvě povídky se 

stejným názvem. Autorem jedné povídky je Antoša Čechonte a druhé pak literát 

osmdesátých a devadesátých let 19. století A. D. Brodský. 

Ivan Ivanyč Lapkin a Anna Semjonovna Zamblická jsou zamilovaní, čtenář je 

tak hned v počátku četby povídky vnesen do příjemného světa mladé lásky, 

prvních polibků a horoucích vyznání. Tato atmosféra však mizí v okamžiku, kdy 

se ozve Annin bratr, gymnazista Kolja, který pár sledoval: „ - A-a-a ... вы 

целуетесь? - сказал он. - Хорошо же! Я скажу мамаше. (1, d. 2, s. 180) 

Budoucnost mladého páru je zdánlivě ohrožena. Lapkin se pokouší apelovat na 

čestnou povahu Kolji: „ - Надеюсь, что вы, как честный человек ... 

забормотал Лапкин, краснея. - Подсматривать подло, а пересказывать 

низко, гнусно а мерзко ... Полагаю, что вы, как честный и благородный 

человек ... " (Tamtéž)25 Jeho naděje však zhasnou, když se projeví naplno 

Koljova zlá povaha: „ - Дайте рубль, тогда не скажу! - сказал благородный 

человек. - А то скажу. " (Tamtéž)26 Tato slova na Lapkina působí jako ledová 

sprcha. Nezbývá jim nic jiného, než se podvolit a malému vyděrači zaplatit 

požadovanou částku. Bohužel tím to však nekončí, Koljovy požadavky neustávají, 

chlapec ví, že má sestru a jejího milence v hrsti a plně toho dokáže využít. Tímto 

23 překlad autorky 

24 „Aha-a-a ... vy se líbáte!" pravil. „To je pěkné. Řeknu to mamince." (6, s. 410) 

25 „Doufám, že jako čestný člověk . . ." zakoktal Lapkin, zardívaje se. „Špehovat J e P ° d l o s t ? 
roznášet klepy je sprostota, hnus a mrzkost ... Domnívám se, že jako čestný a šlechetný ciove 
• ••" (Tamtéž) 

26 „Dejte mi rubl a já to neřeknu," pravil šlechetný člověk. „Jinak to povím." (Tamtéž) 
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podlým a nedůstojným způsobem tak od vystrašených milenců vydíráním získá 

míč, barvy, knoflíky ke košili. Kolja se nejen nestydí, ale navíc Annu a Lapkina i 

nadále sleduje a nenechá je ani na minutu o samotě. Stále vyhrožuje vyzrazením 

jejich tajemství a psychicky oba týrá. 

Důležitým momentem celé povídky je okamžik, kdy se Lapkin nad vzniklou 

situací zamýšlí a vyslovuje nahlas obavy o chlapcovu budoucnost: „ - Подлец! -

скрежетал зубами Лапкин. - Как мал, и какой уже большой подлец! Что же 

из него дальше будет?!" (Tamtéž)27 Ptá se v duchu sám sebe, co může jednou 

vyrůst z dítěte, které je j iž v tak mladém věku zlé a z hlediska hodnot staví 

špatnost nad kladné lidské vlastnosti. Nyní jsou předmětem vydírání hračky a jiné 

různé drobnosti, nad kterými by se člověk jinak rád zasmál, ale dá se očekávat, že 

se stoupajícím věkem poroste i náročnost chlapcových potřeb. Ale chybu je nutno 

vidět i v přístupu Lapkina a Anny, kteří se podvolili a na vydírání přistupují. 

Pokud by svou lásku neskrývali a v okamžiku, kdy je Kolja objevil, by se sami 

přiznali, nejen, že by šli Koljovi správným příkladem, ale zároveň by se sami 

vyhnuli několikaměsíčnímu stresu. Je jen otázkou správné výchovy a příkladného 

chování dospělých, aby z malého dítěte nevyrostl agresivní vyděrač, kterému 

působí slast, když může ubližovat jiným a ještě z toho něco materiálního získat. 

Koljova krutovláda trvá přes tři měsíce, Lapkin už dále nedokáže napětí snášet 

a rozhodne se situaci řešit tak, že požádá rodiče o Anninu ruku. Ti souhlasí a 

Kolja nemá najednou nic, čím by mohl vydírat. Tajemství již není tajemstvím a 

snoubenci se mohou již oficiálně stýkat. Role se obrátí, teď mají navrch Anna a 

Lapkin, kteří si nedokáží odpustit, aby se malému vyděrači nepomstili: 

„Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде 

всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал 

от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, 

тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое 

наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал 

умолял их: - Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите! 

(Tamtéž, s. 181)28 

и 

27 
„Padouch," skřípal zuby Lapkin. „Tak malý a padouch už tak velký! Co z něho bude později?" 

(Tamtéž) 

28 „Promluviv s rodiči své snoubenky a dostav od nich svolení , rozběhl se Lapkin především do 
zahrady a jal se hledat Kolju. Když ho našel, div nezaštkal nadšením a chytil z lého hocha za 

21 



Pokud bylo Koljovo chování jen dětským rozmarem, ze kterého se poučil, může 

čtenář brát povídku s humorem. V případě, že ho ani tahání za ucho nevyléčilo a 

ještě v něm povzbudilo jeho víru, že ubližovat druhým je v pořádku, musí čtenář 

brát příběh Kolji jako hrozbu a uvědomit si, že chlapcovo chování není ojedinělé 

a v žádném případě se před ním nesmí zavírat oči. 

O tom, zda Kolja skutečně lituje svého špatného chování, se čtenář přesvědčit 

nemůže. Zato v povídce Zinuška, která byla publikována v roce 1887, vzpomíná 

již dospělý lovec na to, jak se jako dítě zle zachoval, a je si vědom toho, že 

tenkrát ublížil a byl za své jednání nenáviděn: „А вот я был ненавидим, 

ненавидим хорошенькой девушкой и на себе самом мог изучить симптомы 
29 

первой ненависти. " (1, d. 6, s. 303) 

Vypráví lovecké společnosti o tom, co jako osmiletý chlapec provedl. Zinuška 

byla jeho mladá guvernantka, čerstvá absolventka. Ten den se s chlapcem učila, 

dospělí odjeli na lov a doma zůstal hrdina, Zinuška a chlapcův starší bratr, 

kterého bolely zuby. Na Zinušce je vidět, že je nervózní a něčím rozrušená. 

Zadává úkol a někam rychle odchází. Dětskou hlavu ihned zaměstnalo, kam šla a 

proč: „Куда она побежала и зачем? Будучи умен не по летам, я скоро 

сообразил и понял всё; она побежала в сад затем, чтобы, пользуясь 

отсутствием родителей, забраться в малиник или же нарвать себе 

черешень! Когда так, и я же, черт возьми, пойду есть черешни!" (Tamtez, s. 

3 0 5)30 Opět je patrna Čechovova schopnost vcítit se do dětského myšlení, napadlo 

by dospělého, že téměř dospělá guvernantka bude využívat nepřítomnosti 

dospělých, aby se mohla dosyta najíst třešní a malin? Na to může přijít jen malé 

děcko. 

Péťa Zinu sleduje, co uvidí ho ale překvapí. Podobně jako Kolja 

v předcházející povídce i on přistihne svého staršího sourozence v kompromitující 

rh kdvž Kolja plakal a 
ucho. A měli jste vidět, jaký požitek byl vepsán ^ / ^ f ^ ^ S m r t o ' - CTamtéž, s. 4 1 2 ) 
úpěnlivě škemral: „Milí, drazí holoubkové, už nebudu! Aj-aj, odpusťte m 

- „Mě nenáviděla P ě k ň o u č k á dívka a tak j sem mohl sám na vlastní kůži pocítit pHznaky P rvn 
nenávisti." (překlad autorky) ^ 

30 „Kam utíkala? Kvůli čemu? A protože jsem byl chytrý rychle J « " ^ 1 * b y s i z a l e z l a 
dohromady a vše mi došlo; chtěla využít nepřítomnost, r od. C u a bez ^ t f e g n g „ 
do maliní nebo si načesala třešně! Když je to tak, zatraceně, tak já teda У 
(překlad autorky) 
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situaci. A podobně jako Kolju i jeho napadají černé myšlenky, jak se získanými 

informacemi naložit. A ani v tomto případě se nejedná o nic chvályhodného: 

„Потом я сидел над задачником, думал и соображал. По моей роже плавала 

победоносная улыбка. С одной стороны, приятно быть владельцем чужой 

тайны, с другой - тоже весьма приятно сознавать, что такие авторитеты, 

как Саша а Зиночка, во всякую минуту могут быть уличены мною в незнании 

светских приличий. Теперь они в моей власти и их спокойстсвие находится в 

полной зависимости от моего великодушия. Я же им покажу!" (Tamtéž, s. 

305-306)31 

Zatímco v předešlé povídce nejsou patrny chlapcovy myšlenkové pochody a 

čtenář je pouze seznámen s Koljovou konkrétní reakcí v podobě vydírání, 

v povídce Zinuška je naopak zobrazeno, jak hrdina uvažuje nad tím, co viděl a co 

udělá. Oběma zlým chlapcům je pak společný pocit vlastní převahy a moci, 

kterého při nejbližší možné příležitosti zneužijí. 

Na rozdíl od Kolji, Péťa nevydírá. Za svoji mlčenlivost nic nepožaduje, větší 

potěšení mu působí to, že může oba týrat a neustále jim dokazuje, že si je vědom 

toho, co viděl a kdykoliv to může prozradit. Podobně jako Lapkin i Zina se 

pokouší chlapce přesvědčit, aby mlčel a prokázal tak svou dobrotu: „Петя, это 

низко ... Я вас умоляю, ради бога ... Будьте мужчиной ... не говорите никому 

- Порядочные люди не шпионят ..." (Tamtéž, s. З06)32 То Saša reaguje po 

svém, řekne Péťovi, že je hloupý. To ovšem neměl dělat, chlapec je ještě více 

rozhodnutý dokázat bratrovi, že skutečně všechno viděl. Zinočka zatím dává 

chlapci samé jedničky a nestěžuje si na něj jeho otci. Kolja vydíral, Péťa vydírat 

nemusí, vyděšená guvernantka má takový strach z vyzrazení, že se sama mlčky 

podvoluje a dovoluje svému svěřenci, aby se neučil a při hodinách byl na ni drzý. 

Péťovi však brzo přestává stačit vědomí, že ví o poměru Zinušky a svého 

bratra. Touží se někomu svěřit se svým tajemstvím, které ho tíží, čím dál tím víc. 

Trápí oba milence do té míry, že Zinuška začne chlapce nenávidět: „О, как я 

тебя ненавижу! Никому я не желала столько зла, как тебе!" (Tamtéž, s. 

31 „Potom jsem seděl nad sbírkou úloh, přemýšlel a rozumoval. Můj obličej byl zkřiven 
vítězoslavným úsměvem. Na jednu stranu, je příjemné ovládat cizí tajemství, ale na druhou take 
není vůbec špatné poznat, že i takové autority, jako je Saša a Zinuška, mohou být mnou 
kdykoliv usvědčeni v neznalosti s lušného chování. Nyní jsou oba v mé moci a jej ich klid 
závisí čistě a jen na mé velkomyslnosti . Já jim ukážu!" (překlad autorky) 

32 „Péťo, to je špatné ... Zapřísahám Vás, proboha ... Zachovejte se jako muž ... Nikomu 
neříkejte ... Řádní lidé nešpehují." (překlad autorky) 
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308)33 Toto otevřené nepřátelství vedlo Péťu k tomu, že běžel za maminkou a 

všechno jí řekl. Matka, která nechtěla způsobit skandál, postupně Zinušku 

vyštvala z domu. Vypravěč si doteď vybavuje pohled, který na něj guvernantka 

vrhla, když odjížděla, nemůže na ten okamžik zapomenout. 

Podobně jako u Anny a Lapkina, i tento příběh má šťastný konec. Zinuška se 

nakonec stala Sašovou ženou a váženou Zinaidou Nikolajevnou, ale přestože 

utekla od té doby již spousta let, dospělý Petr stále cítí, že mu nikdy plně 

neodpustila jeho chování: „Очевидно, ненависть так же не забывается, как и 

любовь ... " (Tamtéž)34 a uvědomuje si, že láska může vyvolat i nenávist a naopak, 

že oba dva city jsou stejně silné, trvalé a snadno přechází jeden v druhý. 

Čechov nutí čtenáře, aby si uvědomil, že děti jsou na jedné straně naivní, 

bezelstné, šťastné a důvěřivé, ale na straně druhé se u nich můžou projevit i 

vlastnosti typické pro dospělé jedince jako je vydírání, zloba, pocit ublíženosti a 

touha škodit. Pokud se bude pátrat po tom, kde se tyto vlastnosti u dětí objevily, 

dojde se zřejmě к názoru, že jen využily své čistě dětské schopnosti napodobovat 

to, co vidí kolem sebe. S největší pravděpodobností jsou tak příčinou zlých 

dětských povah sami dospělí, který svým často nečestným, nečistým a 

nepříkladným jednáním a chováním negativně působí na duševní vývoj nejen 

svých, ale i cizích potomků. Nezbývá než atmosféru těchto dvou povídek 

vztáhnout na dnešní dobu, kdy mají děti možnost napodobovat kromě dospělých i 

chování svých oblíbených hrdinů z televize, filmu a počítačových her. Často za 

tiché tolerance rodičů. 

Vzhledem ke značné dávce humornosti obou povídek, které čtenáře možná 

povedou к úsměvu, mohou se předchozí myšlenky a závěry zdát přehnané a 

možná dokonce i krajně vyhrocené, nicméně při opakovaném čtení těchto dvou 

povídek si může čtenář všímat kromě děje i myšlenkových pochodů obou chlapců 

a skoro se vcítit do jejich pocitů, uvažovat jako oni, cítit jejich potěšení a slast 

z vydírání a z vlastní moci nad druhými, a v tomto okamžiku začínají být povídky 

pro čtenáře i varováním, čeho všeho mohou být děti schopny, pokud se jim to 

dovolí. A je zřejmé, že nemusí zůstat pouze u zmiňovaných projevů, které lze 

33 „Ach, jak já tě nenávidím! Nikdy jsem nikomu nepřála tolik špatného, jako tobě!" (překlad 
autorky) 

34 „Je evidentní, že láska a nenávist se nikdy nezapomínají ..." (překlad autorky) 
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nazvat „pasivní agresí", ale že se tito jedinci mohou dopouštět i projevů fyzického 
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2.4 Sachal inské děti 

Doposud se děj všech povídek odehrával na území carského Ruska, část 

nazvaná Sachalinské děti pak čtenáře zavede až na daleký Sachalin. Rozsáhlá 

próza Ostrov Sachalin (Остров Сахалин, 1901), která zaujímá v Čechovově jinak 

umělecké tvorbě žánrově ojedinělé a výjimečné postavení, byla přijata veřejnosti 

s jistými rozpaky. Je těžké určit, zda Ostrov Sachalin patří к vlně tzv. „odhalovací 

literatury", zda se jedná o vědeckou studii, publicistický dokument či umělecký 

cestopis. Mluví se dokonce i o tzv. vícežánrovosti - polygeneričnosti tohoto 

hraničního díla. (27, s. 101-103) Sám Čechov к tomu poznamenal: „ ... моя 

поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на 

это ни знаний, ни времени, ни претензий. " (9, s. 89) 

Zřejmé je však to, že se Čechov maximálně snažil ukázat život ve věznicích 

carského Ruska ze všech stránek. Na více než 360 stranách v 23 kapitolách se 

mezi jiným zabýval problematikou hygieny, lékařské péče, zemědělství, tělesných 

trestů, alkoholismu, prostituce a v neposlední řadě i postavením a osudy 

sachalinských žen a dětí. Poukazuje na nutnost reforem v oblasti věznic a 

zobrazuje přesvědčivě život vypovězenců. 

Čechov překvapil své okolí záměrem odcestovat na samý východ carského 

impéria. Nikdo nechápal, proč chce vážně nemocný Anton Pavlovic uskutečnit 

namáhavou, nebezpečnou a vyčerpávající cestu napříč Sibiří. Namáhavou proto, 

že v té době ještě nebyla postavena železnice a autor musel v koňském potahu 

absolvovat přes čtyři tisíce kilometrů. To svědčí o tom, že své cestě na Sachalin 

přikládal velký význam. 

Na otázky, proč se rozhodl podniknout tuto expedici, Čechov vzpomínal 

medicínu jako svou „zákonitou manželku", které chce splatit, co je povinen. Cestu 

bral jako morální dluh. (7, s. 375) 

Po půlroční přípravě a bez podpory úřadů se vydal 21. dubna 1890 na cesty, na 

Sachalin doputoval 10. června. Po několika měsících intenzivní práce, která byla 

naplněna vědeckými výzkumy a podpořena ne vždy důvěryhodnými zdroji, se 

Pak vrátil do Moskvy 9. prosince 1890. Text knihy byl poprvé otištěn v časopise 

26 



Русская мысль v le tech 1893-1894 a roku 1901 bylo doplněné a opravené dílo 

zařazeno do desetisvazkových sebraných spisů Čechova. 

Za počátek textu je považována črta Ze Sibiře (Из Сибири, 1890), umělecky se 

pak cesta odráží např. v povídkách Gusev (Гусев, 1890), Ženské (Бабы, 1891) a 

Vražda (Убийство, 1895). 

Na děti, jako na symbol lidskosti v takřka nelidských podmínkách, se autor 

zaměřuje především v 17. kapitole, která se zabývá věkovým složením 

obyvatelstva, rodinnými poměry vypovězenců, sňatky, porodností a sachalinskými 

dětmi. 

Ze statistik vyplynulo, že je na Sachalinu 24,9 % osob ve věku do 15 let. 

V době Čechovova pobytu žilo na ostrově 2122 dětí, z toho 644 přišlo se svými 

rodiči a 1473 se narodilo během cesty a pobytu ve vyhnanství. Děti v drtivé 

většině případů nezůstávají na ostrově celý život. Dříve nebo později se vracejí 

zpět do pevninského Ruska. Narození většiny dětí je z důvodu chudoby přijímáno 

neradostně, dospělí nemají, čím by svoje potomky nakrmili a dokonce se objevují 

i názory, že by bylo lépe, kdyby novorozenci zemřeli, protože je na ostrově nic 

dobrého nečeká. Zdejší děti jsou bezprizorné a už od nejútlejšího věku se toulají. 

Až mrazivě děsivé a smutné je to, že se děti často nedokáží bavit o ničem jiném, 

než o tak nedětských záležitostech jako je poprava, důtky, pruty ... Násilí je 

běžnou součástí jejich života, ve kterém jsou obklopeny vrahy, zloději, či buřiči, 

kteří jsou zároveň i jejich vlastními rodiči: „Обходя избы в Верхнем Армудане, 

я в одной не застал старших; дома был только мальчик лет десяти, 

беловолосый, сутулый, босой; бледное лицо покрыто крупными веснушками и 

кажется мраморным. - Как по отчеству твоего отца? - спросил я. 

Не знаю, - ответил он. 
- Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно. 

Он у меня не настоящий отец. 

~ Как так ~ не настоящий? 

- Он у мамки сожитель. 

~ Твоя мать замужняя или вдова? 

- Вдова. Она за мужа пришла. 
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- Что значит - за мужа пришла? - Убила. " (1, d. 14-15, s. 272) 

Vysoké procento dětí, které se narodily na Sachalinu, pochází z nelegitimních 

vztahů. Vypovězenci, jej ichž zákonní partneři zůstali v Rusku, nacházejí nové 

protějšky v místě svého působení. Jelikož jim z různých důvodů, ekonomických či 

náboženských, není umožněn rozvod, žijí spolu „na hromádce" a z těchto svazků 

přichází na svět nemanželské děti. 

Čechov si všímá, že sachalinské děti jsou bledé, špatně živené a oslabené. 

Mají neustále hlad a chodí v roztrhaných šatech. To vše je příčinou silně 

nalomeného zdraví. Ty nejchudší rodiny sice dostávají výživné od místních úřadů, 

ovšem jak autor poznamenal, každý úředník si přívlastek „nejchudší" vykládá po 

svém. Anton Pavlovic zmiňuje charitativní pomoc, která přichází pravidelně 

z Petrohradu ve formě oblečení a hraček, ale zároveň dodává, že tyto věci jsou 

často propity a prohrány hlavou rodiny а к dětem se tak většinou nic nedostane 

Když se však přece jen poštěstí a hračky doputují až к malým adresátům, jej ich 

radost nezná mezí. 

I přesto, že děti jsou ve většině případů považovány za břemeno, stává se často, 

že se bezdětné rodiny ujímají cizích dětí. Dochází к běžnému paradoxu - ti, co 

děti mají, o ně nejeví zájem a bezdětní, kteří po dětech touží a nemohou je mít, 
pak adoptují sirotky. 

Ani po stránce vzdělávání není situace na Sachalinu uspokojivá. Školy jsou 

chudě vybavené, existují neoficiálně a jejich budoucnost je téměř neustále nejistá. 

Výuku mají na starost vypovězenci, kteří nemají patřičné pedagogické vzdělání a 

práci učitelů nikdy předtím ani nevykonávali. 

Velice často se objevuje problém dětské prostituce. S tím, co se jinde považuje 

za trestné a vysoce nemorální, se autor setkává na každém kroku. Běžně se 

35 »Když jsem obcházel chalupy ve Verchním Armudanu, zastihl jsem v jedné z nich asi 
desetiletého chlapce. Byl doma sám, starší kamsi odešl i . Světlovlasý sporý klučina, na nohou 
nic, díval se na mne tázavě, bledou tvářičku měl posetou velkými pihami, vypadala jaKo 
mramorová. 
»•Jak se jmenuješ po otci?" zeptal jsem se ho. 
„Nevím." 
„Jak to že nevíš? Žiješ s otcem, a nevíš , jak se jmenuje? To je hanba." 
„On není můj pravý otec" 
„Jak to že ne?" 
„Žije s mamkou." 
„Matka je vdaná nebo vdova?" 
„Vdova. Je tady kvůli mužovi." 
„Co to znamená - kvůli mužovi?" 
„Zabila ho." (7, s. 2 7 4 - 2 7 5 ) " 
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prodávají dívky, které jsou starší něco málo přes deset let. Dělají „spolubydlící" 

strážným a úředníkům. Ničím výjimečným není ani to, že matka prodává sebe a 

zároveň své děti. Muži to paradoxně podporují, protože prostituce znamená vyšší 

příjmy do rodinného rozpočtu. Tento promiskuitní způsob života s sebou nese 

ovšem vysoký výskyt pohlavních chorob, především syfilidy ve všech stadiích. 

Dětství na ostrově je nezáviděníhodné, těžko předvídat, jak se několikaletý 

pobyt v prostředí pro výchovu dětí naprosto nepřijatelném a neuspokojivém 

podepíše na vytváření jejich charakteru a jak ovlivní jejich budoucí život. Musí 

trpět životem zločinců a vyhnanců a přitom jsou zcela nevinní. Měly jen tu smůlu, 

že se narodily do špatné rodiny. 

Čechov však i přes všechna negativa, jako je bída a mnohdy i špatné 

zacházení, i přes zjevnou nepřízeň osudu, popisuje rozporuplný vztah vyhnanců 

к dětem takto: „Но все-таки, что бы ни говорили и как бы ни причитывали, 

самые полезные, самые нужные и самые приятные люди на Сахалине - это 

àemu, и сами ссыльные хорошо понимают это и ценят их. В огрубевшую, 

нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент 

нежности, чистоты, кротости, радости. Несмотря на свою непорочность, 

они больше всего на свете любят порочную мать и разбойника отца, и если 

ссыльного, отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковость собаки, то 

какую цену должна для него иметь любовь ребенка! Я уже говорил, что 

присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку, теперь 
же еще прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что 

привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от 
36 

отчаяния, от окончательного падения. " (Tamtéž, s. 270) 

" " ^ I ľ T a k k o l i v n a í ^ í a nadávají - přece J - ^ ^ f ^ o M e í ľ d ľ a n í d t f b y je 
^ p ř í j e m n ě j š í m živlem na Sachalinu jsou děti Sam vypov jemnocitem, čistotou, 
z a "'с. Zhrublou, mravně zchátralou sachalmskou rodinu { J m a t k u a o t c e lupiče 
Poklidem a radostí. 1 když to jsou neviňátka, n a d e j j ® mriuji P J ^ / , n o s t p s a , j e nasnadě, 
a jest l iže vypcwězence, který ve vězen, o d v y k l l .chotkám ůoj £ v y p o v ë z e n c u m 
Jakou cenu pro něho musí mít dítě, j ež ho má rádo! Už sem , m v y p o v ë z e n C e 
morální oporou. K tomu ještě dodám, že děti JMU toto j e d ^ pou • p á d e m , < 
muže a ženy к životu, ony to jsou, které je chrání před zoutalstv 
(Tamtéž, s. 273) 
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Na konci nezbývá, než zmínit jeho novinový článek Hladovějící děti 

(Голодающие дети), který vyšel v novinách Крымский курьер 24 .11.1898 а 

věnoval se hladovějícím dětem rolníků v Samařské oblasti. Spoluautorem článku 

byl vědec a etnograf, A. S. Prugavin, který sloužil v l e t e c h 1898-1899 

v gubernském zemstvu Samařské oblasti. Navíc byl členem sdružení „Кружок для 

помощи голодающим", které se zabývalo pomocí hladovějícím. Ze zachovalé 

korespondence Čechova s Prugavinem je možné se dozvědět, že Čechov se aktivně 

zapojil do činnosti Prugavina a kroužku, vybíral příspěvky, publikoval v novinách 

informace o možnostech, jak přispívat hladovějícím a snažil se v Jaltě uspořádat 

různé charitativní večery, koncerty a představení. O šlechetnosti Čechova svědčí i 

samotná Prugavinova slova: „ ... как много внимательной заботливости, как 

много сердечного участия - искреннего и трогательного - вложил он в дело 

помощи голодающим крестьянам Самарской губернии, в которой - сколько 

помнится - он никогда даже и не бывал ... (1, d. 16 s. 550) 

Ve zmíněném článku Čechov upozorňuje na velkou neúrodu v Samařské 

gubernii, která v daném roce 1898 zapříčinila nedostatek potravy pro obyvatele i 

dobytek. Zároveň upozorňuje, že vzniklá situace nejvíce ohrožuje život a zdraví 

dětí, které ke zdravému růstu samozřejmě potřebují výživnou stravu. Navíc drtivá 

většina dětí podle zákona nemá právo na potravinové dávky v rámci vlády a 

zemstev. 

Čechov informuje o existenci sdružení, které nese název „Частный кружок". 

Tato instituce vznikla j iž v roce 1891, kdy byla oblast postižena podobnou 

katastrofou. Díky činnosti zmíněné organizace se podařilo pro více jak 3000 dětí 

získat především dostatek chleba, mléka a jáhel . 

Na závěr Anton Pavlovic apeluje na čtenáře, na je j ich lidskost a dobrotu. Žádá 

Je, aby pomohli, pokud to bude v je j ich silách. Vyzývá ty, kteří jsou sami rodiči, 

aby nezůstali lhostejní k osudu samařských dětí. Ubezpečuje je , že i malá pomoc 

je důležitá a že mohou zachránit spoustu dětských životů. Na konci uvádí adresu 

Prugavina, na kterou lze příspěvky zasílat. 

Jak je vidět v této kapitole, Čechov nebyl pouze spisovatel s velkým literárním 

talentem, ale především člověk s laskavým srdcem. Jak Ostrov Sachalin, tak i 

interpretovaný novinový článek se poněkud vymykají ostatním kapitolám této 

překlad autorky 
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prace, nicméně z hlediska zaměření na postavení a problémy dětí do něj 
bezpochyby patří. 

31 



2.5 Bez rodičů 

Kapitola o dětech z ostrova Sachalin přivádí čtenáře к sociálním otázkám. 

Následující kapitola je tematicky podobná té předcházející, protože je také 

věnována osudu dětí, které musejí bojovat s nepřízní osudu, a navíc jsou na tento 

boj samy. Životy těchto hrdinů jsou podobné těm ze vzdáleného ostrova Sachalin. 

Buď přišly o rodiče, jako sourozenci Tekla a Danilka v povídce Den za městem 

{День за городом, 1886) či Vaňka ze stejnojmenného díla, nebo jsou kvůli 

chudobě nuceny se s rodiči rozloučit a jít do služby. To je případ třináctileté 

Várky z povídky Spát! Spát! (Спать хочется, 1888), které zemřel otec a 

s matkou se musely rozejít. 

V roce 1883 se objevuje Čechovova poznámka, ve které se zaobírá dětmi, které 

byly dány do učení ke kupcům a řemeslníkům všeho druhu: „ Musí čistit umyvadla 

a samovary, vynášet splašky, kolébat panské děti - a za to vše dostávají jen 

třeskuté pohlavky. - Chlapce bijí, kdykoliv jim to napadne, a vším, co jim padne 

do ruky: metlou, pohrabáčem, mokrým hadrem ... Hoši chodí spát ve dvanáct a 

vstávají v pět. Jedí zbytky z panského stolu, chodí v roztrhaných hadrech, usínají^ 

Při čištění pánových bot. Ve dne jsou ve studeném a tmavém krámě, v noci spí 

v kuchyni vedle umyvadla studeného jak led nebo ve stejně studené síni. " (5, s. 

75) 

O tom, že se Anton Pavlovic Čechov velmi zajímal o děti, které byly bez 

Pomoci ponechány životu u samého dna lidské společnosti, se lze přesvědčit 

v povídce Vaňka, která se objevila v novinách Петербургская газета 25. 

Prosince 1886. Krátce po publikaci se objevily první kritické reakce, které tvrdily, 

že Vaňka je taková „drobnůstka" a že se autorovi nepodařilo ani vykreslit 

vesnici ve Vaňkových vzpomínkách, ani vyobrazit postavu dědečka. Tato 

negativní kritika však byla zcela ojedinělá. 

Malý devítiletý chlapec Vaňka je už tři měsíce v učení u ševce Aljachina a zdá 
s e , že to jsou nejhorší tři měsíce jeho života. Je Štědrý den, chlapec je sám a 

zřejmě sváteční čas, kdy každý je s těmi, které má rád, zapříčinil, že chce napsat 

dopis svému dědečkovi, Konstantinu Makaryči, který mu jako jediný z rodiny 

zůstal. Vaňka se mu v dopise svěřuje se svým neštěstím: několikrát denně je bit, 
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dospělí si z něj udělali sluhu a otloukánka, věčně je hladový, spí v předsíni a 

v noci kolébá dítě svých pánů. Nenajde se nikdo, kdo by s ním vlídně zacházel, 

pohladil ho, pochválil. Neuvěřitelné je to, že se к němu takto chová i hospodyně, 

která je sama matkou, a tudíž by jí měl mateřský instinkt bránit v tom, aby 

s chlapcem jednala tak odporně. O tom, jak silně se chce chlapec vrátit z Moskvy 

zpátky na vesnici, svědčí následující část dopisu: „Дедушка милый, нету 

никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню 

бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за 

это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за 

упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею. " (1, d. 5, s. 480)38 

Psaní dopisu přerušuje chlapcův pláč a vzlykot, to vzpomíná na všechny 

Vánoce prožité v minulosti. Dědeček Vaňku bral s sebou do lesa pro stromeček. 

Vzpomněl si i na Olgu Ignaťjevnu, kterou měl rád a která ho rozmazlovala 

sladkostmi, učila ho číst, psát a počítat do sta. Dokonce ho naučila tancovat i 

čtverylku. To, že byl pouhým panským rozmarem, prostředkem к vyplnění 

volného času, však Vaňkovi nedošlo. Dokud žila matka, Olga Ignaťjevna o 

chlapce projevovala zájem, pak však Pelageja zemřela a Vaňka byl přestěhován do 

čeledníku a následně do Moskvy ke zlému ševci. Čechov tímto detailem 

poukazoval na původce neštěstí a dotýkal se problémů v sociální rovině. 

Vaňka pokračuje ve psaní dopisu, znovu dědečka zapřísahá, aby si pro něj 

přijel: „Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня 

сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а 

скука такая, что и сказать нельзя, все плачу ... Пропащая моя жизнь, хуже 

собаки всякой. " (Tamtéž, s. 481 Г* 

Dopsaný dopis vložil chlapec do obálky a na ni napsal adresu: „На деревню 

дедушке. " (Tamtéž, s. 481)40 

Čtenář v tomto okamžiku jistě tuší, že zoufalý dopis svého adresáta nikdy 

nenajde. Zde je nasnadě opět připomenout nezodpovědné jednání statkářky, která 

38 „Milý dědečku, tady to nejde dál, tady bych zašel. Utek bych na vesnici pěšky, ale nemám 
boty a bojím se tak na mráz. A až vyrostu, budu tě za to živit a nikdo ti nebude smět ubližovat, 
a až umřeš, budu se za tvou duši modlit zrovna tak jako za maminku Pelageju." (4, s. 341) 

39 „Pro Krista Pána našeho tě prosím, vem mě odtud. Slituj se nade mnou, nad sirotkem 
nešťastným, protože mě tu všichni tlučou, mám tu hrozný hlad a tak se mi stýská, že to 
vypovědět nemůžu, jen pláču ... Je to život к ničemu, horší, než má každý pes." (Tamtéž) 

40 „Dědečkovi na vesnici ." (Tamtéž, s. 342) 
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chlapce naučila kromě jiného psát a tudíž mu dala naději, že dopis napsaný 

dědečkovi mu pomůže změnit jeho nešťastný osud. Chlapec je ale bohužel málo 

vzdělaný na to, aby věděl, že bez přesné adresy nemůže být dopis nikdy doručen. 

Možná by bylo lepší, kdyby zůstal nevědomý bez poznání jiného lepšího života, 

který na okamžik okusil. Vaňka však věří, že dědeček přijede a odveze si ho 

s sebou. 

Nabízí se otázka, jaký je ale dědečkův vztah к chlapci. Přijel by si pro něho, 

kdyby tušil, jak moc je chlapec nešťastný a jak špatně se s ním zachází? Proč se o 

chlapce nezajímá, když ten je už přes tři měsíce ve službě a dědeček ví, že je 

jediný, kdo mu zůstal. Konec příběhu je otevřený a ponechán plně fantazii 

čtenáře. 

I ve své druhé nej známější povídce Spát! Spát! se Čechov zabývá 

problematikou hrubého a nelidského vykořisťování dětí. 

Povídka byla poprvé otištěna v novinách Петербургская газета 25. ledna 

1888. A. Izmajlov v souvislosti s dílem připomíná jako pravděpodobnou inspiraci 

Andrjušku a Gavrjušku, dva chlapce, kteří byli dáni do učení к otci Antona 

Pavlovice, jenž s nimi jednal stejně přísně jako se svými vlastními dětmi. Chlapci 

byli přetěžováni, v obchodě pracovali od brzkého rána do pozdní noci. Na běžném 

denním pořádku byly nadávky a bití, protože starý Čechov zastával ve výchově 

názor: „škoda rány, která padne vedle." 

A. Čechov se к dětským postavám v dílech Antona Pavlovice vyjádřil takto: 

„Все дети в рассказах брата существа страждущие или же угнетенные и 

подневольные." (1, d. 7, s. 624) A znovu s jistou dávkou nadsázky vzpomíná, že 

on ani jeho bratr skoro nepoznali radosti dětství. 

Po publikaci povídky se na jej í adresu ozývaly různé hlasy. Lev Nikolajevič 

Tolstoj patřil mezi ty, kteří povídku vysoce ocenili. Sám pak dokonce přiřadil 

Spát! Spát! mezi vůbec nej lepší Čechovova díla. 

Na druhou stranu se ovšem hlásili o slovo ti, jej ichž názory se od Tolstého 

velice lišily. N. M. Ježov se vyjádřil, že v reálu je povídka „nepravděpodobná". 

I. I. Gorbunov-Posadov z vydavatelství Посредник dokonce shledal syžet 

povídky „umělým". Do obhajoby Čechova se pustil А. I. Ertěl', který v dopise 

z 29. března 1891 píše zmíněnému Gorbunovu-Posadovi následující: „С вашим 

мнением о рассказике Чехова согласиться не могу. Почему вы думаете, что 
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убийство ребенка ополоумевшей нянькою вещь искусственная? Это бывает 

и не редко, а в рассказе, насколько помнится, «преступление» вытекает 

очень логически из предшествовавшего душевного состояния девочки. 

Кстати. В сегодняшнем № «Русских Ведомостей» я как раз прочитал такой 

же факт: нянька-подросток обкормила ребенка фосфорными спичками. 

Можно бы сказать, что в этом ничего нет поучительного ... Но так ли? 

Лишнее напоминание о том, что детей нельзя обременять непосильным 

трудом, что душа детская - нечто сложное и требующее к себе бережи и 

внимания - напоминание об этом есть уже поучение. " (1, d. 7, s. 625) 

Povídku Spát! Spát! Čechov napsal stylem a rytmem, které pro něj nebyly 

moc obvyklé. Tragickému obsahu odpovídají i zvolené prostředky. V. L. Teuš 

povídku kompozičně člení do pěti částí: 

1. Rytmizovaný popis Varčiny noci. Mezi snem a realitou. 

2. Vsuvka: Smrt Varčina otce. Útěk do města. 

3. Pokračování nočního utrpení. 

4. Den a noc. Deset rytmizovaných ran zasazených duši Várky. 

5. Zmrzačená Varka dusí dítě a usíná „jako mrtvá". (10, s. 181) 

Je noc a čtenář se setkává s třináctiletou dívkou Várkou a vidí, jak je dítě 

ztýrané celodenní nekonečnou prací. Pro své pány musí šít, vařit, uklízet, vytírat. 

Ani v noci si neodpočine, musí kolébat dítě své paní. Dítě nemůže usnout, Varka 

stále kolébá a touží po tom, aby mohla j í t spát. Ocitá se mezi snem a skutečností. 

Únava způsobuje halucinace, na stropě se mihotá zelená skvrna, která pochází od 

stínidla lampy a která ji vrací ve vzpomínkách do minulých let. Tato první část 

připomíná svou formou báseň, je dělena do několika slok a každá z nich je na 

začátku zdůrazněna větou, která obsahuje nějaké gesto. Je nutné také věnovat 

pozornost častému několikanásobnému opakování motivů, v této části se opakuje 

třikrát, v celé povídce pak celkem pětkrát, leitmotiv, ve kterém unavená Varka 

zpívá děťátku ukolébavku: „Баю-баюшки-баю, А я песенку спою ... Баю-

баюшки-баю, тебе каши наварю ... Баю-баюшки-баю, А я песенку спою ... " (1, 

d. 7, s. 7-8)41 

41 „Báju-bájušky-bajú, písničku ti zapěju ... Báju-bájušky-bajú, kašičku ti ohřeju ... Báju-
bájušky-bajú, písničku ti zapčju .. ." (6, s. 161-162) 
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Ve druhé části je retrospektivně popisována smrt dívčina otce Jefima. Děvče, 

které je naprosto vyčerpané prací, opět propadá do světa halucinací a vrací se tam, 

kde bydleli. Slyší svého vážně nemocného otce sténat, jako by nebyl zemřel. Vidí 

sebe samu, druhou Várku ležet na peci ve světnici, kde s rodiči žila, a pozorovat 

příjezd lékaře. Jefím byl smrtelně nemocný, dlouho trpěl velkými bolestmi, ale 

ani okamžitý převoz do nemocnice mu život nezachránil. Podobně jako 

ukolébavka v předešlé části, se i tady nachází moment opakování, tentokrát je to 

však zvuk, který nemocný a vysílený Jefím vydává drkotáním zubů: „Бу-бу-бу" 

(Tamtéž, s. 8-9)42 Tato část j iž není členěna na sloky a počáteční věty jsou bez 

gest, které jsou charakteristické pro část první. 

V následující části Varka slyší, jak kdosi zpívá jejím hlasem známou 

ukolébavku a do reality ji probouzí a vrací bití a nadávky:. „Ты что же это, 

паршивая? ... Дите плачет, а ты спишь?" (Tamtéž, s. 9)43 Navrací j i do doby, 

která následuje po smrti otce, s matkou odchází do města, aby se daly najmout do 

služby. Po cestě jsou často nuceny žebrat o almužnu. Opět ji budí rozzlobená 

mistrová, která kojí své dítě. Blíží se ráno. Zelené skvrny mizí, únava a touha po 

spánku nikoliv: „А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется!" (Tamtéž, s. 

ÍO)44 Čechov se dokázal díky svému soucitu až neuvěřitelně autenticky vcítit do 

pocitů a duše třináctiletého děvčete a od svých čtenářů žádá stejný soucit, i když 

navenek v textu svůj nesouhlas nevyjadřuje, drží se svého objektivního přístupu a 

otevřeně nesoudí. Čechov se o této objektivitě zmiňuje v dopise spisovatelce 

Avilové z 29. dubna 1892: „Как -то писал я Вам, что надо быть равнодушным, 

когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами 

можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, 

но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем 

объективнее, тем сильнее выходит впечатление. " (10, s. 186) 

Nastává nový den a je jasné, že nebude o mnoho lepší než probděná noc. Teuš 

se v této čtvrté části povídky zaměřuje na deset ran, které se podepsaly na duši 

Várky. Povely pánů se stupňují. Co se týče kompozice, je třeba si povšimnout, že 

všech deset instrukcí se nese v podobném tónu, jako když se okřikuje pes: Zatop 

42 „Bu-bu-bu." (Tamtéž, s. 162-163) 

43 „Tak ty tak, prašivče? ... Dítě pláče a ty spíš?" (Tamtéž, s .164) 

44 „Ale spát se jí chce jako dřív, strašně se jí chce spát." (Tamtéž, s. 165) 
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v peci, postav samovar, očisti mistru galoše, umyj schody, postav samovar, kup tři 

láhve vína, kde je vývrtka, skoč pro vodku, očisti slanečky, kolébej dítě! Varčino 

duševní strádání graduje. 

V páté části situace kulminuje, nastává večer a historie předešlé noci se 

opakuje. V této časti dochází к rozuzlení. Opět se objevuje zelená skvrna, opět 

Varka vidí ve svých snech otce a matku. A neustálá touha po spánku ani na 

okamžik nemizí. Čtenář cítí, že se musí něco stát. Nevyspalá a téměř nepříčetná 

Varka začne považovat dítě za svého nepřítele, za příčinu svého neštěstí a věčné 

nevyspalosti. Začíná šílet, ztrácí soudnost a ví, že když se zbaví dítěte, bude 

moci spát. Jakoby to ani nebyla ona. Dochází к nevyhnutelnému, Varka se nakloní 

nad kolébku dítěte а: „Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от 

радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как 

мертвая ..." (Tamtéž, s. 12)45 

Zajímavé je, že autor opět ponechal konec otevřený. Opouští dívku v okamžiku, 

kdy po spáchané vraždě usíná spokojeným spánkem. Jaký bude ale jej í osud, až 

mistrovi najdou dítě mrtvé, jak to s Várkou dopadne, je na představách čtenářů, 

kteří si kladou otázky různého typu: Bude smrt dítěte považována za nehodu? 

Pokud ne, jaký ji stihne trest? A je to opravdu ona, kdo je vším vinen a kdo si 

zaslouží potrestat? Čechov spoléhá na zdravý rozum čtenáře a doufá, že ten je j 

přijme jako otřesnou obžalobu krutého a nelidského společenského řádu. 

Dětští hrdinové z předešlých povídek nemají u nikoho zastání. To sirotci -

šestiletá Tekla a osmiletý Danilka z díla nazvaného Den za městem - jsou na tom o 

něco lépe. Čtenář s nimi prožije jeden den za městem. 

Je ráno a chýlí se к bouřce. Vyděšená Tekla hledá kmotra Těrentije, aby 

pomohl Danilkovi, jemuž uvízla ruka v díře stromu a nemůže ji vyndat. Těrentij je 

také chudý, otrhaný a tře bídu s nouzí, na dvě žebravé děti si ale čas najde 

vždycky. Těrentij chápe Teklin strach z bouřky a cestou к Danilkovi ji uklidňuje: 

„Не бойся, сиротка! ... " (1, d. 5, s. 146)46 

45 „Zaškrtivši je , rychle si lehne na podlahu, směje se radostí, že může spát, a za minutu spí 
tvrdě jako mrtvá ..." (Tamtéž, s. 167) 

46 „Neboj se, sirotečku! . . ." (3, s. 146) 
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Zmoklí najdou Danilku, na rozdíl od sestry se nebojí a naopak ho bouřka 

zajímá, ptá se, odkud se berou hromy a blesky. Těrentij j im trpělivě všechno 

vysvětluje, předává dětem své životní znalosti a zkušenosti. Je svým způsobem 

protikladem к postavám vychovatelů a rodičů z vyšších společenských vrstev. 

Vychovatelský přístup Těrentije je mistrovský obrázek přirozené výchovy u 

prostých lidí, uprostřed života v přírodě. Den za městem strávený v jeho 

společnosti je pro obě děti svátkem. Těrentij se s nimi ochotně dělí o své 

zkušenosti, o to, co sám umí. Nejedná se v žádném případě o znalosti teoretické, 

ale praktické. Pro život na vesnici je více než důležité vědět, к čemu, která bylina 

slouží, poznat stáří dobytka či předpovídat počasí: „ Учились эти люди не по 

книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им 

песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами 

деревья и травы. " (Tamtéž, s. 148)47 

Děti jsou plné nových dojmů, nabytých během krásně prožitého dne. Děti se 

svým průvodcem loučí a odcházejí spát do opuštěné kůlny. Danilka je stále ještě 

vzrušený tím, co prožil, a v hlavě se mu honí jedna myšlenka přes druhou. Obě 

děti usínají s myšlenkou na opuštěného a hodného ševce, který k nim v noci tajně 

přichází a: „ ... крестит их и кладет им под голову хлеба. И такую любовь не 

видит никто. Видит ее разве одна только луна, сквозь дырявую стреху, 

заглядывет в заброшенный сарай. " (Tamtéž, s. 149)48 

Těrentij se o děti stará nesobeckou a nezištnou láskou, za kterou nic nežádá. 

Dělá to z dobrého srdce. To Varka ani Vaňka takové štěstí neměli, žijí sice u lidí, 

kteří jsou zaopatření a movití, ale kteří nejen že nedokáží dát cizím dětem lásku, 

navíc se u nich nedá najít jakýkoliv cit, který by jim bránil chovat se к malým 

svěřencům tak krutě a nelidsky. Těrentij, jenž je materiálně chudý, je bohatší 

než oni, co se týče jeho „lidského" přístupu к ostatním. 

Je třeba, aby si čtenář uvědomil, že situace, ve kterých se ocitly děti ve 

zmiňovaných povídkách, nejsou ojedinělé. S příběhy takových Várek, Vaňků, 

47 „Tito lidé se neučili z knih, ale v polích, v lese, na břehu řeky. Učil i je ptáci svým zpěvem, 
slunce, j ež po západu zanechalo na obloze purpurovou záři, učily je stromy a byliny." (Tamtéž, 
s. 149) 

48 „ ... dělá jim křížek na če lo а к hlavám klade chléb. Tuto lásku nikdo nevidí. Snad jenom 
měsíc, jenž pluje po nebi a laskavě nakukuje roztrhanými došky do opuštěné kůlny." (Tamtéž, s. 
151) 
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Tekel a Danilků bylo možné se setkat častěji, než by se v civilizované 

společnosti slušelo. Čechov se skrze své povídky pokoušel na tento smutný fakt 

poukázat. Že je tato problematika aktuální i dnes, kdy od vydání povídek uběhlo 

více než sto let, svědčí značné množství novinových článků a televizních 

reportáží, ve kterých je právě dětské zotročování a vykořisťování častým 

tématem. I dnes jsou miliony dětí nuceny zadarmo tvrdě pracovat namísto toho, 

aby chodily do školy, vzdělávaly se a užívaly si naplno své dětství. 
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2.6 Otcové a děti 

Děti z povídek předešlé kapitoly neměly rodiče, byly na všechno samy. 

Hrdinové následující kapitoly sice rodiče mají, ale jejich vzájemné vztahy nejsou 

dokonalé. Jak už sám název napovídá, společným tématem této části jsou 

mezigenerační problémy ve vztazích rodičů a dětí. Z kvantity povídek s touto 

problematikou byly vybrány především následující: Těžcí lidé (Тяжелые люди, 

1886), Hlava rodiny (Отец семейства, 1885), Ve špatné náladě (Не в духе, 

1 884) a Zbyteční lidé (Лишние люди, 1 886). 

Malý Váňa, který je hlavním hrdinou povídky Ve špatné náladě, je synem 

obvodního policejního komisaře Pračkina. O tom, že jeho otec přistupuje ke 

svému synkovi špatně, nemůže být pochyb. Čtenář se setkává s Pračkinem, který 

se vrací domů ve špatné náladě, protože prohrál peníze v kartách. Sám sebe 

přesvědčuje, že o nic nejde, že peníze získá brzo zpátky, ale náladu mu to 

nespraví. Jak tak chodí po pokoji, poslouchá, jak se učí Váňa nahlas do školy. 

Pračkinova nálada se nelepší a nakonec napětí nevydrží, potřebuje si nutně na 

někom vylít svůj vztek. Bohužel, Váňa je jediný při ruce: „ - Ваня! - Крикнул он. 

- Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил! (1, d. 3, s. 149)49 

Je očividné, že rozbité okno je pouhá záminka. Pokud by bylo nutné chlapce 

potrestat, mělo se tak učinit již v okamžiku, kdy okno rozbil. Pračkin si tak 

zřejmě jen ospravedlňuje svůj odsouzeníhodný čin, kterého se asi navíc 

nedopustil poprvé ani naposledy. Navíc je potřeba si uvědomit, že Váňa nemá 

šanci se ubránit. Otec je pro něj autoritou, je vůči němu naprosto bezmocný. A 

Pračkin synovy bezmocnosti sprostě využívá a projevuje se jako zbabělec, když 

vědomě napadne slabšího, navíc vlastního syna. 

O jiných konfliktech se v povídce Čechov nezmiňuje, ale je možné vytušit, že 

je Pračkin cholerický člověk, který vládne své rodině. Matka se sice v příběhu 

nevyskytuje, ale dá se předpokládat, že by se Váni také nezastala, protože by se 

zřejmě neodvážila manželovi postavit. Malému Váňovi nezbývá nic jiného než 

trpět do doby, kdy bude natolik velký, aby se otci vzepřel. Je to smutné, ale 

49 „Váňo!" vykřikl. „Pojď sem, nasekám ti, že js i včera rozbil okenní tabuli." (6, s. 280) 
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takových Váňů a Pračkinů běhají dodnes po světě tisíce. V dnešní době jsou to 

navíc i samy matky, které si z různých důvodů, vybíjejí zlost na svých dětech. 

Opět se prokázala aktuálnost Čechovova díla. 

Podobně jako Váňa je na tom i sedmiletý Feďa z povídky Hlava rodiny. I on 

má cholerického otce, který si své problémy řeší útokem na své blízké. Na rozdíl 

od Pračkina, který měl důvod pro svou mizernou náladu, otec Fedi se prostě jen 

špatně vyspal, navíc je zřejmě v kocovině. A svou špatnou náladu si také, jako 

Pračkin, vybíjí na těch nejbližších. Zatímco Pračkin přistupuje к fyzickému 

násilí, Žilin křičí a rozčiluje se. Všechno všichni dělají špatně. Úmyslně vyvolává 

hádky se ženou, aby ji pak obvinil, že ty hádky vyprovokovala sama. Je sprostý, 

vyjadřuje se vulgárně o jídle, které mu uvařili. U oběda navíc začne pasivní 

agresivitou napadat i vlastního syna. Feďa pochopitelně pláče, je vystrašený, není 

si vědom, že by něco špatného provedl. Dítě je vystrašené, otcova špatná nálada 

graduje, začne mu vyhrožovat výpraskem. Na rozdíl od předcházející povídky, 

matka zasáhne a muži se postaví, bohužel nijak významně se nezastane syna. 

Prostě odejde z místnosti a nechává Žilina s vystrašeným dítětem. 

U Pračkina nebylo zřejmé, zda svých činů lituje, to Žilin si své chování 

uvědomuje, stydí se sám za sebe. Ale ne natolik, aby se blízkým omluvil. Je to 

stejný zbabělec jako Pračkin. Vrcholem všeho pak je, když přijde za svým 

synkem a povídá mu: „Ну, иди, бутуз, поцелуй своего отца." (1, d. 4, s. 115)50 

Feďa má však z otce strach, bude ho mít asi už pořád, je bledý a mlčenlivý. Plní 

otcův pokyn mlčky a bez nadšení. 

Feďa a Váňa mají mnoho společného. Oba jsou bezmocní vůči osobě vlastního 

otce a oba očividně žijí a budou žít i nadále se strachem. Stejně jako v 

předcházejících kapitolách, i v této části je nasnadě zamyslet se, jak moc takovéto 

chování ovlivní povahu dítěte. U Váni to tak zřejmé ještě není, ale Feďa je už 

nyní vystresovaný, mlčenlivý, tichý, bojí se vlastního táty. S hrůzou budou oba 

očekávat další útoky ze strany Pračkina a Žilina. Nevědí, kdy budou mít otcové 

zase špatnou náladu a potřebu vylít si na někom svůj vztek. V budoucnu se možná 

i oni sami takto budou chovat ke svým potomkům, protože nic jiného nezažili, 

chování otce je pro ně vzorem. Nebo se v nich něco zlomí a vyrostou z nich lepší 

lidé. 

50 „Tak pojď, buclíku, dej tátovi pusu." (4, s. 169) 
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Do třetice ještě к povídce O dramatu51 (О драме, 1884), kde je hlavní hrdina 

mladý gymnazista, kterého vlastní matka posílá za strýcem, aby mu napráskal, za 

to, že dostal čtyřku z latiny. Naprosto absurdní je pak to, že strýc se svým 

kamarádem vedou sáhodlouhé řeči o významu umění, kultuře a estetickém cítění, 

když si Polujechtov jen na chvíli odběhne, aby zmlátil synovce. Nemá nejmenší 

zábrany to udělat, i když chlapec pláče a prosí je j . Kamarád se ho pak docela 

vážně zeptá, jakým prostředkem trestá. Polujechtov odpovídá, že řemenem a 

pokračují dále ve své konverzaci o umění a humanismu. Nakonec pak vznáší už 

naprosto nej absurdnější přání: „Дай бог, чтоб наши дети так умели 

чувствовать, как мы ... чувствуем. " (1, d. 3, s. 97)52 

Zkušenosti stejného rázu má i o mnoho starší student Petr z povídky Těžcí 

lidé, který už tak mnoho nezapadá do dětského věku, ale přesto má spory se svým 

otcem také. V předcházejících povídkách byly problémy popisovány v rodinách, 

které neměly finanční problémy. Šlo o rodiny, které byly na vysokém žebříčku, co 

se týče sociálního postavení, navíc šlo o otce, kteří byli relativně vzdělaní. Petr 

pochází z rodiny zchudlého statkáře, kde se počítá každá koruna. Otcovu zlost a 

výbuch hněvu pak způsobuje Petrova potřeba peněz na studium. Na rozdíl od 

předešlých hrdinů se Petr otci vzepře, dokáže mu oponovat. Při jednom 

z otcových výstupů u jídla se mu postaví. I přes hádku se však usmíří a otec dává 

synovi tolik peněz, kolik potřebuje. Když se provede srovnání otců ze všech 

povídek, pak chování statkáře Šipjajeva je asi nejvíce omluvitelné. Je očividné, že 

se také jedná o člověka, se kterým není snadné žít, který je výbušný a cholerický, 

ale na druhou stranu mu na rodině záleží a za jeho špatnou náladou stojí většinou 

jen problémy s hospodářstvím a snahou uživit rodinu a dětem zajistit vzdělání. 

Kdyby byl skutečně tak chamtivý a zlý, těžko by nechal Petra studovat. Jeho 

chování a přístup к rodině samozřejmě není příkladné a je mu, co vytýkat, 

nicméně je stále nutné mít na paměti, že se o rodinu stará a svůj výstup se synem 

uzavírá tím, že mu nakonec požadované peníze dává, i když city při tom 

neprojevuje. Zajímavé je vidět, jak jde Petr zřejmě ve šlépějích Šipjajeva, 

51 překlad autorky 

52 „Bože, dej, ať mají naše děti stejně cítění, jako máme my." (překlad autorky) 
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protože, když se hádají, taky neváhá křičet, má očividně stejně horkou krev. 

Nakonec uteče, aby při procházce vychladl jeho hněv. Tady už je možná vidět to, 

o čem neustále uvažujeme, tj. jak moc vzor v podobě chování otce změní jeho 

vlastní povahu. Je stejně horkokrevný, výbušný, prudký ... 

Zatím byla zmiňována pouze problematika vztahů mezi dětmi a osobou 

mužského pohlaví, otcem, strýcem. Následující povídka je zvláštní tím, že 

popisuje vztah dítěte a matky. A ani v tomto případě se nejedná o vztah ukázkový. 

Malý šestiletý Péťa z povídky Zbyteční lidé bude pravděpodobně jednou ovlivněn 

chováním vlastní matky, která se o dítě vůbec nestará. Spolu s Péťou je 

к politování také jeho otec, člen okresního soudu Zajkin, který se vrací domů, 

kde nachází pouze synka. Jeho matka vede očividně čilý společenský život a o 

syna nejeví valný zájem, navíc manžela bezostyšně podvádí a nesnaží se to ani 

skrývat, když si milence přivede až domů na večeři. Zajkin je rozezlený, že ženu 

doma nenachází, že je Péťa sám doma a podobně jako Pračkin nebo Žilin začne 

křičet na synka, který ho obtěžuje svými dotazy ohledně komárů. To svědčí o tom, 

že o problémech mezi rodiči nic neví. Je smířený s tím, že ho matka často nechává 

samotného. Ale Zajkin, který má sám dost starostí ohledně své ženy, si 

uvědomuje, že na syna křičí neprávem, má ho očividně rád a záleží mu na něm: 

„ Ты у меня умница, славный, я тебя люблю. " (5, d. 5, s. 201)53 

V povídkách, které jsou zařazeny do této kapitoly, je zmiňován často 

problematický vztah mezi dospělou autoritou a dítětem, které je v pozici slabšího 

a bezbranného. Takové děti mlčky přijímají tresty, nebrání se a ztrácí tak pomalu 

ale jistě svou důstojnost a často i osobnost. Lze se domnívat, že tímto způsobem 

upozorňuje Čechov na bezpráví, které je na dětech pácháno, že vyjadřuje své 

pobouření nad násilníckou výchovou tehdejší ruské společnosti, výchovou, která 

proměňuje rodinný život v trápení díky tělesným trestům. A to ve všech možných 

vrstvách společnosti, v rodině rolníka, měšťáka nebo představitele inteligence. 

Zároveň lze téměř s jistotou tvrdit, že taková výchova, pokud je vůbec možné 

nazývat užívání fyzických trestů, nadávek a křiku výchovou, musí nutně 

poznamenat dítě na celý život. 

53 „Já vím, že js i hodný hošfček, ty moje zlato, vždyť já té mám rád." (4, s. 264) 
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V povídce Zbyteční lidé pak Anton Pavlovic Čechov zachází ještě dále, protože 

od kritiky otcovské výchovy přechází ke kritice mateřské péče. A pokud se 

odsuzuje agresivita otce, co pak říct o lhostejnosti a nezájmu ze strany matky? Je 

možné spekulovat, proč matka nepřilnula ke svému dítěti, ale jsou to jen 

spekulace. V tehdejší společnosti byly časté sňatky z rozumu, bez lásky a navíc se 

ženy vdávaly poměrně mladé, což mohlo být příčinou toho, proč se vyhýbaly 

rodinnému životu, vyhledávaly přítomnost milenců a unikaly do společnosti. 

Pokud navíc porodily děti mužům, o které nestály a kterých si nevážily, přenesla 

se někdy jejich neláska i na jejich vlastní potomky. 

Navíc zmíněné povídky vybízí к debatě o postavení žen v Rusku na konci 19. 

století. Z povídek jasně plyne, že se ženy svým mužům dost podřizují, nepostaví 

se jej ich útokům, jen je mlčky trpí. A co víc, nejen, že nebrání sebe, ale nedokáží 

uchránit ani své vlastní děti. Nezasahují do hádek a debat, jejich úloha 

v domácnosti je jasná, mají se starat o domácí práce. Jsou vlastně ve stejné pozici, 

jako děti, stejně bezbranné, stejně bezmocné a bez pocitu vlastní důstojnosti. 

Čtenář cítí jej ich strach, obavy ale především pocit bezmocnosti a nemožnosti 

úniku z takového prostředí. 

Je samozřejmě možné stav této kapitoly konfrontovat se stavem v 21. století, 

kdy se bohužel s tělesnými tresty v těch nej otřesnějších podobách setkáváme až 

smutně často. A stejně jako u Čechova, i v dnešní době se nejedná pouze o 

problém sociálně slabších rodin. Rodinné násilí, jak vůči dětem, tak vůči ženám, 

se děje i v rodinách vysokoškolsky vzdělaných lidí. V současnosti však nejsou 

fyzické tresty běžnou součástí školní a rodinné výchovy, jak tomu bylo 

v dřívějších dobách. Navíc je fyzické týrání dítěte trestné. Děti v době Čechova 

neměly kam jí t žádat o pomoc, dnešní jedinci tu možnost mají, existuje totiž velké 

množství různých institucí a organizací, které se zabývají právě násilím, které je 

pácháno na dětech. Závažným problémem ale zůstává fakt, že tělesně trestané děti 

mají velice často pocit studu, který jim brání, aby samy někoho požádaly o 

pomoc. 
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2.7 Svět dospělých očima dětí 

Rozsáhlá kapitola s názvem Svět dospělých očima dětí spojuje Čechovovy 

povídky, které si všímají rozdílného pohledu dětských hrdinů a dospělých na 

okolní svět a může tak nepřímo navazovat na předcházející problematiku 

mezigeneračních vztahů. Do této části by bylo možné zařadit velké množství 

Čechovových povídek a novel, ale právě z důvodu jejich velkého množství byla 

vybrána jen některá, aby ilustrovala, jak děti vnímají a mnohdy i nechápou svět 

dospělých, nejčastěji svých rodičů. 

Publikací povídky Událost (Событие, 1886) Anton Pavlovic ještě upevnil 

svůj věhlas znalce v oblasti dětské psychologie. 

Šestiletý Váňa a čtyřletá Nina se zřejmě špatně vyspali a do nového dne 

vstupují velice mrzutě. Jako mávnutím kouzelného proutku se jejich nálada mění 

v okamžiku, kdy jim maminka oznamuje, že jejich kočka porodila koťata. Děti 

jsou šťastné a nadšené: „Дети садятся на корточки перед ящиком и, не 

шевелясь, притаив дыхание, глядят на кошку ... Они удивлены, поражены и 

не слышат, как ворчит погнавшаяся за ними нянька. В глазах обоих светится 

самая искренняя радость." (1, d. 5, s. 425)54 К pramalé radosti dospělých se 

nemohou koťat nabažit. 

Když už jim nestačí jen se na koťata dívat, začnou je trápit, vytahují je 

z pelíšku, berou matce a odnášejí je pryč. Váňa a Nina jsou malí, nechápou, jak 

je možné, že koťata nechtějí jíst maso a jiné pamlsky, které jsou jim nabízeny a 

vše sežere máma kočka. Čtenář se musí až pousmát nad dětskou vynalézavostí, 

když se na ni děti snaží vyzrát tím, že koťata izolují do baráčků z krabic, kde 

budou bydlet a rozhodnou, že kočka k nim bude chodit pouze na návštěvu. 

Trpělivá zvířecí matka však své potomky odnáší na původní místo a ani netuší, že 

o osudu kočičích novorozeňat již děti rozhodly: jedno nechají u mámy, druhé se 

postěhuje na venkov a osudem třetího bude ve sklepě chytat myši. 

54 „Děti se posadí před bedýnkou na bobek a bez hnutí, ani nedutajíce, pozorují kočku .... Diví 
se, žasnou, neslyší hudrování chůvy, která za nimi přiběhla. Oběma svítí oči upřímnou radostí 
" (4, s. 328) 
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Dětskou mysl zaměstnal otec koťátek, matka je jasná, ale táta jim chybí. Jak to 

vyřešit? Děti přece nemůžou nechat malá koťata bez táty a situaci řeší po svém: 

„Ваня и Нина долго решают, кому быть отцом котят, и в конце концов 

выбор их падает на большую тёмнокрасную лошадь с оторванным хвостом 

. . . " (Tamtéž, s. 426-427) :)5 V dětském věku je přece všechno tak jednoduché, 

koťatům chybí táta a starý dřevěný kůň stojí sám v komoře. Co více řešit? 

Děti jsou však tak zabrané do zábavy s koťaty, že vyvádějí lumpárny a dospělí 

vyhrožují likvidací mláďat. Nakonec se s otcem dohodnou, že koťata zůstanou 

naživu, ale děti si s nimi nebudou hrát. Snaží se zákaz dodržet, ale musí se hodně 

přemáhat, aby slib splnily. Trápí se. Navečer přichází strýc Petruša se svým psem 

Nerem. Děti si mu stěžují, prosí ho, aby se jich a koťat u tatínka zastal. Navíc 

chtějí naivně udělat psa Nera adoptivním otcem koťátek: „ - Знаешь что, Нина? 

- говорит Ваня, делая большие глаза. - Вместо лошади пусть Неро будет 

отцом! Лошадь дохлая, а ведь он живой. " (Tamtéž, s. 428)56 

Jako ledová sprcha však přichází oznámení, že Nero koťata sežral. Do této 

doby humorný příběh tak nabírá jiný směr. A tuto informaci bere každý po svém. 

Děti jsou v šoku, otřesené, smutné, přišly o koťata, která byla středem jejich 

pozornosti, péči o ně braly velice vážně, přijaly je mezi sebe a dokonce jim 

sehnaly několik tatínků, aby nezůstala sama. Čtenář musí litovat Ninu, Váňu a 

kočku-matku, ovšem vlastní rodiče a ostatní dospělé to vůbec nenapadne. 

Zachovají se naprosto bezcitně a z nepochopitelných důvodů se smějí, jak je pes 

při chuti. To, co bude následovat, je však ještě bezcitnější. Děti, očekávají, že 

pes bude za svůj brutální čin potrestán, ale: „Неро ходит у стола, помахивает 

хвостом и самодовольно облизывается. " (Tamtéž)57 Děti tak odcházejí spát 

s chmurnými myšlenkami a marně se snaží pochopit naprosto neočekávané 

chování dospělých: „Ваня и Нина ложатся спать, плачут и долго думают об 

обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро. " (Tamtéž)58 Děti 

55 „Váňa i Nina dlouho řeší otázku, kdo má být otcem koťat, a nakonec padá jej ich volba na 
velkého tmavočerveného koně s utrženým ocasem .. ." (Tamtéž, s. 329) 

56 „Víš co, Nino?" říká Váňa s rozšířenýma očima. „Nero bude otcem namísto koně! Kůň je 
zcepenělý, ale Nero je přece živý!" (Tamtéž, s. 330) 

57 „Nero přechází kolem stolu, pošvihuje ocasem a samolibě se olizuje." (Tamtéž, s. 330-331) 

58 „Váňa i Nina se ukládají do postýlek, pláčou a dlouho přemýšlejí o ukřivděné kočce a krutém, 
drzém a nepotrestaném Nerovi ." (Tamtéž, s. 331) 
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se tak poprvé v životě setkaly s nespravedlností a křivdou. A protože se jedná o 

první setkání, je možné tuto povídku zařadit i do kapitoly První setkání. 

Čechov v tomto okamžiku povídku končí a nechává stranou důsledky takového 

přístupu rodičů. Jak je budou vlastní děti nadále přijímat poté, co viděly, že 

špatnost nejenže zůstala nepotrestána, ale navíc ji za špatnost nikdo z dospělých 

nepovažuje. Jejich důvěra к rodičům je tímto možná navždy ztracena. Druhým 

problémem pak zůstává otázka následujícího citového vývoje dětí. Dá se 

předpokládat, že se dítě po takovéto získané zkušenosti obrní a otupí, dále se ho 

krutost, bezcitnost a křivda nebudou dotýkat. A dokonce je tak více než 

pravděpodobné, že se bude těchto přečinů samo v blízké době dopouštět, protože 

ví, že za to nebude nikým potrestáno. Zpočátku humorný a dojímavý příběh se 

špatným koncem je tak upozorněním dospělým, aby se stejných a podobných chyb 

sami vyvarovali a ochraňovali a respektovali dětské city. 

Devítiletý Gríša z povídky Kuchařka se vdává (Кухарка женится, 1885) sice 

nezažívá nic tak krutého jako hrdinové z předcházející povídky, ovšem, že by více 

chápal svět dospělých, se říct nedá. Gríša je tichým pozorovatelem a ve středu 

jeho pozornosti se nachází kuchařka Pelageja, kterou se jeho matka a chůva 

Aksiňja Stěpanovna snaží provdat za drožkáře Danila. 

Pro malého chlapce je tato informace pochopitelně zajímavá a usadí se mu 

v hlavě, ještě nechápe instituci zvanou manželství: „Кухарка женится ... -

думал он. - Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась 

на папаше, кузина Верочка - на Павле Андреиче. Но на папе и Павле 

Андреиче, так и быть уж, можно жениться: у них есть золотые цепочки, 

хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные; но жениться на этом 

страшном извозчике с красным носом, в валеньках ... фи!..." (1, d. 4, s. 13б)59 

Gríša navíc získal dojem, že kuchařka se vdávat nechce, protože všem 

oznamuje, že se za starého Danilu neprovdá. Jak je pak chlapec jednoho rána 

překvapen, když vchází do kuchyně, kde je Pelageja oblečena ve svatebních 

šatech a nakonec se za Danilu к velkému údivu Gríšy provdá. Slyší kuchařku 

vzlykat, je mu líto, nechápe, proč se jí jeho rodiče nezastanou. Jeho zloba a 

59 „Kuchařka se vdává .. ." uvažoval. „Podivná věc. Nechápu, к čemu vlastně to vdávání je . 
Mamička se vdala za tatíčka, sestřenka Věra za Pavla Andrejiče. Nu, ale za taťku i za Pavla 
Andrejiče, pravda, je možno se vdát: mají zlaté řetízky, pěkné šaty, boty vždy vyčištěné; ale 
vdát se za toho hrozného drožkáře s červeným nosem, s válenkami ... fuj! ... (13, s. 156) 
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nepřátelství vůči Danilovi ještě vzroste, když drožkář žádá zálohu na plat své 

nové ženy. Gríša má zase o čem přemýšlet: „ ... жила Пелагея на воле, как 

хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг ни с того ни с сего явился какой-

то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и 

собственность!" (Tamtéž, s. 139)60 Považuje Pelageju za oběť a ve snaze 

projevit jí náklonnost a soucit, dává kuchařce do ruky to největší jablko, které ve 

spíži našel, a rychle utíká pryč. 

Čistá dětská dobrota musí vzít čtenáře za srdce. Gríša, podobně jako Nina a 

Váňa, pociťuje spáchanou a nepotrestanou křivdu a tímto pocitem trpí. Nechápou, 

proč se svět dospělých tak strašně moc odlišuje od toho jejich. A nikdo 

z dospělých nepovažuje za důležité, aby jim to vysvětlil. 

Nina, Váňa a Gríša měli tu smůlu, že se jim dospělí dostatečně nevěnovali a 

ignorovali jejich pocity. Serjoža z povídky Doma (Дома, 1887) má laskavého a 

vzdělaného otce, kterému na svém potomkovi záleží a rozhodně neponechává jeho 

výchovu náhodě. Na syna, kterému nedávno zemřela maminka, si najde čas i 

přesto, že je jako prokurátor oblastního soudu velice zaneprázdněný člověk. 

Tato povídka umělecky zobrazuje různé pohledy na svět. I. I. Gorbunov-

Posadov dokonce prohlásil, že: „Встреча этих двух миров - детского, 

чистого, человечного, и нашего, спутанного, искалеченного, лицемерного -

изображена в маленькой простенькой вещице превосходно. " (1, d. 6, s. 643) 

V díle je ceněno nejen vyobrazení dětského myšlení, ale i postava otce 

Bykovského, který je sice odborníkem přes právo, ale výchova vlastního syna mu 

činí nemalé problémy. 

Jevgenij Petrovič Bykovskij se jednou po návratu dozví od vychovatelky, že 

jeho sedmiletý syn kouří tabák, který mu bere ze stolu. Okamžitě si vzpomene na 

svá studentská léta a na to, jak se kouření tvrdě trestalo. Není zastáncem trestů, 

protože se domnívá, že napáchají ještě větší zlo. Ale jak tedy na to? 

Přichází Serjoža, je šťastný, že otce vidí. Je cítit, že v rodině Bykovského 

vládne atmosféra lásky a rodinného klidu. Otec začíná tím, že chlapci oznamuje, 

jak moc ho nemá rád, protože kouří. Následně usvědčuje chlapce i z krádeže a lži. 

60 „ ... Pelageja si žila svobodně, po nikom se nemusela ohlížet, až najednou. Kde se vzal, tu se 
vzal, objevil se jakýsi cizí č lověk, který kdesi vzal právo na její jednání a majetek! " (Tamtéž, 
s. 159) 
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Ale sedmileté dítě je spíše vyděšené, protože nechápe, co zlého provedlo a proč se 

na něj otec vlastně zlobí. Bykovskij se mu snaží vysvětlit, že na cizí majetek se 

nesmí sahat. Připomíná Serjožovi, že mu také nebere jeho věci. Ale ani na to 

nereaguje Serjoža podle očekávání: „ — Возьми, если хочешь! - сказал Сережа, 

подняв брови. - Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая 

собачка, что у меня на столе, моя, но ведь я ничего ..." (1, т. 6, с. 100)61. 

Začíná znova a vysvětluje, ale chlapce to nezajímá, neví, o čem otec mluví a 

zajímá se o dočista jiné věci. Bykovskij začíná být bezradný: „ Что я ему скажу? 

- думал Евгений Петрович. - Он меня не слушает. Очевидно, он не считает 

важными ни своих преступков, ни моих доводов. Как втолковать ему? ... У 

него свое течение мыслей! ... У него в голове свой мирок, и он по-своему 

знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, 

недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и 

мыслить на его манер ..." (Tamtéž, s. 101-102)62 Chce, aby mu Serjoža dal 

čestné slovo, ten mu ho ochotně dává, ale Bykovskému dochází, že chlapec 

vlastně ani neví, co to čestné slovo je a co znamená dát ho. Už to málem vzdal a 

posílá synka spát, ale ten chce ještě vyprávět pohádku na dobrou noc. Bykovskij 

si v tu ránu vzpomněl, jak na jeho dítě působí pohádka, s jakým napětím a 

soustředěním ji poslouchá a rozhodl se zkusit využít toho pro dobrou věc. 

Vypráví Serjožovi pohádku o jednom carství, kde jediný syn, malý chlapec, 

kouřil, dostal z toho souchotiny a umřel. Smutný otec car po svém synovi truchlil, 

neměl sílu na obranu svého carství, které špatně skončilo. К jeho velké radosti 

syn prohlásil, že už nebude kouřit a odchází spát. 

Čechov v této povídce ukazuje, jak vypadá ideální výchova. I přes rozdílné 

povahy světa dětí a dospělých, existuje cesta ke vzájemnému pochopení, když se 

ovšem chce. Bykovskij svému synovi nerozumí a ví, že on zase nerozumí jemu, 

ale z lásky к dítěti a pro jeho lepší budoucnost se snaží najít cestu, která by oba 

světy spojovala. A onou cestou rozhodně není bití a trestání. Příběh otce a syna 

61 „Když chceš, tak si je vezmi!" řekl Serjoža a povytáhl obočí . „Jen si j e klidně vem, tatínku! 
Ten žlutý pejsek, co ho máš na stole, je můj, ale mě to nevadí . . ." (4, s. 376) 

62 „Co mu řeknu dál? Pomyslel si Jevgenij Petrovič. Neposlouchá mě. Zřejmě nebere vážně ani 
svoje prohřešky, ani moje argumenty. Jak mu to vyložit? ... Myslí po svém ... Má v hlavě svůj 
maličký svět a nějak po svém ví, co je a co není důležité. Když chce člověk upoutat jeho 
pozornost, nestačí, aby napodoboval jeho řeč, musí taky myslet jako on." (Tamtéž, s. 376-377) 
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Bykovských tak může posloužit jako vzor a inspirace pro ostatní rodiče, kteří se 

dříve nebo později ocitnou ve stejné či podobné situaci. 

Zatímco Serjoža bude s největší pravděpodobností jednou na svého otce 

vzpomínat s pýchou a hrdostí, protože mu šel svým chováním příkladem, hrdina, 

který vypráví příběh povídky Triumf (Торжество победителя, 1883), takové 

štěstí neměl. O věku vypravěče se v povídce nemluví. Není tak jasné, zda v době, 

kdy se příběh odehrál, byl ještě dítětem. Jedná se však zřejmě o mladého člověka. 

Vzhledem k tomu, že povídka ukazuje, jak rodiče mění a přizpůsobují vnímání 

světa svých dětí tomu svému, i když to znamená lidskou degradaci, je na místě 

povídku alespoň ve stručnosti zmínit. 

Hrdina vzpomíná, jak šel se svým otcem к jeho představenému na návštěvu. Po 

bohatém a honosném obědě nadřízený Kozulin vypráví příběhy, kterým se všichni 

neuvěřitelně smějí. Směje se i chlapcův otec a nutí se smát i svého syna, i když 

tomu historky vůbec nepřijdou vtipné. Strategie jeho otce je však jasná: „ -

Смейся! ... - Так, так! - зашептал папаша. - Молодец! Он глядит на тебя и 

смеется ... Это хорошо; может, в самом деле даст тебе место помощника 

писмоводителя!" (1, d. 2, s. 68) 63 

Kozulin vypráví, jak jako mladý musel dělat všechno, co si tenkrát jeho šéf 

usmyslel, zkrátka podlézal, jak jen mohl. Teď je z něj velký pán, ale paradoxně 

se nepoučil, co se týče zneužití nadřazeného postavení. Nutí svého bývalého šéfa, 

nyní j iž senilního Kuricyna, aby jedl chleba s pepřem. Místo, aby se zachoval 

lépe, zastává teorii, že: „Всякие перемены бывают, - продолжал Козулин. -

Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь ... Тогда ты, а теперь 

я ... Да ... " (Tamtéž, s. 70)64 Nakonec Kozulin donutí vypravěče a jeho otce, 

aby běhali kolem stolu a kokrhali. Oba to bez odmlouvání udělají: „Я бегал и 

думал: - Быть мне помощником письмоводителя!" (Tamtéž, s. 71)65 

Hlavní postava příběhu tak přijala vzor chování svého otce a s největší 

pravděpodobností ho předá dál i svým potomkům. Nad tím, že se ponižuje a 

63 „Směj se!" ... „Dobře! Dobře!" pošeptal mi tatínek. „Jsi pašák! Kouká po tobě a směje se ... 
To je výborné, třeba ti opravdu dá místo pomocného zapisovatele!" (4, s. 27) 

64 „Zkrátka, časy se mění," pokračoval Kozulin. „Sedni si Kuricyne! Než se rozejdeme, tak nám 
něco zazpíváš. Každý chvilku tahá pilku ... Ano .. ." (Tamtéž, s. 28) 

65 „Běhal jsem a říkal jsem si: Budu pomocníkem zapisovatele!" (Tamtéž, s. 29) 
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podlézá, se nepozastavuje. Otec nenaučil svého syna, aby si dokázal vážit sám 

sebe. Povídka tak ukazuje, jak se nesprávná výchova projevila a zřejmě ještě 

projeví na charakteru dítěte a že není možné sílu rodičovského vzoru podceňovat. 

S poklonkováním, pokrytectvím a pochlebováním je možné se setkat i 

v následující Čechovově povídce Album (Альбом, 1884). Autor zde s humorem 

popisuje, jak se děti dokáží po svém vypořádat s těmito jevy, které byly typické 

pro prostředí tehdejší carské byrokracie. 

Státní rada Žmychov dostává od svých podřízených album s jejich portréty, 

jako památku na významný den. Album je předáno při slavnostním projevu, který 

je doprovázen silnými emocemi z obou stran. Je těžké říct, jak moc jsou city 

upřímné, do jaké míry byly předstírané, nicméně Žmychov je dojatý к slzám a 

v této náladě odjíždí domů. 

I doma je pro něj přichystána oslava, kde prezentuje své nové album. Je na sebe 

patřičně hrdý. Album okamžitě zaujme Zmychovovu dceru Olgu a na její žádost 

j í otec album daruje. 

Pro Olgu a jejího bratra Kolju je však album jen novou hračkou. Nemají k daru 

žádný vztah a nic jim nebrání v tom, aby si ho neupravili pro svoje dětské 

potřeby: „На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на 

пол, и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные 

вицмундуры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок 

превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной 

краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым - коричневые 

бороды ..." (1, d. 2, s. 381)66 Z vystřižených úředníků si Kolja navíc nadělal 

vojáčky a z titulárního rady Kratěrova vytvořil za pomoci krabičky od sirek 

pomník. Album je nenávratně pryč. Ihned se běžel pochlubit otci, ten se jen od 

srdce zasmál: „ - Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит." 

(Tamtéž, s. 382)67 

66 „Nazítří z něho odstranila úředníky a vyházela je na zem a na jej ich místo nalepila své 
kamarádky z penzionátu. Úřednické stejnokroje ustoupily bílým pelerínkám. Kolja, synek Jeho 
Excelence, úředníky posbíral a omaloval jim šaty červenou barvou. Těm, co neměli kníry, 
přimaloval zelené kníry a bezvousým přidělal hnědé plnovousy ... " (4, s. 86) 

67 „Ty jeden šibale, jdi ho ukázat mamince. Ať se taky pokochá." (Tamtéž) 
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Tak se nakonec z daru, který byl nepochybně pokrytecky předán a stejně 

pokrytecky i přijat, stal předmět dětské hry. Dětské přirozenosti a nezkaženosti je 

zkrátka svět dospělých, jenž je naplněný falešnou přetvářkou, naprosto 

nepochopitelný a vzdálený. 

S úřednickým světem se setkává i Andrjuša z povídky Tajný rada (Тайный 

советник, 1886). Chlapec v ich formě vypravuje, jak se jednoho dne od matky 

dozvěděl, že se k nim má přijet léčit je j í bratr Ivan, tajný rada. Andrej s údivem 

sleduje horečné přípravy na návštěvu strýce, který svou sestru 15 let neviděl. 

Tajný rada přijíždí, aby se léčil na venkově, protože nemá dostatek peněz na 

ozdravný pobyt v zahraničí. Klaudie Archipovna je z návštěvy svého bratra 

vyděšená, je to přece velký pán, jak se к němu má chovat, co mu vařit? 

Dětská mysl si na základě vyprávění představuje strýce velice idealisticky. 

Jednoduše předpokládá, že vysoké postavení a moc s sebou nese i dominantní 

zjev. Očekává muže s vytasenou šavlí a hrozivým pohledem, realita je ovšem 

zcela j iná: „Но представьте мое разочарование! Рядом с матушкой гулял по 

саду тоненький, маленький франт в белой шёлковой паре и в белой фуражке 

. . . " (1, d. 5, S.130)68 

Matka chce využít strýcova pobytu a požádat ho o protekci pro Andreje. Ten si 

o ni měl sám mlčky a pokorně poprosit, ale nedostal příležitost. 

Pobyt tajného rady působí spíše problémy a Andrej je tak svědkem konfliktu, 

jehož příčinou je krásná správcova žena Taťjána Ivanovna, která se radovi velmi 

líbí, současně je do ní ale zamilován i Andrejův vychovatel Pobědimskij . Jednoho 

večera situace kulminuje, Andrejův strýc chce odvézt Taťjánu Ivanovnu s sebou 

do Petrohradu a dokonce jí chce políbit ruku. Proti čemuž ostře vystoupí nejen je j í 

manžel, ale překvapivě i Pobědimskij . Strýc se vytrácí a Fjodor vyhazuje 

Pobědimského ze dveří. To vše pozoruje s nepochopením i Andrjuša, který má 

v hlavě zmatek: „Я пошел за ворота, сел там на лавочку и стал искать 

смысла в том, что я вчера видел и слышал. " (Tamtéž, s. 139-140)69 

68 „Ale představte si moje zklamání! Vedle mamičky procházel se po zahradě slaboučký, 
maličký švihák v bílém, hedvábném obleku a bílé čapce." (14, s. 43) 

69 „Vyšel jsem za vrata, usedl tam na lavičku a začal jsem hledati smyslu v tom, co jsem včera 
viděl a slyšel ." (Tamtéž, s. 54) 
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Když chlapcova matka nevhodně pohostí bratrovu návštěvu - gubernátora -

brat r j e na ni nepříjemný a neustále připomíná, že kdyby měl peníze, tak by se 

odjel léčit za hranice. Klaudie Archipovna podlehne citovému vydírání svého 

bratra a rozhodne se, že mu peníze dá, i když sama nemá na rozdávání. Tajný rada 

radostně opouští venkovský statek. Překvapením pro Klaudii je, když se jí bratr 

při odjezdu zeptá, kdo že je vlastně ten hošík vedle ní. Andrjuša svým dětským 

cítěním vnímá, že tajný rada i přes všechny problémy, co způsobil, je vlastně 

nešťastný, slabý, zbabělý a lehkomyslný člověk. Chce mu říct něco, aby se mu 

ulevilo a vroucně strýčka objímá. 

Setkání se strýcem Andreje mohlo poučit, že ne všichni muži na vysokých 

postech mají zároveň i vysoké charakterové vlastnosti. 

Povídky z této rozsáhlé kapitoly dokazují, co je nad slunce jasné. Totiž, že děti 

vnímají svět svých dospělých bližních úplně v jiných rovinách než sami dospělí. 

Zároveň povídky ale ukazují smutnou skutečnost, že, až na výjimku Serjoži 

z povídky Doma, si dospělí toto zcela rozdílné vnímání neuvědomují. A pokud si 

ho uvědomují, tak ho většinou nerespektují, v horším případě ho úplně ignorují. 

Otec Serjoži je jediným světlým momentem celé kapitoly, syna miluje, bere vážně 

jeho výchovu a snaží se mu vše vysvětlovat dětskou řečí. Na otázku, proč tomu 

tak je, je těžké odpovědět. Možná proto, že je vdovcem a Serjoža je jeho jediný 

potomek, vzpomínka na ženu, kterou miloval. Může snad za jeho chvályhodný 

přístup к výchově jeho vysokoškolské vzdělání? Možná ano, nicméně nelze to 

s jistotou tvrdit. S Bykovského přístupem к výchově pak ostře kontrastuje přístup 

ostatních rodičů, kteří své děti nepochopili a jdou jim špatným příkladem, jak to 

bylo vidět v povídce Triumf nebo Album. V některých případech jsou ke svým 

dětem až nepochopitelně krutí, aniž by si to možná uvědomovali, což je na tom asi 

to nejhorší, tak tomu je v povídce Událost. Je třeba chápat city dětí. 

Gríša z povídky Kuchařka se vdává a Andrej z díla Tajný rada mají společné 

to, že svět dospělých nechápou vůbec. Jsou tichými pozorovateli událostí, které se 

týkají dospělých a nerozumí jim. S tím se setká asi každé dítě, protože je j nelze 

izolovat od prostředí rodičů, kde se řeší různé problémy často v přítomnosti dětí. 

Rodič se domnívá, že je j dítě třeba ani neposlouchá, že ho nezajímá, o čem se 

baví, ale právě tyto dvě povídky dokázaly, že děti vnímají úplně všechno, čeho 

jsou svědky, jen tomu ne vždy rozumí, což v nich vyvolává zmatek. 
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S tím je spojená již několikrát zmiňovaná otázka, jak moc takový lhostejný a 

negativní přístup dospělých к dětem ovlivní jejich chování a žebříček hodnot 

v dospělosti. 

To byl jen vzorek povídek, které by bylo možné do této kapitoly zahrnout. Na 

závěr lze zmínit ještě další, které se danou problematikou také zabývají, jako 

např. Umělecké dílo (Торжество победителя, 1886), V kůlně (В сарае, 1887), 

Cestou (На пути, 1886) a mnoho dalších. 
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2.8 Cesta do neznáma 

Step. Historie jedné cesty (Степь. История одной поездки, 1888) je proslulá 

povídka Antona Pavlovice Čechova, která byla otištěna roku 1888 v časopise 

Северный вестник. Anton Pavlovic si právě v této době vymezoval nejen 

literární cestu, kterou se chtěl dát, ale i cíle a východiska své budoucí tvorby. 

Publikace Stepi znamená rozhodující mezník v jeho literární činnosti, tvoří jakýsi 

most, po kterém autor přirozeně přechází z období raného hledání vstříc světu 

vyzrálé tvorby. Čechovovi, který byl do té doby známý zejména jako autor 

humoristických povídek, přinesla tato novela uznání veřejnosti a skrze ni 

vstoupil do světa „velké literatury". Step je možné nazvat překrásnou poemou, 

která opěvuje radost ze života, velikost, krásu a bohatství vlasti. 

D. V. Grigorovič navrhoval Čechovovi téma sebevraždy sedmnáctiletého 

chlapce, Čechov se však rozhodl nepouštět se tímto směrem, jak se zmiňuje 

v dopise Grigorovičovi z 12. ledna 1888, když píše, že sebevražda 

sedmnáctiletého chlapce: „ ... тема очень благодарная и заманчивая, но ведь 

за нее страшно браться!" (19, s. 10)70 

Ve Stepi je popisována cesta malého, devítiletého, nezkaženého, důvěřivého, 

citlivého a vnímavého chlapce Jegorušky, který se střetává s tvrdou realitou 

života. Na své cestě se setkává s mnoha lidmi, jejich příběhy a postupně objevuje 

život ve stepi. Čechovovi se podařilo mistrovsky vykreslit kontrast ve vnímání 

světa dítěte a dospělého. Na svět, step i lidi, kteří se během Jegoruškovy cesty 

objevují, ale hledí čtenář nejen očima malého dítěte, které vidí to, co uniká 

pozornosti zaneprázdněných dospělých. Dílo je plné vyobrazení stepi, cesty, 

popisů hostinců a povozů. 

Jegoruška nemá otce a žije jenom s matkou. Setkáváme se s ním v okamžiku, 

kdy ho oprýskaná bryčka odváží jednoho časného červencového rána z újezdního 

městečka v Z-ské gubernii, aby se mu dostalo vzdělání ve velkém, cizím městě, 

jak si přeje jeho matka. Chlapec netuší, že už cesta samotná bude školou života. 

S Jegoruškou cestuje po většinu cesty jeho strýc, Ivan Ivanovic Kuzmičov, který 

70 „je téma velmi vděčné a lákavé, ale pustit se do něho je přece hrozné! ..." (25, s. 81) 
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myslí stále jen na své obchody a kupce Varlamova, otec Christofor Sirijskij, 

představený církevní obce, a kočí Dčniska. 

Již od prvního setkání s Kuzmičovem si může čtenář povšimnout výrazu jeho 

tváře, na které se objevuje, jak obchodnická strohost, tak i lhostejnost, a která 

tak zřetelně kontrastuje s dětskou naivitou a zvídavostí. Čechov se к výrazu 

Kuzmičovovy tváře několikrát vrací a upozorňuje na něj. 

Jegoruška se loučí se známými místy svého dětství, vynořují se mu vzpomínky, 

pláče, protože se mu vůbec nechce odjet. Otec Christofor chápe smutek a strach 

dítěte před neznámem, utěšuje a podporuje chlapce: „Ничего, ничего, брат Егор, 

ничего ... Призывай бога ..." (18, d. 1, s. 350)71, zatímco Kuzmičov není 

chlapcovými studiemi nadšen, plní pouze přání své sestry, Jegoruškovy matky. 

Bryčka opouští město a vjíždí do stepi, široké a nekonečné roviny. Stepní 

krajina byla Čechovovi známa už od malička. Využívá vlastní zkušenosti a dojmů 

z dětství, kdy stepí často projížděl. To mu pomohlo předat čtenáři čistotu a 

nevinnost dětského vnímání okolního světa. 

Vychází slunce, netrvá to dlouho a step trpí pod žhavými paprsky červencového 

slunce. Z Jegorušky se stává tichý pozorovatel: „Летит коршун над самой 

землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, 

точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою 

несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А 

вдали машет крыльями мельница ... " (Tamtéž, s. 352)72 Křídla v tomto případě 

asociují spojení mezi letem supa a mlýnem nad nedohlednými prostorami stepi, ve 

které je Jegoruškovi úzko a teskno, protože neví, kam a proč jede. Na jednoho 

malého „človíčka" je ve stepi prostoru až příliš mnoho. Chlapec se často sám sebe 

ptá, kam, proč, za čím směřuje. 

Kolem poledne se cestovatelé zastaví na odpočinek. Otec Christofor ve snaze 

povzbudit Jegorušku, vzpomíná na svá vlastní studia. Všichni kromě Jegorušky 

usínají. Chlapec má dlouhou chvíli, naslouchá zvukům stepi a najednou slyší tichý 

zpěv, má dojem, že zpívá step: „Егорушка оглядывался и не понимал, откуда 

эта странная песня; потом же, когда прислушался, ему стало казаться, что 

71 „То nic, bratře Jegore, to nic ... Vzývej Boha! . . ." (6, s. 12) 

72 „Nad samou zemí letí sup, lehce mávaje křídly, a pojednou se zastavuje ve vzduchu, jako by 
se zamyslil nad nudou života, potom zatřepe křídly a jako střela se nese nad stepí, ale nechápeš, 
proč letí a co chce. A v dáli mává křídly mlýn .. ." (Tamtéž, s. 15) 

56 



это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но 

жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что 

солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, 

что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не 

было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей 

невыносимо больно, грустно и жалко себя ... " (Tamtéž, s. 359)73 

Čechov popisuje trávu a personifikuje ji . Opět si můžeme všimnout, jak dítě 

subjektivně vnímá zvuky přírody, máme dojem, jakoby ožila celá step, která 

teskní po štěstí. A tento oživlý obraz se slévá s obrazem vlasti, která také touží po 

štěstí. Jak Jegoruška později zjišťuje, nezpívala to tráva, ale žena, která bydlí 

v nedaleké chaloupce. Je stále úporné vedro, chlapec se cítí nesmírně unaven a 

usíná. Probouzí ho až Děniska, který si rád hraje s dětmi, byť je mu už dvacet let. 

Společně chytají kobylku, soutěží ve skoku na jedné noze. 

Probouzí se i strýc Kuzmičov a otec Christofor. Pokračují v cestě. Jegoruška 

vnímá jednotvárnost stepi, připadá mu stále stejná - pahorky, tráva, kamení, 

havrani, supi, ... Stále pociťuje všudypřítomné vedro, ze kterého by se step ráda 

vyprostila: „ ... Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная 

природа цепенела в молчании ... " (Tamtéž, s. 363)74 

Na noc se mají ubytovat v zájezdním dvoře u hospodáře Mojseje Mojsejiče a 

jeho bratra Šalamouna, který pracuje u Mojseje jako sluha. Šalamoun pohledem 

vyjadřuje své pohrdání vůči hostům. Večer přináší Jegoruškovi několik 

překvapení v podobě setkání s nemocným synkem hostitelů a potom s krásnou 

hraběnkou Dranickou, v souvislosti s níž slyší opět o záhadném Varlamovovi, 

který chlapce začne zajímat, protože ho shání snad každý, koho na své cestě 

potkává. Věděl, že je Varlamov nesmírně vlivný a bohatý muž, který neustále 

křižuje po celé stepi a shlíží na ni jako ten sup. Nastává noc. 

„Jegoruška se ohlížel a nechápal, odkud přichází ta podivná píseň; potom však, když se 
zaposlouchal, začalo se mu zdát, že to zpívá tráva; svou písní přesvědčovala polomrtvá, j iž 
zhynuvší tráva kohosi beze s lov, ale žalostně a upřímně, že už není ničím vinna a že slunce 
zbytečně ji vypáli lo; ujišťovala, že se jí chce žiti, že je ještě mladá a že by byla krásná, nebýt 
vedra a sucha; viny neměla, přesto však prosila kohosi za odpuštění a zaklínala se, že je jí 
nesnesitelně bolno, smutno a líto sebe .. ." (Tamtéž, s. 26 -27) 

74„Vzduch stále více tuhnul vedrem a tichem, pokorná příroda trnula v mlčení ..." (Tamtéž, s. 
32) 
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Zajímavé je i vypravěčství Antona Pavlovice Čechova. V tvorbě tohoto období, 

je vyprávění soustředěno kolem hlavního hrdiny a text povídky se slévá ze čtyř 

řečových proudů: 1. řeči neutrálního vypravěče 2. řeči vypravěče prosycené 

hlediskem i jazykovými prostředky hrdiny 3. nevlastní přímé řeči 4. vnitřního 

monologu a dialogu. (28, s. 61) 

Čechov v povídce uplatnil vypravěčský postup, který bývá označován jako 

„prolínání", „kontaminace", „symbióza" dětské vize s vizí postav a vypravěče (16, 

s. 143), který je pouze zdánlivě objektivní, ale svět je jakoby vnímán z pohledu 

Jegorušky. Pro čtenáře je někdy velmi obtížné určit, kdo je v daném okamžiku 

pozorovatelem, zda vypravěč nebo malý chlapec. Tyto úhly pohledu se v povídce 

nejen střetávají a rozcházejí, ale i ztotožňují co se týče intenzity prožitku, 

vnímavosti a schopnosti obou pozorovatelů vcítit se. 

Vnímavý Jegoruška si při j ízdě všímá vyježděné, prašné, několik sáhů široké 

cesty a hned mu v hlavě vyvstávají otázky: „ ... Кто по ней ездит? Кому нужен 

такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что 

на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде 

Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырские 

кони ... И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они 

существовали! По правой стороне дороги на всем ее протяжении 

стояли телеграфные столбы с двумя проволоками ... " (18, s. 382)75 Na této 

ukázce je vidět, jak se střídá úhel pohledu Jegorušky a vypravěče, který chlapcovy 

myšlenky přerušuje tím, že poukazuje na telegrafní sloupy. 

Jegoruška ve svých představách vzpomíná na Ilju Muromce a Slavíka 

Loupežníka, ale realita je jiná, namísto silných bohatýrů se po rodné zemi prohání 

lidé, kterým jsou příroda a kouzlo stepi vzdáleny. Takovými lidmi myslí Čechov 

právě Kuzmičova, Varlamova a jiné. Kočují po stepi ne kvůli její kráse a přírodě, 

ale s vidinou a cílem velikého zisku. 

Zmínka o telegrafních tyčích navozuje otázku Čechovova rozporuplného vztahu 

к technice. Na počátku, když Jegoruška odjíždí z rodného městečka, je popisována 

atmosféra chlapcova domova s dýmem z komínů cihelny, který se valí přes celé 

75 „Kdo po ní jezdí? Komu je třeba takového prostranství? Nepochopitelné a zvláštní! Lze 
opravdu myslit i , že na Rusi nevymizel i dosud obří lidé, dělající dlouhánské kroky, podobní 
Iljovi Muromci a Slavíku Loupežníkovi, a že ještě nevymreli bohatýrští koně ... A jak by se 
takové postavy hodily ke stepi а к cestě, kdyby skutečně existovaly ... Po pravé straně cesty po 
celé její délce stály telegrafní tyče se dvěma dráty ..." (6, s. 61-62) 
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město. Následky toho Jegoruška vidí už zanedlouho, když se dostává do blízkosti 

prostých lidí, kteří ho mají na starost. Setkává se s Vasjou, který má oteklou celou 

bradu. Když chlapec zjišťuje příčinu, dozvídá se, že Vasja pracoval v sirkárně, 

kde je nezdravý vzduch a prakticky všem brada otekla, jednomu dokonce uhnila. 

Čechov zastává názor, že člověk je před pokrokem techniky bezmocný. 

Na druhou stranu fakt, že cesta začíná v městečku a končí ve městě, to všechno 

dosvědčuje skutečnost, že Čechov přijímá město s jeho technickými 

vymoženostmi, továrnami, železnicemi ... jako nedílnou, neodmyslitelnou součást 

lidského bytí. V tomto případě přikládá technice kladný význam, protože vlak či 

parník jako dopravní prostředek je dostupný téměř všem. S tímto kontrastem se 

v dílech Čechova čtenář setkává velice často. 

Kuzmičov a otec Christofor svěří chlapce lidem z kolony vozů, kterou po cestě 

potkali, a spěchají za Varlamovem, který se nachází u molokana76. A právě tady, 

kdy se Jegoruška dostává do péče Pantěleje a ostatních, nastává v povídce 

zlomový okamžik. Jegoruška se vyprostí z vlivu cestujících kupců, statkářů, 

hostinských, židů, kteří se zaměřují jen sami na sebe. Dostává se mezi obyčejné, 

nelhostejné lidi, vidí jej ich bídu a touhu po štěstí. Cítíme ale, že tito lidé, i když 

trpí tak jako step, jsou mu bližší než ostatní. 

Další zajímavou postavou, se kterou se Jegoruška setkává, je Dymov, který se 

chlapci nelíbí. Je zobrazován jako zdatný, rusý, kudrnatý silák, jako krasavec, 

který je plný sebevědomí, nemá z nikoho strach, směje se a je mu jedno, co si o 

něm ostatní myslí. Čechov se pokoušel upozornit na to, že jako umírá j iž 

zmiňovaná tráva v prostorné stepi, umírají zbytečně v prostorném Rusku i silní 

Dymovové, jejich síla. Dymov je jednou z nej zajímavějších postav celé povídky. 

Svědčí o tom i dopis, ve kterém Čechov píše, že takoví lidé jako je Dymov, jsou 

stvořeni pro revoluci, ale revoluce není a nebude, protože к ní Dymovové neznají 

cestu. Téma zbytečně se vyčerpávajících sil, porušené životní krásy, lidí a přírody 

je jedním z hlavních témat celé Čechovovy tvorby. 

Vozy se zastaví a odpočívají u řeky. Dymov ve vodě zlobí Jegorušku. Zatímco 

muži chytají ryby, chlapec se jde podívat na mši do nedaleké vesnice, kde 

potkává Jemeljana, který s nimi také cestuje. Poté, co si v obchodě koupí 

76 Molokan - člen náboženské sekty, která neuznává pravoslavnou hierarchii, zavrhuje 
prolévání krve, dovoluje pít mléko v tu dobu, kdy pravoslavní mají půst a mléko nepijí (12, d. 
2, s. 256) 
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slunečnicová semínka, vrací se do tábora, kde je Dýmovém napomenut kvůli 

čapce, kterou má nasazenou při večeři. Nenávist chlapce vůči Dymovovi roste. 

Na noc se vozy vydávají opět na cestu. Kolem půlnoci projedou kolem dvou 

křížů, které Jegorušku zaujmou a ptá se na ně. Dymov vypráví příběh dvou 

kupců, otce a syna, kteří jeli prodávat do města vlnu a v hostinci se chvástali, 

kolik mají peněz. Slyšeli je ženci, počkali si na ně a ubodali je svými kosami. 

V tom začne děsivé a hrůzostrašné historky vyprávět i Pantělej. Kolik je v nich 

pravdy, ale ví jen on sám. 

U ohně se neočekávaně objeví Konstantin Zvonyk, který jim vypráví o svém 

štěstí, své ženě a spokojeném životě. Miluje a je milován. Chce se s neznámými 

lidmi podělit o své štěstí. A najednou zmizí, jako by tam ani nebyl. Jako by k nim 

nepřišel šťastný člověk, ale samo štěstí, které se jim ale hned vzdálilo. Na 

všechny toto setkání se šťastným člověkem velice zapůsobí a i oni začnou toužit 

po štěstí a spokojenosti. 

Ráno vozy potkávají Varlamova, ale ten se moc přívětivě nechová. Varlamov je 

autorem předkládán jako příklad vrcholné lidské nečitelnosti a tvrdosti. Jeho 

obličej také odráží onu obchodnickou strohost jako u Kuzmičova, ale rozdíl mezi 

nimi je ten, že u Kuzmičova je tento výraz spojen ještě se strachem a starostí 

z toho, že nenajde Varlamova a promešká výhodný obchod. Varlamov nikoho 

nehledá, není na nikom závislý a o obchody se bát nemusí, protože je to on, kdo 

určuje ceny. 

Noc. Je dusno a všem je nějak divně, teskně, jsou unaveni. Dymov provokuje 

ostatní, především Jemeljana, Jegoruška už se dále nemůže udržet, poprvé a 

naposledy se v povídce odváží, vzepře se a řekne Dymovovi, co si o něm myslí: 

„ ... - Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу! ... - На том свете ты будешь 

гореть в аду! ... - Бейте его! Бейте его! ..." (18, s. 415)77 Poté se rozpláče, 

uteče a volá svou maminku. Jinak je obraz Jegorušky v povídce podáván spíše 

pasivně. Dymov jde za Jegoruškou, chce, aby ho tedy uhodil. Omlouvá se 

Jemeljanovi: „ ... - Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля ... Жизнь 

наша пропащая, лютая ..." (Tamtéž, s. 41 б)78 

77 „Ту jsi nejhorší ze všech ! Ani cítit tě nemohu! ... Na onom světě budeš hořet v pekle! ... 
Bijte ho! Bijte ho!" (6, s. 111-112) 

78„Teskno je mně! Bože můj! A ty se nehněvej, Jemeljo ... Ztracený je život náš lítý!" (Tamtéž, 
s. 113) 
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Propukne bouřka a spustí se prudký déšť. Jegoruška má strach, pokouší se před 

deštěm schovat, ale promokne až na kůži. Naštěstí dojedou ke stavení, kde se 

mohou schovat. Jegoruška je celý mokrý a třese se zimou. Onemocní. Má horečku 

a blouzní. Pokračují v jízdě. 

V nedalekém zájezdním hostinci se potkávají s Děniskou, strýcem Kuzmičovem 

a otcem Christoforem. Otec Christofor chlapci namasíruje prsa a ráno je 

Jegoruška téměř zdravý. Jejich cesta je u konce. Ubytují mládence v domku 

přítelkyně jeho matky. Jegoruškovi je moc smutno. Druhého dne se chlapec loučí 

se svými známými, kteří ho na jeho pouti stepí doprovázeli. Poprvé a naposledy 

zmizela z tváře Kuzmičova ona lhostejnost a obchodnická strohost, ale ani 

v tomto případě nezapomíná na své obchodnické povolání, a to v okamžiku, kdy 

se předlouze přehrabuje v peněžence, než najde minci, kterou dá chlapci: „ - Ну, -

начал Иван Иваныч поднимаясь, - значит, ты остаешься ... С лица его вдруг 

исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и 

сказал: - Смотри же, учись ... Не забывай матери и слушайся Настасью 

Петровну ... Если будешь учиться, то я тебя не оставлю. Он вынул из 

кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой 

монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке." (Tamtéž, s. 435)79 Chlapec 

pláče, rozbíhá se za strýcem a otcem Christoforem, ale: „Когда он выбежал за 

ворота, Иван Иваныч и отец Христофор, помахивая - первый палкой с 

крючком, второй посохом, - поворачивали уже за угол. Егорушка 

почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, 

все то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на 

лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, 

которая теперь начиналась для него ... Какова-то будет эта жизнь?" 

(Tamtéž)80 A stejně jako na začátku příběhu i na jeho konci se Jegoruška vrhá do 

^„Nuže," počal Ivan Ivanyč, vstávaje. „Ty tedy zůstaneš zde ...". S jeho tváře náhle zmizela 
obchodnická suchost, zarděl se poněkud, smutně se usmál ... Vyňal z kapsy váček, obrátil se 
к Jegoruškovi zády, dlouho hledal drobné, a našed desetník, dal jej Jegoruškovi ..." (Tamtéž s 
292) 

80 „Když vyběhl za vrata, zatáčeli j i ž Ivan Ivanyč a otec Christofor za roh, oba mávajíce - první 
hůlkou s háčkem a druhý berlou. Jegoruška pocíti l , že s těmito lidmi zmizelo pro něho jako dým 
navždycky vše to, čím až dosud žil; přemožen pohnutím, klesl na lavičku a horkými slzami 
uvítal nový, neznámý život, který nyní pro něho začíná ... Jaký bude tento život ?" (Tamtéž s. 
139) 
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nového, neznámého života v slzách. V tomto zvolání je slyšet otázka a touha, 

žízeň po změně, víra v jejich blízkost a neklid, zda lidem bude lépe. Nad otázkou, 

jaký bude jeho život, se může čtenář zamyslet sám, není to příliš obtížné. Z toho, 

co všechno prožil během cesty, vyplývá, že nebude mít lehký život, což potvrzuje 

i sám Čechov, který ve svém dopise D. V. Grigorovičovi z 5. února 1888 píše, že 

ve své Stepi uvádí průběhem osmi kapitol devítiletého chlapce: „ ... попав в 

будущем в Питер или в Москву, он кончит непременно плохим. " (26, d. 11, s. 

183-184)81 

Může se mluvit o jakémsi vnitřním obsahu Stepi, který je skrytý za vnější 

fabulí (za popisem cesty, stepi, ... ), ale přesto ho lze vycítit v detailech, či 

v okamžicích, kdy se ozývá hlas autora. Tento vnitřní obsah je zčásti postaven na 

kontrastu citlivého, vnímavého dítěte a lhostejných, strohých dospělých, 

obchodníků s fanatickým výrazem v obličeji, Varlamovů, kteří si jsou vědomi své 

moci a síly, věčně uspěchaných Kuzmičů a jiných lidí. Ale ne všichni dospělí 

odpovídají této pesimistické charakteristice, existují i ti, kteří mají blízko 

к chlapci, přírodě a stepi. Mám na mysli laskavého, starostlivého, moudrého 

Pantěleje, Vasju, Jemeljana, který přišel o hlas ... O tomto záměru dvojího obsahu 

svědčí i samotný název povídky, který zahrnuje i podtitulek - Step. Historie jedné 

cesty - , který jako by dělil povídku na dvě části, je to cesta Jegorušky, ve které 

se ale odráží i pouť celého Ruska. 

Čechovovi se podařilo popsat a vypovědět to, co trápí ruského člověka. Co mu 

chybí, o čem sní, co potřebuje. Autor v povídce sice opěvuje krásu a široké 

prostranství rodné země, ale zároveň nezapomíná upozornit na to, že lid Rusi 

touží po štěstí, které jakoby kroužilo nad stepí, ale lidi na něj nemohou 

dosáhnout. Celou povídku prostupuje nezadržitelná snaha mocné země žít život, 

který je důstojný a snaha, která vede к rozmachu tvůrčích sil. Čechov poukazuje 

na to, jak zbytečně hyne krása a bohatství země, jak je ruskému člověku těžko a 

úzko. 

Z celé povídky je cítit intimita Jegoruškova dětského naivního světa, který je 

téměř netknutý konvencemi: „Díky svému bystrému zraku měl Jegoruška kromě 

světa, který viděli všichni ostatní, ještě svůj vlastní, nikomu jinému nedostupný 

81 „ ... který se později dostane do Pitěru nebo do Moskvy a nevyhnutelně špatně skončí " (25 s 
85) 
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svět, zřejmě velice krásný, protože když něco nadšeně pozoroval, bylo těžké 

nezávidět mu. " (5, s. 79) 
v > ) 

• 

ž i 63 



2.9 Vzpomínky na dětství 

Závěrem celé diplomové práce bude krátká zmínka o dětství ve vzpomínkách 

dospělých. Doposud byly téměř v každé kapitole pokládány otázky typu, jak moc 

ovlivní daný zážitek budoucí život jedince, jak se odrazí ve formování jeho 

osobnosti. Následující kapitola se od předcházejících liší tím, že hrdiny jsou 

naopak dospělí, kteří se vracejí do své minulosti, popřípadě se s následky 

neuspokojivého dětství vyrovnávají celý život. 

A opět bude vybráno jen několik děl z četné tvorby Antona Pavlovice Čechova, 

ve kterých se návrat do dětství odráží. 

První zmínka patří Misailu Polozněvovi z povídky Můj život (Моя жизнь, 

1896). Podobně jako dětští hrdinové z kapitoly Otcové a děti i Misail měl 

v dětství smůlu na otce, který se к němu choval agresivně, despoticky, nedůstojně. 

Otec Polozněv považuje sám sebe za vynikajícího architekta, což už samo o sobě 

svědčí o jeho namyšlenosti a pocitu vlastní moci, kterou si dokazoval na svém 

vlastním synovi. Význam má pro něho jen společenské postavení rodiny. Stydí se, 

protože jeho syn chce pracovat jako dělník. Dokonce ho i vydědí. I když je 

Misailovi přes 25 let, otec ho neváhá bít a ponižovat: „В детстве, когда меня 

бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И 

теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся и, точно мое детство все 

еще продолжалось, вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. " (18, d. 

2, s. 309)82 

Misail má velmi pěkný vztah se svou sestrou Kleopatrou, která byla 

vychovávána podobně a z otce má stejný strach jako bratr. Misail se do značné 

míry osamostatnil, opustil otcův dům, střídá různá zaměstnání, ale svůj strach 

z otce si nese v sobě dál: „В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже 

82 „V dětství, když mě otec bil, musel j sem stát vzpřímeně, ruce u švů kalhot a hledět mu do 
obličeje. I teď, když mě udeřil, ztratil jsem hlavu, a jako bych byl dosud dítětem, vzpřímil j sem 
se a snažil se mu hledět do očí ." (31, s. 11) 
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растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня 

... " (Tamtéž, s. 335)83 

Otec Polozněv se к Misailově sestře, která s otcem stále žije a je v neustálém 

strachu, chová stejně, jako když byla malá. Kleopatra má obavy mu cokoliv sdělit, 

je tichá, plachá, mlčenlivá a zakřiknutá. Ale poté, co vidí, jak se bratr 

osamostatňuje, začíná se chovat také nezávisle. Kleopatra se zamiluje do ženatého 

muže, lékaře. Misail poprvé v životě vidí svou sestru spokojenou a šťastnou: „B 

ее теперешней веселости было что-то детское, наивное, точно та радость, 

которую во время нашего детства пригнетали и заглушали суровым 

воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу. " 
r v 84 

(Tamtéž, s. 325) Zatím před otcem svou lásku skrývá, stále v ní převažuje 

strach, ale uvědomuje si, že chce žít úplně jinak, než jak si představuje jej í otec, 

dochází jí , že její předchozí způsob života nestál za nic. 

Situace kulminuje v okamžiku, kdy přichází Kleopatra do jiného stavu 

s ženatým doktorem, což vyvolává pochopitelně skandál. Všichni se jí straní. 

Misail se rozhodne o sestru postarat a bydlí společně u staré chůvy. Byť se sestra 

nachází v obtížné životní situaci, odchod z domova j í velmi prospěl: „Ha 

ресницах у нее блестели слезы, но выражение было счастливое, спала она 

крепко и сладко, и видно было, что в самом деле у нее легко на душе и что 

она отдыхает. Давно-давно уже она не спала так!" (Tamtéž, s. 379)85 Lidé 

okolo ji pomlouvají, otec jej ího dítěte si ji pravděpodobně nikdy nevezme za ženu 

a její vlastní otec se jí zřekl, ale ona je přesto šťastná. Bohužel vážně onemocní. 

Misail jde proto za otcem, ne aby prosil za odpuštění, ale kvůli sestře. Starý 

Polozněv je však neoblomný, obou dětí se zřekl, pomáhat jim nehodlá. Nezajímá 

ho, že jeho vlastní dcera umírá. Pro něj už neexistují. 

Kleopatra umírá a zanechává po sobě dcerku, které se Misail věnuje. Stále 

pracuje fyzicky a získává si respekt ostatních lidí. Vlastní zkušenosti z dětství 

v něm zanechaly hluboké šrámy na duši, ale nevyrostl z něj stejný despota jako 

83 „V rukou měl dobře mi známý deštník a já jsem už ztrácel hlavu a vzpřimoval se jako žáček 
v očekávání, že mě otec bude bít ..." (Tamtéž, s. 32) 

84 „V její dnešní veselost i bylo něco dětského a naivního, jako by ta radost, kterou v našem 
dětství potlačovali a dusili krutou výchovou, se teď náhle v duší probudila a vytryskla " 
(Tamtéž, s. 25) 

85 „Na řasách se jí leskly slzy, ale celý její zevnějšek vyjadřoval štěstí, spala tvrdě a bylo na ní 
vidět, že je jí na duši opravdu lehce a že odpočívá." (Tamtéž, s. 68) 
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byl jeho otec. Neopakuje chyby Polozněva a o neteř pečuje tak, že je šťastná, 

spokojená a usmívá se. Zřejmě si je vědom, jak moc ho nešťastné dětství ovlivnilo 

po celý zbytek života: „Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я 

выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит». Я верю, что ничто не 

проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для 

настоящей и будущей жизни. " (Tamtéž, s. 389)86 

Smutné vzpomínky na své dětství má i vypravěč povídky Ústřice (Устрицы, 

1884). Ten má pro změnu dětství spojené s hladověním a s tím související slabostí 

a pocitem vyčerpání. Autor se bezesporu dotýká sociální roviny. Proč se chlapec 

se svým otcem objevil na ulici v roli žebráka? Jeho otec přijel do města hledat 

zaměstnání a po pěti měsících neúspěchů skončil i s osmiletým synkem na ulici. 

Naprosto dojímavé je pak to, jak se chlapec vyznává ze své lásky, ke svému otci, 

kterému nic nezazlívá. Vidí, že otcovi je obživa formou žebroty odporná. 

Naprosto vyhládlý chlapec si všímá nápisu na tabuli, kde stojí: ústřice. Otec mu 

vysvětluje, že se jedná o mořského živočicha, který se jí živý a chlapcova 

fantazie, která hraničí až s halucinacemi z hladu, zapracuje. Až neuvěřitelně si 

představuje, jak ústřice j í , jak si je vkládá do úst a žvýká. Představuje si, jak je 

j í , i když se mu hnusí. Myslí si, že musí pištět, když jsou pojídána lidmi. Ale i 

přes všechen svůj odpor pojídá ústřice dál a dál, protože má prostě hlad! Ústřice 

byly v povídce použity, protože symbolizují blahobyt, přepych a peníze, zkrátka 

vše, co velice ostře kontrastuje s hladovějícím dítětem, které prosí o ústřice, 

protože chce jíst. Jde jistě o zážitek, na který člověk po celý svůj život 

nezapomene. 

Čechov povídkou na jedné straně upozorňuje na velké sociální problémy 

ruského impéria a lhostejnost к osudu chudých, na druhé straně chce zkoumat: 

„Fames - болезнь, которой нет в медицинских учебниках. " (1, d. 3, s. 131)87 

Naopak, pozitivně na dětství vzpomínal Nikolaj Čikildějev z povídky Mužici 

(Мужики, 1897), který poté, co onemocněl a díky nákladné ale neúspěšné léčbě 

86 „Kdybych si chtěl dát dělat prsten, vybral bych si naň nápis: „nic nepomíjí". Věřím, že 
nepomine nic bez následků a že náš každý, i ten nejmenší krok, je významný pro přítomný i 
budoucí život." (Tamtéž, s. 75) 

87 „Fames - nemoc, kterou nenajdeš v lékařských knihách." (32, s. 18) pozn.: Fames = hlad 

66 



přišel o většinu peněz, se vrací z města do rodné vsi. К návratu ho samozřejmě 

přiměly především sociální problémy, ale podstatnou úlohu sehrál i fakt, že má na 

místo svého dětství příjemné vzpomínky. Po příjezdu ovšem zjistí, že jeho 

představa byla falešná, a že všechno už je dávno jinak. Dochází к závěru, že se 

domů vracet nikdy neměl. Navíc s sebou veze ženu a dceru Sašu, která ale na 

místo otcova dětství nebude mít vzpomínky zrovna moc příjemné, protože život 

na vsi je těžký. Z toho, jak vesnici vidí nyní, jako dospělý, se lze domnívat, že 

jeho dětství nikdy idylické nebylo. Pro Nikolaje se tak stává místo jeho dětství 

místem nesnesitelného utrpení, kterému chce utéci, ale nemůže, nemá peníze ani 

sílu. Nemocný Nikolaj nakonec v rodném domě umírá. 

V povídce je popsán život na vsi se vším všudy. Bída, špína, těžká práce, 

vztahy mezi lidmi, ... to všechno se kromě dospělých dotýká i života dětí, které 

do vesnického života patří. Tiše pozorují svět kolem sebe a chápou ho po svém. 

To je vidět především na vztahu vnoučat к babičce, Nikolajově matce, o které děti 

mluví jako o babce, a ke které mají velice specifický vztah. Jednou je to příkladná 

babička, která poutavě vypráví různé příběhy, a podruhé se zase zachová к dětem 

zle. Jednou například měly vnučky za úkol hlídat zahradu, aby do ní nevlezly 

husy. Jenže dívky se zaberou do svých představ a myšlenek a husy udělají na 

zahradě paseku. A v tom přibíhá babka, která se vyděšeným dětem jeví jako 

ježibaba: „Бабка, беззубая, костливая, горбатая, с короткими седыми 

волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода 

гусей и кричала ..." (18, d. 2, s. 401)88 Je vidět, jak pracuje dětská 

představivost, ježibaby jsou také hrbaté, šedivé a bezzubé a často navíc zlé. A 

protože mají děti z babky strach, asociuje v nich myšlenky na zlou pohádkovou 

bytost. 

Aby se babce pomstily za výprask, nalijí j í tajně do hrnečku, kde má chlebové 

kůrky, pár kapek mléka, aby porušila půst a přišla tak do pekla. Spokojeně 

usínají: „Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала 

страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с 

88 „Babka, bezzubá, vychrtlá a přihrblá, s krátkými šedivými vlasy, které vlály ve větru, hnala 
dlouhou holí husy ze zahrady a křičela . . ." (30, s. 271) 
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рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как 
89 

давеча она гнала гусей. " (Tamtéž, s. 403) 

A smrtí končí i příběh hrdiny poslední povídky, která byla v rámci této kapitoly 

začleněna. Biskup Petr z povídky Biskup (Архиерей, 1902) nosí také ve svém 

srdci vzpomínky na dětství a na milovanou matku, kterou devět let neviděl. Petr 

se necítí dobře, je unavený, trpí bolestmi a špatně se mu dýchá. Jakoby cítil 

přicházející konec. A v tom má pocit, že zahlédne na mši svou matku. Vzpomínky 

na matku a dětství ho rozpláčí. Zj išťuje, že ho skutečně zčistajasna milovaná 

maminka přijela navštívit, což mu udělá ohromnou radost a stále víc se ve 

vzpomínkách vrací do dětství: „Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего 

оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, 

праздничнее и богаче, чем было на самом деле?" (1, d. 10, s. 188)90 

Radost ze setkání s matkou mu poněkud kalí skutečnost, že maminka bere 

poněkud vážně jeho církevní postavení, vyká mu, chová se к němu s velikou úctou 

a respektem. Petr zj išťuje, že když s ním mluví, chová se strojeně a nepřirozeně, 

takhle si syn matku nepamatuje: „Он смотрел на мать и не понимал, откуда у 

нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не 

узнавал ее." (Tamtéž, s. 192)91 То biskupovu náladu poněkud změní, navíc se 

přidávají i zdravotní komplikace, které nakonec povedou až к Petrově smrti. 

Návštěva matky a předzvěst vlastní smrti Petra přivedou к rekapitulaci celého 

života, dětství, studia, pobyty v zahraničí ... Nastává okamžik životního 

bilancování: „Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно 

человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то 

еще недоставало, не хотелось умирать; и всё еще казалось, что нет у него 

чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем 

„Uspokojeny takto, uloži ly se к spánku a Saša před usnutím si představovala poslední soud: 
hořela veliká pec na způsob hrnčířské a ďábel s kravskými rohy, celý černý, hnal babku do ohně 
právě takovou dlouhou holí, jakou ona nedávno hnala husy." (Tamtéž, s. 273) 

90 „Milé, drahé, nezapomenutelné dětství! Proč se ta doba, která navždy nenávratně pominula, 
zdá radostnější, svátečnější a bohatší, než tomu bylo doopravdy?" (29, s. 84) 

91 „Díval se na matku a nechápal, kde se u ní bere ten uctivý, ostýchavý výraz v obličeji i 
v hlase, proč je taková, a nepoznával j i ." (Tamtéž, s. 88) 
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волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в 

академии, и за границей. " (Tamtéž, s. 195)92 

Matka se o nemocného syna bojí , ale své přirozené mateřské instinkty 

schovává. To, že začíná v biskupovi opět vidět svého malého chlapce, j e zřejmé 

jen z je j ích úzkostlivých a znepokojených pohledů. Naplno se je j í mateřské pudy 

projevují , když Petr umírá na břišní tyfus: „ ... и она уже не помнила, что он 

архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. " (Tamtéž, s. 

200)93 Začíná synovi tykat, nebojí se ho objímat a líbat. Přestává v něm vidět 

církevní autoritu a začíná v něm opět vidět především své dítě. Petr však umírá, 

aniž by s matkou promluvil. I po Petrově smrti ale jeho maminka mluví o synovi, 

který byl biskupem, chce se pochlubit, ale bohužel někteří j í nevěří. 

Tak, jako v povídce Mužici, i v povídce Biskup jsou protipólem dospělých děti. 

V případě biskupa Petra je to jeho osmiletá neteř Káťa, která přijela s Petrovou 

matkou. Její živelnost, hravost a dětskost ostře kontrastuje s postavou umírajícího 

b i s k u p a . Káťa j e však zároveň i němým svědkem strýcova konce. 

Jak už bylo řečeno v úvodu diplomové práce, dětství si v sobě nese každý po 

celý zbytek života. A proto velkou měrou záleží právě na kvalitě dětství, která 

určí kvalitu života lidského jedince. Možností , jak se s dětstvím vyrovnat, 

popřípadě se к němu navracet, j e několik. Misail a Kleopatra se od otce 

v dospělosti odpoutají , protože jeho despotismus přetrvává. Ale dětství nepřestává 

být jej ich součástí. To, jak se Misail postará o svou neteř, když Kleopatra umírá, 

svědčí o tom, že z dětí ovládaných despoty se nutně nemusí stát také despotové. 

Nejvíce překvapivé je, že Misail má i přes to všechno svého otce rád a lituje, že to 

mezi nimi dopadlo tak špatně. Kleopatra, která s otcem zůstala déle, mu však 

nikdy neodpustí. 

Zážitky z dětství může připomenout květina, vůně nebo j ídlo, jako v případě 

povídky Ústřice. Ale ať už na ně myslí často nebo jen občas, skutečností je , že 

„Přemýšlel o tom, že dosáhl všeho, co bylo dostupné pro člověka jeho postavení, věřil ale 
pořád ještě nebylo všechno jasné, cosi tu scházelo a nechtělo se umírat; a pořád se mu ještě 
zdálo, že musí přijít cosi nesmírně důležitého, o čem kdysi neurčitě snil, a že ho dosud vzrušuje 
stejná naděje do budoucnosti jako v dětství, v akademii i v cizině." (Tamtéž, s. 91) 

93 „ ... nemyslela už na to, že je biskupem, a líbala ho jako vlastní dítě, velmi blízké a drahé " 
(Tamtéž, s. 96) 
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zůstává někde hluboko v lidech a doprovází je, dokud neskonají, což se projevilo 

v povídkách Mužici a Biskup. 

-
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3 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala různými aspekty dětství v díle Antona 

Pavlovice Čechova. Jak už jsem se zmínila na začátku, možností, jak lze u 

Čechova pohlížet na dětství je velmi mnoho a autor mu věnoval řadu děl. Proto 

bylo nutné provést výběr povídek, aby jednotlivé aspekty dětství mohly 

vyniknout. 

Začala jsem analýzou prvních setkání dětí s něčím, co doposud nepoznaly, co 

je pro ně nové a co v nich možná zanechá stopu po celý život. 

Kromě událostí a děje jsem se snažila všímat si, jak takové setkání vypadá, jak 

ho dítě asi může vnímat, a jakým způsobem autor tuto perspektivu zprostředkuje 

čtenáři. 

Následující kapitola Ve světě dětí se týká uzavřeného dětského světa. Zaměřila 

jsem se na vzájemné vztahy ve skupině dětí, na význam hry a fantazie. Po rozboru 

povídek jsem došla к závěru, že Čechov dokázal mistrovsky umělecky vyjádřit to, 

že dětský svět je velice specifický a má svá pravidla, která je nutné dodržovat. 

Pevnost a fungování dětské skupiny se pak projeví například při kolektivní hře. 

Zajímavá je u dětí i jejich představivost, které často podléhají a přestávají pak 

rozeznávat, co je v životě uskutečnitelné a co ne. 

Dále se v práci zabývám i problematikou negativních vlastností dětí, konkrétně 

vydíráním. Z povídek vyplývá, že je nutné, aby děti nebyly podporovány ve svém 

špatném jednání dospělými. Samozřejmostí a nezbytností je pak správný vzor a 

přístup samotných dospělých. 

Samostatnou kapitolou je líčení osudů dětí na Sachalinu, kam přicházely se 

svými rodiči, kteří si zde odpykávali výkon trestu. Zvláštní je Ostrov Sachalin 

kromě jiného svým publicistickým žánrem, zatímco ostatní povídky jsou čistě 

beletristické. Soustředila jsem se na popis života sachalinských dětí. Za 

nejzávažnější problémy považuji dětskou prostituci a velice nízkou životní úroveň 

(hlad, bída, nemoci, ...) 

Se sociální tematikou jsou úzce spjaty i povídky v další části práce nazvané 

Bez rodičů, která se zabývá otázkou dětských sirotků. Největším problémem jsem 

shledala zneužívání ve formě dětské práce (dlouhá pracovní doba, bití, 
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nepřiměřená práce, hlad, ...) a nedokonalost carského systému, co se týče péče o 

sirotky. 

Na problematiku fyzického týrání navazuje i kapitola Otcové a děti, která se 

zabývá otázkou fyzických trestů v rámci rodičovské výchovy. Zde docházím 

к přesvědčení, že fyzicky trestané děti, které jsou bezmocné, ztrácejí svou 

důstojnost a osobnost a možnost vést v dospělosti kvalitní život. 

Kromě fyzického týrání je součástí kapitoly i odkaz na problematičnost 

mezigeneračních vztahů a to nejen z hlediska vztahu otec a syn, ale také 

z hlediska vztahu matka a dítě. 

Rozsáhlá kapitola Svět dospělých očima dětí, která následuje, se zabývá tím, 

jak vnímají děti svět dospělých. Na základě analýzy vybraných povídek docházím 

к závěru, že děti vnímají okolní svět dospělých po svém, mnoha věcem nerozumí, 

nedokáží je pochopit a je potřeba jim vše vysvětlit tak, aby tomu rozuměly. 

Vhodným prostředkem může být například forma improvizovaného pohádkového £ 

příběhu. Důsledkem nepochopení světa dospělých bývá často zmatek a nepokoj 

dětí. 

Rozbor povídky Step mě přivedl к myšlence, že vnímavé dítě je velice 

specifický pozorovatel reality a okolního světa. S tím je spojena i problematika 

Čechovem použitého vypravěčského postupu. 

Závěrečná kapitola nese název Vzpomínky na dětství. Hrdiny povídek této části 

jsou dospělí, na jejichž životních osudech jsem ukázala, že dětství, ať bylo 

jakkoliv prožité, je součástí každého z nás a že ovlivňuje to, jak bude člověk dále 

žít. 

Při rozboru Čechovových povídek jsem zároveň dospěla к závěru, že dětství 

není u autora pouze předmětem vyobrazení, ať už z hlediska ontologie, psychiky 

či sociální roviny, ale že zároveň představuje i velmi specifický způsob 

uměleckého vnímání reality a estetického projevu. Podle dat publikací 

analyzovaných povídek Antona Pavlovice Čechova můžu konstatovat, že se dětský 

hrdina a téma dětství objevují jak v autorově rané tak i pozdní tvorbě. 

V úvodu své práce jsem se zamýšlela nad tím, nakolik je Čechovova tvorba, 

která se týká dětské otázky, aktuální pro současnou dobu. Domnívám se, že jeho 

dílo je natolik aktuální, že může přitáhnout pozornost velkého množství čtenářů. 

Myslím si, že by mohl zaujmout i dnešní středoškolskou mládež a proto by bylo 
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vhodné zařazovat texty Antona Pavlovice Čechova v rámci výuky literatury, 

ruského jazyka, rodinné nebo občanské výchovy. 
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4 Резюме 

Дипломная работа занимается теми произведениями Антона Павловича 

Чехова, в которых появляется тема ребенка и детства. 

Детство анализируется со следующих аспектов: первая встреча ребенка с 

новым явлением; специфичность мира детей и их поведения в группе 

сверстников; теневые стороны детских характеров; социальное положение 

детей (дети ссыльных на острове Сахалин, сироты, детская работа); проблема 

„отцов и детей"; детское восприятие мира взрослых; „путешествие" в новую 

жизнь и отражение детства в воспоминаниях взрослых. Произведения с 

детскими героями рассматриваются также в связи с повествовательными 

приемами автора. 

Из анализа вытекает, что детство представляет собой в творчестве Чехова 

не только постоянный предмет изображения (социальный, психический, 

онтологический), но также специфический способ художественного 

восприятия действительности и форму выражения эстетического идеала. 

Ребенок-наблюдатель присущ как в его ранних, так и в более поздних 

произведениях. 

В заключительной части автор дипломной работы приходит к выводу, что 

произведения Чехова о детях и детстве не устарели, они актуальны и в наше 

время. Их можно использовать не только на занятиях по русскому языку и 

литературе, но, например, также на уроках обществоведения, этики и 

психологии семейной жизни. 
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5 Resumé 

Cette thèse porte sur les oeuvres d'Anton Tchékhov le sujet desquelles est 

l 'enfant et l 'enfance. 

L'enfance est présentée dans des situations tout à fait différentes : l 'enfant est 

confronté pour la première fois avec une situation nouvelle; on l 'observe comment 

il se comporte dans le groupe des enfants du même âge; on voit des obscurités des 

caractères enfantins; on fait connaître des conditions sociales (des orphelins, des 

enfants des exilés à Sachalin, la dureté du travail enfantin) et des problèmes 

intergénérationnels. Les parties inséparables de l 'enfance sont aussi la perception 

du monde des adultes et le chemin de l 'enfant à la rencontre de la nouvelle vie. 

Dans les oeuvres de Tchékhov se reflète l 'enfance de comment s 'en souviennent 

les adultes. Les oeuvres avec des héros enfantins sont aussi analysées du point de 

vue des procédés narratifs de l 'auteur. 

De ce qu'on vient d'analyser, l 'enfance n'est pas seulement le sujet de la 

narration (sociale, psychique, ontologique) mais aussi la manière spécifique de la 

perception de la réalité et le mode d' image de l 'idéal esthétique. L'enfant-

observateur est présent dans les premières oeuvres aussi bien que dans les oeuvres 

tardives de Tchékhov. 

Dans le chapitre final, l 'auteur de la thèse arrive à la conclussion suivante: 

l 'ouvrage de Tchékov portant sur les enfants est toujours actuel même 

aujourd hui. Les enseignants peuvent utiliser ces oeuvres en enseignant la langue 

russe, la littérature, l ' instruction civique et l 'éducation ménagère. 
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