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J. ÚVOD 

V diplomové práci se zabýváme Hngvostylistickým rozborem povídkové tvorby 

Ivana Alexejeviče Bunina včetně kompozice s cílem dojít k určení principů jeho 

povídek, a tedy formulovat dimenzi básnicko-filozofickou. Příkladem takového 

rozboru může být např. analýza Buninovy básně z roku 1916 v závěru článku A. K. 

Žolkovského.! V této diplomové práci se konkrétně jedná o povídky IIepe6aJl (1892-

1898), 3UMHUU COH (1918), O oypaKe EMelle, KaKou 6blUlell 6cex yMHee (1921), B 

HeKomopOM l1apcm6e (1923), Cmapblu nopm (1927), IIep6a5l lllo606b (1930). Pro 

srovnání doplňujeme práci o kapitolu s ukázkou jiného, deníkového žánru, ve kterém 

se, stejně jako ve většině rozebíraných povídek, vyskytují hláskově instrumentované a 

rytmizované úseky, třebaže /(He6HuK (1917-1918) a OKa5lHHble OHU (1918-1919) 

nejsou díla čistě umělecká. 

V rámci analýzy provádíme rozbor fonetický, v němž zkoumáme, jak je využito 

vokálů a konsonantů, jejich distribuce k vyjádření významu a expresivity. Kromě 

hláskové instrumentace si všímáme rytmizace a jejího vztahu k sémantice textu. 

Důležitou se zde jeví rovněž pozornost zaměřená na sémanticko-Iexikální rovinu, tedy 

na sémantiku slov a jejich výběr, a na syntax. Na základě takového rozboru 

charakterizujeme autorovo básnické myšlení a podstatu toho, v čem tkví často 

zdůraňované mistrovství Buninova slohu, formální dokonalost jeho děF Analýzu 

básnických prostředků provádíme za účelem interpretace povídek, přičemž vždy jde o 

zjištění funkce dílčích elementů, což má pomoci k uchopení básnického vidění a stylu, 

charakterizování rysů autorovy poetiky. Výsledkem by mělo být rovněž literární 

zařazení sledovaných povídek. 

V souvislosti s tím po 1. kapitole, představující stručně Buninovu tvorbu a život, 

následuje kapitola pojednávající o tom, co dosavadní zkoumání v oblasti autorova díla 

přineslo. 3. kapitola obsahuje rozbory výše uvedených povídek, další část se zabývá 

spisovatelovými deníky z období bolševické revoluce. Součástí práce je též příloha 

obsahující analyzované texty. 

A. K. )l(OJIKOBCKHÍÍ: COBepmHTeJII> racnapoB. HOBoe Jllnepa'f)'pHoe o603peHHe. 2006, č. 77, s. 39-44. Autor 
článku konstatuje infmitivnost básně (jež se původně jmenovala "Ee3 Mell51"), která spolu s principem elypsy 
odpovídá ideji básně, smrti, zmizení ,já". 

2 W. Kasack: Slovník ruské literatury. Votobia, Praha 2000, s. 89. 
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n. ŽIVOT A TVORBA I. A. BUNINA 

Ivan Alexejevič Bunin se narodil v roce 1870 ve Voroněži a zemřel roku 1953 v 

Paříži. 1 Pocházel ze staré, avšak zchudlé šlechtické statkářské rodiny. V letech 1889-

1895 pracoval jako novinář v Orlu a knihovník v Poltavě a roku 1891 mu vyšla první 

sbírka básnU Za soubor básní ,.)Iucmona()" (1901)3 a za překlad poémy "Píseň o 

Hiawatě" (1896) amerického básníka H. W. Longfellova byl vyznamenán Puškinovou 

cenou. Od roku 1893 publikoval Bunin též povídky,4 díky nimž byl brzy považován za 

nejlepšího ruského stylistu. Třebaže se roku 1899 připojil k realistickým autorům 

kolem nakladatelství ,,3HaHHe",5 stál Bunin více méně po celý život mimo literární 

skupiny své doby. Roku 1909 byl jmenován čestným členem Ruské akademie věd6• V 

mládí prošel obdobím narodnictví, tolstojovství, měl také blízko k sociálním 

demokratům, třebaže jakékoli stranickosti se vyhýbaU V té době také podnikl cesty s 

budoucí manželkou V. N. Muromcevovou na Blízký východ, do severní Afriky, do 

Indie a na Cejlon, což ho ovlivnilo ve studiu východních náboženstvÍ. 8 

Co se tvorby týče, impresionistickými sugescemi zapůsobila povídka ,,AHmoHo6cKue 

5l6JlOKU" (1900). Za plodné je považováno obzvláště období let 1910-1916 s 

ústředními tématy úpadku šlechtického světa a účinků proměny okolního světa.9 Roku 

1912 tak vznikla povídka "Cyxo()OJl"; povídkou ,,[fepe6H5l" (1910) líčící úděsnou 

zaostalost ruského venkova vstoupil Bunin do povědomí široké čtenářské obce. 

Otázkou smrti a problémem moderní civilizace se zabývá v novele ,,í'ocno()uH U3 CaH 

ĎJpaHZfucKo" (1916), tématem lásky v povídce ,,MumuHa Jl10606b'' (1925).10 Ta vznikla 

již ve Francii, kam roku 1920 emigroval po bolševické revoluci v Rusku. V letech 

občanské války žil v Moskvě a poté v Oděse, kde přispíval do Děnikinovy tiskové 

agentury Osvag. l1 Svůj odmítavý vztah k revoluci a bolševikům zachytil v deníku 

1 W. Kasack: Slovník ruské literatury. Votobia, Praha 2000, s. 89. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. 
6 Tamtéž. 
7 11. A. Eymm: C06paHlIe CO'lHHeHHŘ. T. 1. Xy.n:O)KeCTBeHHaH Jll!.Teparypa, MocKBa 1965, s. 14. 
8 I. Bunin: Povídky. Odeon, Praha 1990, s. 584. 
9 W. Kasack: Slovník ruské literatury. Votobia, Praha 2000, s. 89. 
10 Tamtéž. 
II I. Bunin: Povídky. Odeon, Praha 1990, s. 584. 
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"OKaRllllbZe 01lU" (časopisecky 1925-1927).12 Vrcholnými díly emigračního období 

jsou cyklus tragických milostných povídek ,;reMllbZe aJlJleu" (1937-1946) a rozsáhlá 

próza s autobiografickými rysy ,,)KU3llb ApCellbeea" (1930, 1939 pátá část vyšla pod 

názvem ,.)lUKa") (Bunin, Povídky, s. 586)Y Roku 1933 byla Buninovi, pokračovateli 

Turgeněva a Čechova, udělena Nobelova cena mimo jiné právě za tento román, ale 

také z politických důvodů; bylo jisté, že cenu si odnese Rus, rozhodovalo se mezi 

Buninem, Merežkovským a Aldanovem.14 Významná jsou rovněž ,J30cnOMUllaIlUR" 

(1950), práce ,,0 T.Jexoee" vydaná posmrtně (1955), "Oceo6o:JICoellue TOJlCm020" 

(1937)15 oL. N. Tolstém či publicistický ,,BeJlUKUU oypMall". 

V sovětském Rusku se Buninova díla dostala na seznam zakázaných knih, zlepšení 

nastalo v letech 1926-1928, kdy spisovateli vyšlo několik svazků předrevolučních 

povídek,16 avšak dalších publikací se čtenáři dočkali teprve v roce 1956 (šlo o 5-ti 

svazkové sebrané spisy, v nichž však chyběla naprostá většina prací napsaných po roce 

1917).17 V 60. letech se objevily sebrané spisy v devíti svazcích, v nichž se poprvé 

mohli sovětští čtenáři seznámit s některými pracemi porevolučními (,)KU3llb 

ApCellbeea"; ,;reMllble aJlJleu"; ,,BocnoMUJ-taIlUR", ovšem s cenzurními škrty)18 a teprve 

roku 1989 přišla řada na nejnebezpečnější věci jako byly deníky z let 1918-1919 a 

"OKaRllllble Oll U" (v plném znění však o rok později) (s. 692-93).19 

Ve větší míře je svědectví o Buninově životě zachyceno mimo jiné v dem'ku Galiny 

Kuzněcovové ,,rpaccKuu 01lee1lUK" (1967), v memoárech Věry I. Muromcevové

Buninové ,,)KU3llb Eyllulla: 1870-1906. Eeceobz c naM5lmblO", v třech svazcích knihy 

"YcmaMu Ey1lUllblX" (1977-1982; tři svazky; deníky I. A. Bunina a V. N. 

Muromcevové-Buninové).20 

Autor je pochován na ruském hřbitově Sainte-Genevieve-des-Bois u Paříže. 

12 E. Těšinová: Rusko se utrhlo ze řetězu. In: Literární noviny, 2007, Č. 18, s. 10. 
13 1. Bunin: Povídky. Odeon, Praha 1990, s. 586. 
14 M. C. Putna: Rusko mimo Rusko. 1. díl. Petrov, Brno 1993, s. 84-85. 
15 Tamtéž, s. 87. 
16 A. B. DIDOT: Jh 6yHHHCKHX pa3hlcKaHHŘ. III. "IIo.ll. ceprroM H MonoTOM" (D)'llHH B cOBeTcKoH ueH3ype). In: 

ll. A. DyHHH: Pro et contra. ll3.l1.aTenhcTBo PyCCKOro XpHcTHaHcKoro ryMaHHTapHoro HHCTHryTa, CaHKT
IIeTep6ypr 2000, s. 686. 

17 Tamtéž, s. 690. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž, s. 692-693. 

20 
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III. K HISTORII REXLEXE BUNlNOVY TVORBY 

V této kapitole se výběrově seznámíme s tím, co dosavadní zkoumání v oblasti 

autorova díla přineslo. Máme na mysli náčrt různých možných pohledů. Půjde o práci 

N. V. Loščinské "YHUKGlZbHOCmb ", "mpaoulfUR ", "MooepHU3M ": Teopttecmeo li A. 

EyHuHa e eocnpURmuu aH2TlUUCKUX u OMepUKaHCKUX CJlaeucmoe Ha py6e:J/Ce 1960-

1970-x 200oe. ,,21 a o stať T. M. Dvinjatinové "l1033UR HeaHa EyHuHa u aKMeU3M: 

30MemKU K meMe. ,,22 

V této kapitole vycházíme z odborných statí, které pro své interní potřeby přeložila 

z ruštiny autorka této diplomové práce. 

Tradice a novátorství v Buninově díle 

Loščinská ve své stati "YHUKallbHOCmb ", "mpaoulfUR ", "MooepHU3M ": Teopttecmeo 

fl. A. EyHuHa e eocnpURmuu aH2TlUUCKUX u aMepuKaHcKux CJlaeucmoe Ha py6e:J/Ce 

1960-1970-x 2oooe" posuzuje práce čtyř badatelů z přelomu 60. a 70. let 20. století, 

které jsou věnovány tradici a novátorství v díle 1. A. Bunina. Nalezneme v nich "snahu 

charakterizovat Buninovo pojetí světa, vývoj jeho stylu, specifIkování žánru, vztah 

jeho poetiky k poetice symbolistů, snahu interpretovat témata prolínající se celou jeho 

tvorbou."3 Zaměřují se na interpretace "věčných" témat Buninovy tvorby.4 

21 N. V. Loščinská: "YmH<aJIhHOCTh", ,;rpa,ll,KUIDI", "MO,ll,epHM3M": TBOp'leCTBO H. A. Eym1Ha B BOCIIpIDITllll 
aHfJIHŘcKHX II aMepHKaHcKHX CJIaBlICTOB Ha py6)')Ke 1960-1970-x ro,ll,OB. In: H. A. EyHMH: Pro et contra. 
H3,ll,aTeJIhCTBO PyCCKOro XpllcTlIaHcKoro ryMaHHTapHOrO HHCTH1)'Ta, CaHKT-lleTep6ypr 2000, s. 731-749. 

22 T. M. Dvinjatinová: l1033ID1 I1BaHa EyHMHa II aKMe1l3M: 3aMeTKlI K TeMe. In: H. A. EYHHH: Pro et contra. 
H3,ll,aTeJIhCTBO PyCCKOro XpllCTlIaHCKoro ryMaHIITapHoro IIHCTII1)'Ta, CaHKT-lleTep6ypr 2000, s. 518-543. 

3 N. V. Loščinská: "YHMKaJIhHOCTh", "TPa,ll,KUIDI", "MO,ll,epHM3M": TBOp'leCTBO H. A. EyHHHa B BOCIIpIDITHH 
aHfJIHŘcKHX II aMepHKaHcKHX CJIaBlICTOB Ha py6)')Ke 1960-1970-x ro,ll,OB. In: H. A. EymlH: Pro et contra. 
H3,ll,aTeJIhCTBO PyCCKOro XpllcTlIaHcKoro ryMaHIITapHoro HHCTH1)'Ta, CaHKT-lleTep6ypr 2000, s. 731. Citát 
do čeština přeložila autorka DP. 

4 Tamtéž, s. 732. 
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Buninovy rané povídky 

První prací je monografie "Tvorba 1. A. Bunina"5 (1971) S. Kryžického, učitele 

rusistiky na Oberlinské univerzitě v Ohiu v USA 6; autor v ní podle Loščinské 

zdůrazňuje Buninovu izolovanost v literárním procesu doby, kdy píše své rané 

povídky, a jeho nezačleněno st do společenského života státu? 

Kryžický periodizuje autorovu tvorbu takto: v raných pracích z let 1892-1909 

vykreslil Bunin galerii lidových a provinciálních typů, povídky tohoto období však 

podle badatele nemají větší literární hodnotu, než soudobá tvorba autorů dnes již 

zapomenutých.8 Loščinská ve svém přehledu neuvádí, zda Kryžický ve své práci 

argumentuje konkrétněji a jestli, tak jakým způsobem, přesto lze proti jeho hypotéze 

postavit jména povídek jako ,J]epe6GJl", "Y ucmOKa olleu" či ,J]ep6a5l JllOb06b". 

Kryžický pokračuje obdobím 1909- 1912, v němž je vesnice zobrazována temnými 

barvami, což trochu kontrastuje s idylickým viděním rolnického tématu v prvních 

letech spisovatelovy dráhy. Co se týče žánru, je podle Kryžického jeho určení u 

Bunina poměrně složité. Próza ",ll,epeBIDI" se mu jako i G. Struvemu jeví jako "velká 

freska" anebo "dyptich". Podstatou epicky ztvárněné povídky je sama vesnice, 

ukázaná prostřednictvím různých postav. V tomto díle vidí Kryžický mezník, kdy se 

Buninův styl začal odlišovat od dřívější tvorby.9 

Léta 1912-1920 vidí Kryžický jako rozšíření horizontu povídek. Objevují se nová 

témata, hlavně městská (,,Ka3UMUP CmallUCJla606Ulf,"), ale i nový "filozofický" obrat 

rolnického tématu (např. ,,Kll513b 60 Kll513b5lX", ,,Tocnooull U3 Call-([>pallllucKo"). Roste 

různorodost témat. 10 

Pokud jde o emigrantské období let 1920 - 1940, uvádí Kryžický, že úroveň 

Buninových děl se přinejmenším nesnižuje (spíše naopak), jak bylo často zmiňováno v 

5 S. Kryzytski: The works ofIvan Bunin. The Hague-Paris, Mouton 1971. Poznámka převzata z: N. V. 
Loščinská: "YHlIKaJThHOCTh", "Tpa)UIT\IDI", "Mo,n:epHlf3M": TBopqecTBo H. A. EyHlrna B BOCnpIDITllli 
aHrJIHŘcKMX H aMepHKaHcKMX CJIaBHCTOB Ha py6j')Ke 1960-1970-x ro,n:OB. In: ll. A. EyHHH: Pro et contra. 
1-13,n:aTeJIhCTBO PyCCKOro XpHcTHaHcKoro ryMaHHTapHoro llHCTHTYTa, CaHKT-I1eTep6ypr 2000, s. 732, a 
zkrácena. Název monografie do češtiny přeložila autorka DP. 

6 N. V. Loščinská: "YHHKaJIhHOCTh", "Tpa,n:llIl,IDI", "Mo,n:epHH3M": TBOplIeCTBO H. A. EyHlllia B BOCnpIDITHM 
aHrJIHŘcKMX H aMepHKaHcKMX CJIaBHCTOB Ha py6e:>Ke 1960-1970-x ro,n:OB. In: ll. A. EyHHH: Pro et contra. 
1f3,n:aTeJIhcTBo PyCCKOro XpHcTHaHcKoro ryMaHHTapHoro HHcTHTYTa, CaHKT-I1eTep6ypr 2000, s. 732. 

7 Tamtéž, s. 732. 
8 Tamtéž, s. 733. 
9 Tamtéž. 
10 Tamtéž. 
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souvislosti se spisovatelovým opuštěním vlasti, které mělo působit negativně na 

hodnotu jeho další tvorby. Patří sem mimo jiné díla jako povídky "MumuHa Jl10606b" a 

,.j{e.no KopHema EllazuHa", sborníky ,,KpamKue paCCKG3bl" a ,;reMHble aJlJleu", román 

,,)KU3Hb ApceHbeea"Y 

Kryžický konstatuje "krátkodobý vliv Turgeněva, Tolstého, Gončarova, Gorkého a 

Čechova na spisovatelovu prózu. Spolu s tím charakterizoval metodu Buninovy prózy 

jako blízkou naturalistické"12, a to na základě povídek z let 1912-1914 pro přesnost a 

výraznost popisu (např. povídka ,,Jlece MOlltty"). Zároveň přitom Bunin, jak Kryžický 

pokračuje, věrně následuje metodu francouzských parnasistů, jejich ideály chladu, 

lhostejné vyrovnanosti, neosobnosti při použití stylistických postupů francouzského 

naturalismu, hlavně Zoly.13 V poezii badatel spatřuje styčné body se symbolisty a 

zároveň z druhé strany s puškinskou formou zlatého věku, jak shrnuje Loščinská. 14 

Bunin a symbolismus 

Další prací je referát ,,Několik poznámek o stylu rané Buninovy prózy"15 (1968), 

který pronesl T. Winner z Michiganské univerzity16 na VI. Mezinárodním sjezdu 

slavistů v Praze. Loščinská uvádí, že byl tento referát polemicky zaměřen jednak proti 

těm, kteří v Buninově próze viděli vliv symbolistů beze stop ruského realismu, jednak 

proti těm, podle nichž v spisovatelově díle spatřovali pouze literární tradice 19. 

století. 17 

Loščinská poukazuje na to, jak Winner uznává význam realistů pro Buninovu 

tvorbu a zároveň podtrhuje důležitost spisovatelova novátorství, které, stejně jako 

II Tamtéž, s. 733-734. 
12 Tamtéž, s. 734. 
l3 Tamtéž. 
14 Tamtéž. 
15 Winner Thomas: Some remarks about the Style ofBunin's Early Proseli American Contributions to the Sixth 

Intemational Congress ofSlavists. Mouton, 1968. Vol. II. S. 369-381. Poznámka převzata z: N. V. Loščinská: 
"YIlliKaJThHOCTh", "Tpa)J.HIJ.IDl", "Mo,nepHlI3M": TBop'lecTBo H. A. EyHIIHa B BOCnpllilTHll aHTIIHňCKHX II 
aMepmmHcKHX CJIaBIICTOB Ha py6y)l{e 1960-1970-x ro,nOB. In: I1. A. EyHlIH: Pro et contra. H3,naTeJIhCTBO 
PyCCKOro XpllcTlIaHcKoro ryMaHlITapHoro lIHcTlIryTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s 734. Název referátu do 
češtiny přeložila autorka DP. 

16 N. V. Loščinská: "YHlIKaJIhHOCTh", "TPa,nllIJ.IDl", "Mo,nepHlI3M": TBop'lecTBo H. A. EyHllHa B BocnpIDITHll 
aHmHňcKlIX II aMepHKaHcKlIX CJIaBIICTOB Ha py6J)Ke 1960-1970-x ro,nOB. In: I1. A. EyHlIH: Pro et contra. 
H3,naTeJIbCTBO PyCCKOro XpllcTlIaHcKoro ryMaHlITapHoro IIHCTlIryTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 734. 

17 Tamtéž, s. 734. 
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vztah se symbolismem, není podle badatele příliš prozkoumáno. 18 Na novátorství 

spisovatele mají podíl, jak uvádí Loščinská v parafrázi slov T. Winnera, též postupy 

lyrické prózy, charakteristické pro ruské symbolisty.19 Od Loščinské se též dovíme, že 

Winner se v referátu hlásí ke stanovisku E. Wasioleka spočívajícího v tom, že 

"Buninova tvorba na přelomu století odrážela rozpory plynoucí z jeho přátelství, jak se 

symbolisty, tak s autory z okruhu nakladatelství 3HaHlIe."20 "Spolu s tím podtrhoval T. 

Winner pevnost kontaktů se spisovateli-znaňjevci a poukazoval na značné rozdíly mezi 

Buninem a symbolisty."21 V Buninově tvorbě sice podle badatele, jak čteme ve studii 

N. V. Loščinské, "nenajdeme zjevné stopy experimentátorství, nadšení mlhavostí 

smyslu, všeho pronikajícího mysticismu a neobyčejné obraznosti tak typické pro 

symbolisty"22, nicméně něco společného Buninova tvorba s modernismem má.23 

Loščinská předkládá Winnerovy argumenty svědčící podle něj ve prospěch Buninova 

symbolismu: řada raných povídek se sbližuje s těmi symbolistickými tématem i jeho 

pojetím (,,IlepeeaJl", ,,BeJlza", ,;ryMaH", ,,EeJla5l JlOZUaOb"). Rovněž ty, které jsou 

prodchnuty lyrickou náladou, sugestivností a vyznačují se nepřítomností sociálního 

koloritu, badateli připomínají prózu symbolistů.24 Třebaže Bunin, jak Loščinská 

parafrázuje Winnera, nesdílel mínění symbolistů o vrozeném vztahu mezi fonémy a 

jejich symbolickým smyslem (v duchu Rimbaudových "Samohlásek" a Balmontova 

traktátu ,,Il033U5l KaK eOJlzue6cmeo"), neznamená to, že by nepřipisoval velký význam 

tonálnosti, tonalitě řeči; odtud pochází muzikálnost jeho prózy podmíněná vysokou 

koncentrací asonance a aliterace.25 Také rytmizovanost, druhá zvláštnost Buninovy 

prózy, byla pro symbolisty chrakteristická: podle Winnera, jak píše Loščinská, bývá 

rytmus Buninových próz nejčastěji založen na syntaktickém paralelismu, ale též na 

18 Tamtéž, s. 734-735. 
19 Tamtéž, s. 735. 
20 Wasiolek Edward. The fiction ofIvan Bunin. A critical study (unpublished doctoral dissertation). Harvard 

university, 1954. P. 40. Poznámka převzata z: N. V. Loščinská: "Ym1KaJIbHOCTb", "TPa;::UUJ,IDI", "MOLJepHH3M": 
TBopqecTBo ll. A. Eymrna B BOCnpIDITlI1I aHrJllIHCKlIX II aMeplIKaHcKlIX CJIaBIICTOB Ha py6y)!(e 1960-1970-x 
roLJOB. In: ll. A. Eymrn: Pro et contra. IhLJaTeJIbcTBo PyCCKOro XplICTlfaHCKOro I)'MaHHTapHoro HHcTHwa, 
CaHKT-I1eTep6ypr 2000, s. 735. 

21 N. V. Loščinská: "YHHKaJIbHOCTb", "TPaLJm.:r;IDI", "MOLJepHH3M": TBopqecTBo ll. A. EymrnaB BOCnpIDITHH 
aHrJIHHCKlIX II aMepHKaHcKlIX CJIaBIICTOB Ha py6~e 1960-1970-x roLJOB. In: ll. A. EyHHH: Pro et contra. 
1I3LJaTeJIbcTBo PyCCKOro XpHcTHaHcKoro I)'MaHHTapHoro HHCTHTYTa, CaHKT-I1eTep6ypr 2000, s. 735. Přejata 
citace N. V. Loščinské. 

22 Tamtéž. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
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jednoduchém syntaktickém výčtu.26 Další stylistickou zvláštností, která byla vlastní 

ruským modernistům, jsou rétorické konstrukce v Buninových povídkách těsně po 

roce 1900 (např. "Y ucmOKa oHeu"), které utvářely vzletný a vzrušený tón, shrnuje 

Loščinská slova T. Winnera.27 

Loščinská uvádí, že dle Winnerova mínění byla nedostatečně zpracována paralela 

mezi Buninem a jeho současníkem M. Proustem.28 Ta je "podmíněna v první řadě 

magickou silou, jakou byla nadána minulost ve vidění světa obou umělců."29 Rozdíl 

mezi nimi vidí v žánru (krátké črty u Bunina, dlouhé romány u Prousta), zhuštěný 

metaforický jazyk u Prousta a vzácnost metafory u Bunina.30 

Závěrem Winner, jak píše Loščinská, uvádí, že ,,na přelomu století se Bunin odvrátil 

od tradiční vyprávěcí struktury a napsal ředu lyrických poém v próze, v nichž se 

projevují společné rysy se symbolistickou prózou."3l Zároveň badatel dodává, že 

muzikálnost, sugestivnost a poetičnost Buninovy prózy jsou ve značné míře přejaté od 

Gogola, Tolstého, Gončarova, Turgeněva, kdežto kompaktnost, nesyžetovost a 

převládání lyrického tónu v Buninově tvorbě jsou rysy, jež pocházejí od Čechova.32 

Dle našeho názoru je přejatost, obzvlášť takto široce pojatá, poněkud vágní a těžko 

prokazatelná. Rovněž se domníváme, že nelze hovořit o nesyžetovosti v Buninových 

povídkách, protože děj mají, třebaže nemusí být příliž rozvinutý. 

Loščinská nakonec sumarizuje různá badatelská stanoviska týkající se tohoto 

tématu. Píše, že "podle některých badatelů byl Bunin symbolismem netknutý, podle 

jiných byl tento vliv silný. Někteří vědci vysvětlovali to, že si je poetika Bunina i 

symbolistů navzájem blízká, obecnými tendencemi vývoje uměleckého myšlení té 

doby, shodná témata estetickým hledáním, které pocházelo z protikladné, kontroverzní 

skutečnosti na přelomu 19. a 20. století. Sugestivnost obrazů, hlásková instrumentace, 

zvýšené vnímání sémantiky rytmu - to všechno bylo viděno jako součást poetiky jak 

realismu, tak modernistických tendencí. Přeměna žánrů v systému realistického a 

modernistického umění se rovněž vykládala jako projev krizového stavu epochy. ,m 

26 Tamtéž, s. 735-736. 
27 Tamtéž, s. 736. 
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž, s. 737. 
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Aby bylo řešení této problematiky přesvědčivější, připomíná Loščinská poznámku K. 

D. Muratovové, že je třeba v první řadě ujasnit specifičnost symbolu u autorů 

realistického a symbolistického zaměření. 34 

Buninova originalita záleží ve spojení tradice ruské klasiky a modernismu jeho 

současníků, jak shrnuje Loščinská zkoumání T. Winnera.35 

Bunin - ojedinělá postava ruské literatury 

Dále Loščinská vybrala statě ,'paměť a minulost - téma v dílech Ivana Bunina" 

(1971) a ,,Buninova koncepce smyslu života"36 (1972) z pera rusisty D. 1. Richardse z 

univerzity v Exeteru v AngHi.37 Základem jeho pohledu je Buninova ojedinělost a 

unikátnost v celé ruské literatuře, jak předesílá Loščinská.38 

Ve stati ,,Paměť a minulost - téma v dílech Ivana Bunina", jak píše Loščinská, 

Richarsds uvádí, že "zvýšený Buninův zájem o minulost nebyl výsledkem 

zvědavosti... nebo historického romantismu, nýbrž byl spojen s podstatou Buninovy 

životní filozofie a tvorby. ,,39 Pocit pohybu času je v jeho díle patrný všude; podle 

Loščinské nalézá Richards v mnoha Buninových dílech "archivní" element. 40 

Odvolávaje se na spisovatelovy výroky v lyricko-filozofických novelách 20. let a v 

románu ,,)KU3Hb ApceHbe6a", tvrdí badatel, jak uvádí Loščinská, že člověk tu není jen 

výtvorem současného okamžiku, ale náleží i minulosti a někdy dokonce vládne 

34 K. ,l1;. MypaTOBa: I) B03HHKHoBeHHe COIUfaJIHCTlf'IeCKoro peaJIH3Ma B pyCCKOM JIHTepaTYPe. M.; JI., 1966. C. 
209; 2) PeaJIH3M HOBoro BpeMeHH B Ol(eHKe KpHTHKH 1910.x roJJ.OB// CyJJ.h6hI pyCCKOro peaJIH3Ma HaqaJIa 
XX. BeKa. JI., 1972. C. 160-162. Poznámka převzata z: N. V. Loščinská: "YHHKaJIhHOCTh", "TpaJJ.Hl(IDI", 
"MoJJ.epHH3M": TBopqecTBo JII. A. EyHHHa B BOCnpIDITHH aHrJIHHcKHX H aMepHKaHCKHX CJIaBHCTOB Ha py6)')Ke 
1960-1970-x roJJ.OB. In: JII. A. EYHHH: Pro et contra. 113JJ.aTeJIhcTBo PyCCKOro XpHcTHaHcKOro 
ryMaHHTapHOrO HHcTHTYTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 737. Poznámka zkrácena autorkou DP. 

35 Tamtéž. 
36 Richards D. I. 1) Memory and time past: A theme in the works ofIvan Buninl/ Forum for Modem Language 

Studies. 1971. Vol. 7. -N"!! 2. P. 158-162; 2) Bunin's conception ofthe meaning ofIife// The Slavonic and East 
European Review. 1972. Vol. 50. -N"!! 119. P. 153-172. Poznámka je převzata z: N. V. Loščinská: 
"YHHKaJIhHOCTh", "TpaJJ.Hl(IDI", "MoJJ.epHH3M": TBopqecTBo 11. A. EyHHHa B BOCnpHHTHH aHrJIHMCKHX H 
aMepHKaHCKHX CJIaBHCTOB Ha py6y)l{e 1960-1970-x roJJ.OB. In: 11. A. EYHHH: Pro et contra.113JJ.aTeJIhcTBo 
PyCCKOro XpHcTHaHcKoro ryMaHHTapHoro HHCTHTYTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 737. Název statí do češtiny 
přeložila autorka DP. 

37 N. V. Loščinská: "YHHKaJIhHOCTh", "TpaJJ.Hl(IDI", "MoJJ.epHH3M": TBopqecTBo 11. A. EyHHHa B BOCnpIDITHH 
aHrJIHŘCKHX H aMepHKaHcKHX CJIaBHCTOB Ha py6)')Ke 1960-1970-x roJJ.OB. In: JII. A. EYHHH: Pro et contra. 
113JJ.aTeJIhcTBo PyCCKOro XpHcTHaHcKoro ryMaHliTapHoro HHcTHTYTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 737. 

38 Tamtéž, s. 737. 
39 Tamtéž, s. 738. Převzata citace N. V. Loščinské. 
40 Tamtéž. 
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"vnitřní pamětí" nebo "pamětí předků".41 Loščinská dodává, že "tím vysvětloval 

badatel i Buninův pohled na výzvu umělce uskutečňovat "spojení mezi epochami", bez 

čehož nelze pochopit smysl života. "42 

Jeden z hlavních motivů Buninovy tvorby, motiv vzpomínky, Richards, podle slov 

Loščinské, spojuje se spisovatelovým názorem na úlohu paměti v životě a tvorbě.43 

"Paměť brání člověka před neúprosností času a smrti. Věčný boj člověka se 

zapomenutím a snahou o nesmrtelnost se odráží, podle badatelova mínění, v 

povídkách ,,ApxueHoe oeJlo", "CHbl qaHza", ,,Haonucu" a v dalších,"44 v nichž autor 

minulost poetizuje, shrnuje Loščinská45 . Současně paměť jasně osvětluje minulé 

události, čímž pro Buninovy hrdiny zviditelňuje smysl a význam prožitého života 

(,,xyOaJl mpaea", ,,xOJlOOHaJl oceHb", ,)KU3Hb ApceHbeea").45 Podle autora stati je to 

právě "motiv vzpomínky, který vnáší do Buninových povídek jakousi, samotnému 

tématu minulosti vlastní "magickou auru". Tak je, podle jeho názoru, poetická 

atmosféra ,,života Alexeje Arseňjeva" tvořena nejen rytmickým charakterem Buninovy 

prózy, ale i pečlivým výběrem detailů vzpomínaných momentů a komentáři autora."46, 

jak poznamenává Loščinská. V některých zobecněních absolutizoval vědec 

meditativní, introspektivní princip Buninovy životní filozofie, prožívání skutečnosti: 

umělce nezajímá historická přesnost, nýbrž nálada, vyvolaná v něm rozjímáním nad 

minulostí, podotýká Loščinská.47 

Ta, odkazujíc na K. D. Muratovovou48, postrádá badatelovo porovnání historických 

pohledů Bunina s jemu současnými historiky a s filozoficko-estetickými názory tzv. 

"přechodné epochy". 49 

41 Tamtéž. 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž, s. 738-739. 
47 Tamtéž, s. 739. 
48 Takovýto obrat v pojetí osobitého BUnllova "historismu" je předložen ve stati K. D. Muratovové ,'poMaH 

191O-x ro)l.OB. CeMeiÍHhle XpOlIHKl1" (v knize: Cy,lU>6bI pyCCKOro peM113Ma HaqMa XX BeKa. C. 115-117). 
Poznámka je převzata z: N. V. Loščinská: "YHHKMbHOCTb", "TPa)l.HIurn", "MO)l.epHH3M": TBopqecTBo 11. A. 
EyHHHa B BOCIIpIDITHH aHf'JIHŘcKHX H aMepHKaHcKHX CJIaBHCTOB Ha py6y)l(e 1960-1970-x roIJ:OB. In: 11. A. 
Eymm: Pro et contra. 113)l.areJIbcTBo PyCCKOro XpHcTHaHcKoro I)'MaHHTapHoro HHcTHTYTa, CaHKT
TIeTep6ypr 2000, s. 739. Část poznámky přeložila do češtiny autorka DP. 

49 N. V. Loščinská: "YHHKa.JIbHOCTb", "TPaIJ:HIIIDI", "MOlJ:epHH3M": TBopqecTBo 11. A. EyHHHa B BocnpIDITHH 
aHf'JIHŘcKHX II aMepHKaHcKHX CJIaBHCTOB Ha py6~e 1960-1970-x ro)l.OB. In: 11. A. EyHHH: Pro et contra. 
113IJ:aTeJIbcTBo PyCCKOro XplIcTHaHcKoro I)'MaHHTapHoro HHCTHryHl, CaHKT-TIeTep6ypr 2000, s. 739. 
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Ve stati ,,Buninova koncepce smyslu života", jak předesílá Loščinská, jde 

Richardsovi o obecnější charakteristiku filozoficko-estetických názorů, na jejichž 

základě má být oceněna unikátnost Buninovy filozofie života v ruské literatuře 19.-20. 

století.50 Tolstoj i Bunin, podle vědce, jak se dovíme v citaci Loščinské, ,,naléhavě 

"kladou otázku o smyslu bytí a oba hledají odpověď v mnoha sférách - v tolstojovství, 

v ortodoxním křesťanství, ve východních náboženstvích a filozofii, v lásce a umění. "51 

Badatel, poznamenává Loščinská, "proti sobě postavil Buninův emocionální přístup k 

otázce po smyslu života jak v osobním, tak nadosobním plánu a racionální přístup 

Tolstého."52 Buninovy názory, nezřídka vyjádřené v poetických obrazech východních 

náboženství, tak proto nevytvářejí filozofický systém a jeví se spíše jako "lyrické 

výlevy", soudí Richards, jak čteme ve stati Loščinské.53 

Vědec, jak uvádí Loščinská, vidí v Buninovi "optimistického fatalistu".54 Fatalistu 

proto, že pociťuje předurčennost lidského osudu; optimistu, jelikož pozemský život je 

pro něj radostným prožíváním a proto, že si byl jist nadosobním významem lidského 

bytí, dodává Loščinská Richardsovo vysvětlení. 55 Badatel na základě výroků dochází k 

přesvědčení, že člověk se spisovateli jevil bytostí dualistickou sestávající z pólu 

pozemského, pomíjejícího a z pólu duchovního, "božského", píše Loščinská.56 Např. 

časté zobrazování smrti tak není výrazem Buninova pesimismu, a je doprovázeno 

prožíváním katarze (např. povídka ,Jlpeo6pa:JICeHue"), parafrázuje Loščinská vědcův 

názor. 57 Ve snaze člověka překonat smrt (poezií, uměním, vzpomínkou atd.) tkví dle 

spisovatele, jak se domnívá Richards, jedno z předurčení lidského života, čteme u 

Loščinské.58 

Loščinská podtrhuje, že badatel sledoval Buninovo dílo vně etických tradic ruské 

literatury a zdůraznil spisovatelův náhled na život, který podle něj postavil autora 

mimo základní linii ruské literatury 19.-20. století.59 Loščinská závěrem podává 

50 Tamtéž, s. 739. 
51 Tamtéž.Citace ve zkrácené podobě převzata od Loščinské. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž. 
54 Tmatéž, s. 740. 
55 Tamtéž. 
56 Tamtéž. 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
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Richardsovo shrnutí, v čem vidí badatel Buninovu unikátnost. Podle Richardse se "za 

složitou formou uvažování o nadosobním smyslu života skrývá radostná ... jistota 

ohledně hodnotnosti a smysluplnosti lidského bytí, která se zdá téměř primitivní v 

kontrastu se složitým teoretizováním jiných ruských spisovatelů zadávajících tzv. 

"proklaté otázky". "60 Druhým momentem oddělujícím Bunina od realistů 19. století se 

dle badatele ukazuje protikladnost mezi Buninovým usilováním o osobní štěstí a 

názory většiny ruských spisovatelů, kteří viděli smysl života především v zřeknutí se 

svého "já" ve prospěch politické, společensko-sociální, osvětářské či náboženské 

skutečnosti.61 Hlavní zájem není směřován k sociálním otázkám, ale k intimně

osobním a psychologickým prožitkům, což přispívá k identifikování Buninovy 

apolitičnosti, píše podle slov Loščinské Richards.62 Loščinská jako protiváhu uvádí 

názor sovětských literárních vědců, podle nichž svědčí Buninova pozornost zaměřená 

na hluboké vrstvy ruského života a národní charakter o spisovatelově obavě o osud 

Ruska i lidu. 63 

Filozofiská problematika v Buninově díle 

Autorem následujících statí ,,Eros a nirvana v Buninově umění"64 (1970), "Vývoj 

Buninovy narativní techniky"65 (1970), ,,Narativní tempo v Buninových pozdních 

povídkách"66 (1971) a "Struktura a subjektivnost v Buninových raných "filozofických" 

povídkách"67 (1971) je J. B. Woodward z univerzity ve Swansea ve Walesu. Loščinská 

60 Tamtéž, s. 740-741. Citace převzata od Loščinské. 
61 Tamtéž, s. 741. 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
64 Woodward James B. Eros and nirvana in the art ofBuninl/ The Modem Language Review. 1970. Vol. 65 . .N!? 

3. July. P. 576-586. Poznámka je převzata z: N. V. Loščinská: "YHHKaJIbHOCTb", "Tpa)l,lIrurn", "MO)l,epH1I3M": 
TBop<IeCTBO ll. A. EyHMHa B BOCnpIDITHlI aHI'JUIHCKMX II aMepmmHcKMX CJIaBlICTOB Ha py6y)l(e 1960-1970-x 
rO)l,OB. In: ll. A. EyHMH: Pro et contra. 113)l,aTeJIbcTBo PyCCKOro XplIcTlIaHcKoro ryMaHlITapHoro MHCTlIryTa, 
CaHKT-TIeTep6ypr 2000, s. 739. Název stati do češtiny přeložila autorka DP. 

65 Woodward James B. The evolution ofBunin's narrative technique// Scando-slavica. 1970. T. 16. P. 5-23. 
Poznámka převzata z: N. V. Loščinská: "YHMKaJIbHOCTb", "TPa,run:urn", "MO)l,epHM3M": TBopqecTBo ll. A. 
EyHMHa B BocnpIDITHlI aHI'JIHHCKMX II aMepHKaHcKMX CJIaBlICTOB Ha py6y)l(e 1960-1970-x ro)l,OB. In: ll. A. 
EyHlIH: Pro et contra. 113)l,aTeJIbcTBo PyCCKOro XplIcTlIaHcKoro ryMaHlITapHoro lIHcTlIryTa, CaHKT
IIeTep6ypr 2000, s. 743. Název stati do češtiny přeložila autorka DP. 

66 Woodward James B. Narrative tempo in the later stories ofBunin// Die Welt der Slaven. 1971. Jg. 16. H. 4. P. 
383-396. Poznámka převzata z: N. V. Loščinská: "YHHKaJIbHOCTb", "Tpa)l,lIrurn", "MO)l,epH1I3M": TBopqecTBo 
ll. A. EyHMHa B BocnpIDITHlI aHrJIHHCKMX II aMepHKaHcKMX CJIaBlICTOB Ha py6y)l(e 1960-1970-x rO)l,OB. In: ll. 
A. EyHlIH: Pro et contra. 113)l,aTeJIbcTBo PyCCKOro XplIcTlIaHcKoro ryMaHMTapHoro lIHcTlIryTa, CaHKT
IIeTep6ypr 2000, s. 745. Název stati do češtiny přeložila autorka DP. 

67 Woodward James B. Structure and subjectivity in the early "philosophical" tales ofBuninl/ Canadian Slavic 
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vidí podstatu Woodwardých prací v tom, že se badatel snaží vyvrátit tradiční mínění o 

konservatismu Bunina, o empiričnosti jeho prací, o nepřítomnosti filozofické 

problematiky, která je kompenzována popisným nadáním, v čemž navazuje na T. 

Winnera.68 

Stať ,,Eros a nirvana v Buninově umění", jak píše Loščinská, pojednává o 

filozoficko-estetické problematice; základní kontrast vlastní Buninově umění záleží 

podle Woodwarda v boji dvou protikladných principů umělcova pojetí života, 

srovnatelných s antinomiemi budhistické filozofie: erosem a nirvánou.69 Eros se, jak 

uvádí Loščinská Woodwardovu myšlenku, "vymezuje ,,nezměrnou vnímavostí" při 

Buninově prožívání skutečnosti, bohatstvím vjemů, "touhou po větším potvrzení" 

svého ,já".70 Nirvánou Woodward, jak čteme u Loščinské, rozumí snahu "vyjít z 

Řady"71, přestoupit hranice své osobnosti a rozplynout se v nekonečnu, což je 

vyjádřeno v lyricko-filozofické poémě ,jIOlJb" a v traktátu ,,Oc806o:J/CóeHue 

TOJlCm02o".72 Tento konflikt lze však najít již v raném období spisovatelovy umělecké 

činnosti - např. v povídce ,,TyMaH" (1901) v přání vypravěče splynout se všemi, kdo 

kdy žili; vedoucí motiv díla ,,Oc806o:J/CoeHue TOJlCm020" můžeme spatřit už v povídce 

"CMepmb npopoKa" v koncepci smrti jako radostného aktu sjednocení se 

Všemohoucím.73 

V souvislosti s tímto lze vidět v Buninově díle téma minulosti a téma cesty, 

seznamujeme se ústy Loščinské s badatelovým pohledem74. Cyklus cestovních poém 

,,TeHb nmul1bl" se jeví jako usilování o "univerzalizaci" svého ,já", ponoření "ega" do 

"obecného", o nadčasovou jednotu života vyjádřenou v duchovním a kulturním 

pokroku minulých pokolení. 75 

"V emigraci se konflikt mezi "erosem" a ,,nirvánou" stal, podle Woodwarda, jednou 

Studies. 1971. Vol. 5. N!! 4. P. 508-523. Poznámka převzata z: N. V. Loščinská: "YHHKaJIbHOCTh", 
"TpaiJ,Hll,lliI", "MOiJ,epHH3M": TBopqecTBo H. A. nyHHHa B BOCrrplliITHH alITmrnCKllX H aMepHKaHcKllX 
cnaBHCTOB Ha py6y)J(e 1960-1970-x roiJ,OB. In: H. A. nyHHH: Pro et contra. H3iJ,aTenbCTBo PyCCKOro 
XpMcTMaHcKoro ryMaHHTapHOro MHCTMryTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 746. Název stati do češtiny přeložila 
autorkaDP. 

68 Tamtéž, s. 74l. 
69 Tamtéž, s. 741-742. 
70 Tamtéž, s. 742. 
71 Tento citát stejně jako citáty v předchozí větě jsou převzaty od Loščinské. Viz poznámka" *" tamtéž. 
72 Tamtéž. 
73 Tamtéž. 
74 Tamtéž. 
75 Tamtéž. 
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z hlavních pružin Buninova umění"76, píše Loščinská. Mezi filozofickým ideálem a 

pojetím lásky vidí badatel, jak poznamenává Loščinská, závislost; dvojí vztah Bunina 

k životu tak podmínil rozmanitost spisovatelova podání tématu lásky, které je hlavní v 

autorově tvorbě 20.-40. lees Protiklad mezi oddaností zemi a s roky rostouCÍm 

vnímáním "Všemohoucna" ovlivnil nejen filozoficko-estetické názory, ale i autorův 

styl, prezentuje Loščinská vědcovu myšlenku - změnil se vzájemný poměr předmětně

logického, konkrétního a abstraktně-metafyzického principu.79 "V předrevoluční 

Buninově tvorbě převládal vztah k životu jako k nevysychajícímu prameni očarování a 

rozkoše, z čehož, uzavírá Woodward, pochází neobvyklá hmatatelnost, věcnost 

Buninova stylu, zveličená plastičnost a výraznost detailů", píše Loščinská. 80 Ale i v 

těchto pracích se, často nepřímo, "cestou rozplynutí člověka v přírodě", objevuje víra 

Bunina "v nevýznamnost individuálního života a osobnosti".81 

I přes Buninovu hlubokou antipatii k modernistickému umění lze podle Woodwarda, 

jak píše Loščinská, vidět ve spisovatelově tvorbě rostoucí stupeň abstrakce, a to již v 

některých předrevolučních dílech (,,EpamMl" , ,,Tocno()uH U3 CaH-ťPpamJucKo", 

"CblH"), která jsou závislejší na rozumových představách než na bezprostředních 

životních dojmech, což je odlišuje od realistické prózy 19. století, míní Woodward.82 

Ve stati "Vývoj Buninovy narativní techniky" se podle Loščinské Woodward 

ohrazuje proti pojímání Buninova stylu, který se rozvíjel velmi dlouho, jako chladného 

a lhostejného, bez vášně.s3 Do roku 1910 charakterizuje jeho styl všeobjímající 

lyrismus, který sjednocuje masu různorodých detailů, dojmů, pocitů, jak míní 

Woodward. Spisovatelův odklon od syžetu podle něj vyzdvihl ,,harmonizaci 

vyprávění", čteme u Loščinské. 84 Jednota tónu mohla být narušena nejjednodušší 

disonancí (v detailech, srovnáních, epitetech z povídek let těsně po roce 1900 neviděl 

vědec projevy logické nutnosti), s čímž souvisí estetický princip založený na přání 

spisovatele nerozdělovat "vážné" a "neužitečné", který odporoval lakonismu tolik 

76 Tamtéž. 
78 Tamtéž. 
79 Tamtéž, s. 742-743. 
80 Tamtéž,s. 743. 
81 Citáty v této větě převzaty od Loščinské tamtéž. 
82 Tamtéž. 
83 Tamtéž. 
84 Uvozovky převzaty od Loščinské tamtéž. 
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charakteristického pro pozdější Buninovu prózu, jak uvádí Loščinská Woodwardův 

názor.85 ,,)l.epeBIDI" je podle badatelovy koncepce dílem přechodného období, ještě zde 

je prý přespříliš detailů, které brání kompaktnosti; stejně jako v raných povídkách zde 

podle jeho mínění není syžet ani psychologická analýza, ale objevuje se určitá "idea" 

svědčící o zájmu o sociální otázky Ruska, píše Loščinská.86 

,,Tocnoow-t U3 CaH-ĎJpaHl1ucKo" se Woodwardovi jeví přechodem k novému, 

"vysoce uspořádanému" stylu, nepodléhajícímu vlivu raného stylu; styl povídek z let 

1916-1917 je podle něho ekonomičtější a výraznější ("HezKoe oblxaHue"), píše 

Loščinská.87 Ve druhém období emigrantské tvorby (konec 30. a začátek 40. let) u 

Bunina dochází k syntéze detailního a lakonického způsobu umělecké charakteristiky, 

což dokládá na stylu povídek ve sborníku ,;reMHble aJlJleu", který se podle něj odlišuje 

od povídky ,,HezKoe oblxařlue" snížením kompaktnosti. 88 Badatel podle slov Loščinské 

dochází k tomu, že základní důraz se v pozdějších povídkách neklade tolik na detaily 

jako na tón, tvořený sumou detailů. Poetická atmosféra je tu, na rozdíl od raných 

lyrických miniatur, podrobena abstraktním ideám - ideji "fatální závislosti člověka na 

osudu" a ideji "tragické krátkosti lásky a štěstí".89 

Ve stati ,,Narativní tempo v Buninových pozdních povídkách" se Woodward, jak 

uvádí Loščinská, zabývá problémem žánru, jehož ,,jedním rysem, kterým se odlišuje 

ruská povídka (od Gogolova období) od rozvoje tohoto žánru v Evropě, je vyzdvižení 

tradičně vedlejšího elementu novely - popisu - na první plán na účet tradičně 

základního elementu - syžetu. A tato kvalita ruské novely je nejvýrazněji představena 

právě v Buninově tvorbě ... "90 Mnoho badatelů, jak píše Loščinská, spatřovalo v 

lyrickém prvku Buninovy prózy vliv symbolismu, kdežto Woodward pokládá lyrismus 

za organickou součást Buninova uměleckého stylu, opíraje se o spisovatelovo tvrzení, 

že "poetický element je přirozeně vlastní krásné slovesnosti a to jak veršové, tak 

prozaické formě. "91 ,,Poetický princip Buninova životního názoru se projevil hlavně v 

85 Uvozovky převzaty od Loščinské tamtéž, s. 743-744. 
86 Tamtéž, s. 744. 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
89 Citáty převzaty od Loščinské tamtéž. 
90 Tamtéž, s. 745. 
91 Citát převzat od Loščinské tamtéž. 
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tom, že spisovatel sdílel názor Čechova na umění vytvoření novely jako na umění 

vytvoření celkové atmosféry",92 tlumočí Loščinská badatelův názor. Z různorodých 

postupů, které Bunin používal k vytvoření "znepokojující" atmosféry, v neposlední 

řadě patří variace vyprávěcího tempa, jež umělec uskutečňoval pomocí "popisných 

interludií" a "modulací syntaxe",93 uvádí Loščinská. Dále shrnuje Woodwarovy 

myšlenky, podle něhož "změny vyprávěcího tempa přispívají ke vzniku dramaticky 

vypjaté atmosféry, jsou prostředkem charakteristiky psychického stavu hrdinů, odráží 

zvláštnosti Buninovy životní filozofie - vnímání nevratnosti času, uvědomování si 

nevyhnutelnosti tragických rozuzlení."94 V pozdních povídkách hrají důležitou úlohu i 

pauzy náhle zpřetrhávající děj (,,HamaJlu"), nejsou tak např. přítomné události mezi 

začátkem a koncem, jak se seznamujeme u Lošinské s Woodwardovým pohledem.95 

"Díky pauzám dosahuje Bunin efektu prostorovosti. Pauzy v pozdních povídkách 

"zatemňují" vztah mezi událostmi, vybízejí čtenáře k tomu, aby vymýšlel vlastní 

hypotézy, čímž dochází k rozšiřování hranic textu, pokud jde o smysl," tvrdí badatel, 

jak píše Loščinská.96 "Pauzy a alogické kontrastní přechody vnášejí do povídek právě 

ten moment iracionálnosti rozrušující logickou následnost a vztah mezi událostmi, 

který odpovídá Buninově koncepci iracionální podstaty lidského bytí."97 V souvislosti 

s tím lze, podle badatele, vydělit základní princip Buninových povídek -

"mozaikovost" nebo "segmentámost", dodává závěrem Loščinská.98 K tomu lze podle 

nás dodat, že jestliže tato teze platí, pak ne pro povídky 20. let, protože v nich je vše 

provázané, což vyplývá rovněž z našich analýz v další kapitole. 

Další Woodwardovou statí je "Struktura a subjektivnost v Buninových raných 

"filozofických" povídkách". Na podkladě různorodých forem si lze povšimnout 

neustálého aplikování jistého principu kompozice, což přispívá k osobitému charakteru 

Buninovy tvorby, prohlašuje badatel, jak čteme u Loščinské.99 Jde podle něj, jak píše 

Loščinská, o "segmentovou strukturu" neboli "techniku bloků", sjednocení syntakticky 

a sémanticky nezávislých elementů proto, aby se určitý efekt vyloupl z jejich 

92 Tamtéž. 
93 Tamtéž. 
94 Tamtéž. 
95 Tamtéž. 
96 Tamtéž, s. 745-746. 
97 Tamtéž, s. 746. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 

18 



bezprostředního vzájemného působenL loo V jiném plánu se dle Woodwarda jedná o 

"odraz uměleckého myšlení autora: jeho sklon zjevovat smysl sugestivní silou 

konfrontace a také modernistickým odvrácením se od nepokrytě důsledné logiky 

tradičního vyprávění s jeho ústupky čtenářově pasivitě."lol "Do určité míry je v 

Buninově díle princip "segmentárnosti", jehož si všímá Woodward, shodný se 

syžetovou technikou, kterou anylyzoval švédský profesor N. O. Nilsson v řadě 

Čechovových pozdních povídek, "102 všímá si Loščinská. Tato technika závisela na 

tom, že oba spisovatelé, míní Woodward, proklamovali odměřenost a objektivnost 

vyprávění, vyzdvižení potřeby čtenářovy aktivnosti, píše Loščinská. lo3 Dále uvádí 

rozdíl v pojetí obou vědců. Ten je podle ní v tom, že očima Nillsona je podstata 

"techniky bloků" v Čechovových povídkách v nejednolitosti struktury, kdy každá část 

vyprávění vyžaduje vlastní stylový výraz, přestože jsou v důsledně zachovaném 

jediném tónu. Kdežto u Bunina nejde, podle badatele, o "stylové smíšení", ale o 

"spojení" nezávislých fragmentů vyprávění, které se nacházejí na jakékoli úrovni díla 

- od výstavby jednotlivých vět (při oslabení syntaktických vztahů souvětí) až po 

organizaci syžetových jednotek, jak píše Loščinská. 104 S pojetím "segmentů" v 

Buninových raných "filozofických" povídkách nemůžeme souhlasit, podle nás je vše v 

textech propojeno a vyplývá jedno z druhého jako např. v povídce "llepeeaJl", jíž se 

zabýváme v následující kapitole. 

Závěrem Loščinská hodnotí přístupy jednotlivých badatelů. Tvrdí, že "lze stěží 

mluvit o přímých paralelách mezi "budhistickými pravdami" nebo ideami 

Schopenhauera a filozofickými názory autora .•• 105 Lépe se podle ní k problému 

týkajícího se kořenů Buninovy filozofie staví Richards, jenž připomíná, že v 

Buninových povídkách se nacházejí citáty z Bible a Nového zákona, Koránu, 

Talmudu, sanskrtských súter a obrazy z egyptské a řecké mytologie. lo6 Richards, jak 

uvádí Loščinská, dochází k závěru, že je "nemožné říct, nakoHk Bunina tato stará 

100 Tamtéž. 
101 Tamtéž. 
102 Viz ponámka " * *" tamtéž. 
103 Tamtéž, s. 745-746. 
104 výrazy v uvozovkách převzaty od Loščinské tamtéž, s. 746. 
105 Tamtéž, s. 747. 
106 Tamtéž. 
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náboženství ovlivnila a na kolik byla v souladu s jeho vlastními názory. "107 Woodward 

navíc nebere v úvahu specifičnost vývoje idealistických učení v Rusku konce 19. a 

začátku 20. století a jejich míru vlivu na spisovatele, s čímž souvisí podle Loščinské 

Woodwardovo nahlížení na povídky roku 1913 ("lfoaHH Pbz{)aJlezf", ,.)luPHUK 

PO{)UOH", ,,Jl ece MOJP-ly") prizmatem existencialismu, což není podle mínění Loščinské 

úplně přesné.l08 Dále není, podle mínění Loščinské, prezentovaná idea evoluce 

Buninova chápání světa od meditativního, pozorovacího prožívání skutečnosti raného 

období k pojetí tragického principu života, pohrouženosti do všeobjímajících problémů 

smrti a tragické skutečnosti lidské lásky v západní kritice nová a vystihuje jen část 

Buninovy osobitosti.l09 Za schématickou pokládá Loščinská Woodwardovu snahu dát 

Buninově stylovému vývoji jeden směr. Jeho základní koncepce je založena na 

představě o postupném zesilování metafYzických a iracionálních elementů v Buninově 

chápání a zvýšení úrovně abstrakce v jeho tvorbě. 1 
!O Celkově, shrnuje Loščinská, viděli 

angličtí a američtí badatelé blízkost mezi metodou Bunina a metodou klasického 

realismu poloviny 19. století; ten byl podle nich blízký naturalismu (francouzskému a 

dokonce italskému), modernistům (ruským symbolistům, Proustovi, Joyceovi). \ll 

Loščinské zde chybí opačné pojetí, podotýká, že na realismus Bunina lze hledět i jako 

na jev konkrétně-historický, který má mnoho společných typologických rysů s 

realismem pozdního Tolstého, Čechova, s literaturou kolem skupiny ,,3HaHHe", s 

tvorbou prozaiků desátých 20. století, jako byli Zajcev a Šmeljov. ll2 

Buninova poezie a akméismus 

Autorkou další začleněné stati ,,l1033U5l lfeaHa EyHuHa u aKMeU3M: 3aMemKU K 

meMe" je T. M. Dvinjatinová. Přestože z hlediska literární historie nemají spolu 

akméisti a Bunin příliš společného, vidí Dvinjatinová přínos své studie založené na 

srovnání poetiky akméisru a Bunina v poukázání na důležitou zvláštnost literárního 

107 Tamtéž. 
108 Tamtéž, s. 747-748. 
109 Tamtéž, s. 748. 
110 Tamtéž. 
111 Tamtéž, s. 749. 
112 Tamtéž. 
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vývoje let 1910-1920.113 

V období let 1900-1910 se psalo o Buninových verších poměrně často a kladně, jak 

píše Dvinjatinová. Někdy až s úctou, kritici různých estetických názorů v něm viděli 

jednoho z nejpřednějších ruských básníků, archaického (Brjusov), ale důstojného a 

přísného "ochránce tradic", "nelíčeného lyrika, citlivě zachycujícího rodnou přírodu" 

(Izmajlov), dalekého cílům a zájmům současné (modernistické) poezie. 114 

Pravděpodobně první ostrá kritika Buninovy poezie pocházela z úst Gumi1jova (nazval 

ho epigonem naturalismu) roku 1910, tedy ještě z předakméistických pozic; je možné, 

že Gumiljov převzal negativní vztah od Brjusova, pro nějž byly Buninovy verše 

nepotřebné a hlavně nudné, jak čteme u Dvinjatinové. 115 Gumiljovovo mínění se pak 

stalo standardním úsudkem všech, kdo byli nějak spjati s akméismem - Mandelštama i 

Achmatovové; apriori Bunina odsuzovali. 116 Achmatovová, jak uvádí Dvinjatinová, 

osobně vůči Buninovi zaujatá kvůli jeho útočnému epigramu ,J]o3mecca", o něm 

mluvila, jen když byl iniciátorem rozpravy někdo jiný; kategoricky prohlašovala, že ho 

nemá ráda, verše za nic nestojí a· hodí se tak pro způsobné a uhlazené publikum, 

třebaže jeho prózu oceňovala.l17 Tyto špatné osobní vztahy mezi spisovateli svědčí o 

literární stranickosti a skryté řevnivosti, píše Dvinjatinová opírajíc se o slova B. 

Kuzina. 118 Bunin akméisty vpodstatě nezajímal, čteme u Dvinjatinové; přesto v 

prehistorii akméismu Buninovu stopu najdeme - Narbut mu věnoval jednu ze svých 

raných básní ("OneHKu"), Anněnskij nazývá básníka Kriviče vášnivým, výjimečným 

obdivovatelem Bunina. Dvinjatinová se rovněž domnívá, že sousedství veršů 

věnovaných Nabokovem jak Buninovi, tak Gumiljovovi či spojení mandelštamovské a 

buninovské vrstvy v poezii Tarkovského může svědčit o nějakých společných 

rysech. 119 Dvinjatinová bohužel v tomto případě do své stati nezačlenila ukázky, ani 

neozřejmila, v čem lze spatřovat spojení mandelštamovského a buninovského prvku v 

poezii Tarkovského, což čtenáři znemožňuje vytvořit si polemický názor. 

113 T. M. Dvinjatinová: IIo33ill1 I1BaHa DyHHHa II aKMeH3M: 3aMeTKH K TeMe. In: M. A. DyHHH: Pro et contra. 
]i13,!1.aTeJIbCTBO PyCCKOro XpHCnIaHCKoro ryMaHHTapHoro HHCTHryTa, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 518. 

114 Tamtéž, s. 518-519. 
115 Tamtéž, s. 519-522. 
116 Tamtéž, s. 520. 
117 Tamtéž.,s. 520-521. 
118 Viz pomámka ,,* *" tamtéž, s. 522. 
119 Tamtéž, s. 522-523. 
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"Buninův vztah k akméistům je paradoxní, "120 tvrdí Dvinjatinová - také si jich 

nevšímal, ovšem spíš v zápalu boje a z rozčilení "novou poezií" jako takovou. 

"Největší rozruch způsobil svým projevem k jubileu novin "PyccKHe Be,iJ.OMOcm" roku 

1913,"121 pokračuje badatelka. Uprostřed jevů, které zničily ruský jazyk a ztratily vztah 

ke skutečnosti, uvedl adamismus a akméismus; proslov vyvolal nejednoznačné reakce, 

píše Dvinjatinová.122 I po letech nevynechal příležitost, aby se přímo či nepřímo 

neobořil na někoho ze symbolistů, obzvláště těch mladších (Blok, Bělyj), doplňuje 

badatelka na základě Bachrachovy vzpomínky.123 Ten dále vzpomíná na Buninovu 

lhostejnost k básním Achmatovové, nezájem o Mandelštama, Pasternaka, odvracení se 

od Cvetajevové. 124 Na obou stranách byl patrný nedostatek opravdového zájmu, jeden 

druhého vidí za hranicemi toho, co nazývají poezií, píše Dvinjatinová. ,,Akméisti ve 

svém vztahu k Buninovi vystupují jako symbolisti (Gumi1jov roku 1910), Bunin také 

neodděluje akméisty od symbolistů, konflikt mezi nimi je charakteristickým příkladem 

vztahu mezi "starou" a "mladou" literaturou na počátku 20. století,"125 shrnuje 

Dvinjatinová. 

V desátých letech se v literární kritice jména Bunina a akméistických básníků 

objevila vedle sebe v kontextu rozpravy o "neorealismu" a "neoklasicismu", které byly 

nahlíženy jako dvě strany jednoho procesu, probíhajícího v poezii postsymbolistického 

období, uvádí Dvinjatinová.126 "Neorealismem" se přitom myslí buď "realismus 

nového typu" (následující etapa vývoje modernismu), anebo "naturalismus", 

vysvětluje badatelka. 127 "Neoklasicismus" se stýká s ,,neorealismem" v jeho prvním 

pojetí (etapa modernismu) a Dvinjatinová ho vykládá jako jakési projasnění 

duchovních snah symbolismu, v němž je zvláštní úloha přidělena puškinskému 

principu ("neoklasicismus" často vystupuje jako synonymum "puškinismu"); bývá 

chápán jako naroubování puškinské harmoničnosti na západoevropský modernismus, 

120 Tamtéž, s. 523. 
121 Tamtéž. 
122 Tamtéž. 
123 Tamtéž, s. 524. Víz též ,,*" tamtéž. 
124 Tamtéž. Viz též" **" tamtéž. 
125 Tamtéž. 
126 Tamtéž, s. 525. Slova "neorealismus" a ,,neoklasicismus" v celém úseku "Buninova poezie a akméismus" 

přejímáme v uvozovkách, jako tomu je i ve stati T. M. Dvinjatinové. 
127 Viz poznámka Č. 126. Ostatní uvozovky ve větě, k níž odkazuje poznámka Č. 127, jsou též převzaty ze stati 

T. M. Dvinjatinové. Tamtéž, s. 525. 
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ve svých počátcích disharmonický, doplňuje vědkyně. 128 "Neorealismus" ve svém 

druhém pojetí ("naturalismus") se tedy s "neoklasicismem" nekryje a Dvinjatinová 

uvádí, že akméismus měl tedy dvě polohy - v první šlo o "překrásnou jasnost", v té 

druhé o naturalismus a tíhnutí ke všemu pozemskému v duchu Narbuta a Zenkeviče. 129 

Podle slov badatelky lze shodné body s tvorbou Bunina nalézt na obou těchto 

pólechYo Body, na které dobová kritika (Lvov-Rogačevskij) poukazovala jako na 

momenty společné, resp. protichůdné, jsou souvztažnost s tradicí, vymezení metody, 

literární pozice, společné směřování tvůrčí cesty, vztah k básnickému jazyku. 131 Navíc 

poezie akméistů (třebaže povrchní) i Buninaje Lvovem-Rogačevským nahlížena jako 

součást jediného a obecného pohybu literatury od Valerije Brjusova k poezii Ivana 

Bunina, třebaže Gumiljov a zčásti i Mandelštam jsou v mnohém zavázáni Btjusovovi a 

ne Buninovi, jak kontruje badatelka.132 Brjusov a Bunin vystupují v této kritice spíše 

jako nějaké znakové, klíčové postavy - první symbolismu/romantismu, druhý 

realismulklasicismu, tvrdí Dvinjatinová. 133 Bunin vrátil poezii Puškinovu jasnost a 

strohou zdrženlivost, ukázal sílu ruského jazyka, "pozval básníka k zemi..."134, 

objevují se tu "počátky nového realismu čerpajícího ze symbolismu"135, napsal Lvov

Rogačevskij, dovídáme se ze stati T. M. Dvinjatinové pohled soudobého kritika. 

Paradoxní ovšem je, že "akméistické" tendence byly mnohem více vyjádřeny a také 

výrazněji vnímány na pozadí celkového literárního procesu, než pokud jde přímo o 

Buninovy konstanty, píše Dvinjatinová.136 Toho, že s akméismem se do popředí 

dostává realismus/neorealismus, si všimli kritici různých estetických názorů a na jejich 

pozici záviselo pouze kladné (Něvedomskij) či záporné (Šeršeněvič, Brjusov) 

hodnocení této skutečnosti. 137 Dvinjatinová shrnuje, že pro samotné akméisty byla 

otázka jejich pozice v tehdejším systému uměleckých stylů a směrů (symbolismus a 

futurismus, dekadence a realismus, realismus "měšťácký" a "neorealismus") složitá; 

akméismus se záhy stal básnickým systémem vyznačujícím se velkou různorodostí a 

128 Viz poznámka Č. 127 tamtéž. 
129 Tamtéž. 
130 Tamtéž. 
131 Tamtéž, s. 526-527. 
132 Tamzéž. 
133 Viz poznámka ,,*" tamtéž, s. 527. 
134 Tamtéž. 
135 Tamtéž, s. 526. K tomu viz poznámku ,,****". 
136 Tamtéž, s. 527. 
137 Tamtéž, s. 528. 
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různými orientacemi. 138 

Podle Dvinjatinové je vidět, že polemika kolem akméismu měla typologický 

charakter. Kritika v té době (1913-1914) cítila potřebu akméismus ukotvit v rámci 

tehdejších směrů v konkrétní historicko-kulturní situaci, jak píše badatelka.139 Uvádí, 

že zásadní se stala koncepce Žirmunského vycházející ze statí z let 1916-1922. Kritik, 

jak upozorňuje Dvinjatinová, přejal a rozvinul tezi o vyzdvižení/návratu realistického 

směřování v poezii díky akméismu, a jevu, který představoval akméismus, dal 

obecnější název - klasicismus. Takto mohly být symbolismus a akméismus dány proti 

sobě do protikladu jako "romantický" a "klasický" typ umění. 140 Zřeknutí se 

chronologie zbavilo akméismus nálepky vypovídající o návratu do minulosti, uvádí 

badatelka a dodává, že kromě toho dovolil typologický přístup neaktualizovat složitou 

otázku, v jaké míře je akméismus součástí obecně modernistického směřování, a v jaké 

ho překonává (ajestli).141 

"Co Bunina hlavně proslavilo jako pokračovatele klasických tradic, byly jeho 

krajinomalebné básně. A obzvláště ony představují oblast Buninovy poezie, která 

představuje hlavní nesoulad jeho poezie s poezií akméistů a s modernistickou poezíí 

celkově," podotýká Dvinjatinovál42. "Krajinomalba, kterou Bunin navazoval na 

básnickou kulturu 19. století, zůstala i na začátku 20. století žánrem "čisté poezie". 

Avšak teď už základním protikladem přírodní lyriky nebyla městská lyrika (příklad Fet 

- Někrasov), jejíž představitelé kritizovali "přírodní" lyriky z pozice realismu, nýbrž 

modernistická ,já-lyrika", z jejíhož pohledu se klasická krajinomalba pojímala jako 

oblast realistického, "zdravého" umění, ,,143 píše badatelka. Nicméně u Bunina najdeme 

ještě dva významné tematické bloky - verše napsané pod dojmy z dlouhých cest na 

Východ (geografické motivy se v nich mísí s historickými: exotika, historie, 

mytologie; ,,rpo6nul1a PaxWlu", ,,lfepyCaJlUM" a mnoho dalších); druhý typ se 

vyznačuje básněmi se stejným principem výstavby kompozice a syžetu, "novelistickou 

138 Tamtéž. 
139 Tamtéž, s. 528-529. 
140 Tamtéž, s. 529. 
141 Tamtéž, s. 530. K typologickému charakteru polemiky kolem akméismu podrobněji viz T. M. Dvinjatinová: 

IIo33IDI l1BaHa Eymma H aKMeH3M: 3aMeTKH K TeMe. In: 11. A. E)'RHH: Pro et contra. Ih~aTeJIbcTBO PyCCKOro 
XpHCTHaHcKoro ryMaHHTapHoro HHCTHT)'Ta, CaHKT-IIeTep6ypr 2000, s. 528-531. 

142 Tamtéž, s. 531. 
143 Tamtéž. 

24 



kompozicí" ("OÓUHOlJeCmeo" atd.).I44 "Tyto dvě oblasti jsou místem setkání Buninovy 

poezie s akméistickou - exotickými a historicko-kulturními básněmi má Bunin blízko 

ke Gumiljovovi a Mandelštamovi, "novelistickými" k Achmatovové,"145 uzavírá 

Dvinjatinová. 

Východní téma hrálo v Buninově poezii hlavní roli v letech 1903-1912, není to 

tedy jen Gumiljov, u koho se objevuje na začátku století orientální téma, poznamenává 

badatelka.146 Dodává, že u Buninajde o básně spjaté se světem islámu, o anticky/řecky, 

starozákonně, novozákonně, egyptsky, indicky, íránsky a chaldejsky orientované 

básně, další verše nejsou lokalizované, ale je v nich zjevný východní kolorit (přírodní 

a rostlinné rysy).147 Za povšimnutí podle Dvinjatinové stojí, že "zatímco hlavním 

exotickým místem v Buninově próze je Indie (,,Epamb5l", "CHbl qaHza"), v poezii a 

stejně tak v dokumentární próze (,J'eHb nmul1bl" a další) jde o Blízký východ, který se 

při své různosti ... jeví jako jednotný kulturně-matafyzický prostor."148 Kromě toho jsou 

další básně s tímto tématem svázány společnou obrazností a životní filozofií, tvrdí 

badatelka. Dodává, že v tomto obobí se objevují četná témata "hvězdná" a "mořská", 

která sehrála klíčovou roli ve formování Buninova panteismu; a v těchto letech napsal 

řadu náboženských básní ("CJlenou", "OKeaH noi) 5lCHOU JlyHOU ... " atd.); pro srovnání, 

evropských syžetů je v tomto období daleko méně. 149 

Rozdíl mezi Buninovou a symbolistickou poezií badatelka demonstruje na básni 

zpracovávající syžet ze skandinávské mytologie. Brjusovova varianta ,,EaJlbÓepy

JlOKU" (1904) je "biografická, přesněji autobiografická, a to kontextově i situačně."150 

Loki, dovídáme se od Dvinjatinové, postava s ďábelskými rysy, představuje Brjusova, 

světlý Balder, oblíbenec bohů, má být Bělyj; báseň obsahuje i prorocký a "magický" 

moment ve vyústění básně, které si Brjusov přeje: "černý mág" Brjusov je postaven 

proti "bílému mágu" Bělému a vítězí nad ním. 151 ,,Mytologický syžet... je jen 

doplňující ilustrací k životní situaci autora, jehož lyrické ,Já" má centrální funkci, "152 

144 Tamtéž. 
145 Tamtéž. 
146 Tamtéž. 
147 Tamtéž. 
148 Tamtéž. 
149 Tamtéž, s. 532-533. 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž. 
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čteme u Dvinjatinové; setkáváme se tak s prolínáním umění a života proklamovaného 

právě symbolisty. Buninova báseň ,,EaJlbOep" vznikla podle všeho v roce 1906, ale 

spisovatel ji datoval rokem 1904 se snahou zamaskovat fakt, že zde vystupuje jako 

postsymbolista, uvádí badatelka. 153 "Jeho verše mohly být svéráznou odpovědí, hlavně 

stylistickou, na tou dobou již otištěnou Brjusovovu báseň, '4154 čteme u Dvinjatinové. 

Na rozdíl od Brjusova tu nejsou autobiografické momenty, stejně jako v ostatní 

Buninově historicko-kulturní lyrice nenajdeme rysy ,,románu o Buninovi, "155 dodává 

badatelka. "Ztotožnění autora a mytologického hrdiny, což je charakteristické pro 

Btjusovovu poezii celkově, se tu nerealizuje; syžet má hodnotu sám o sobě a není 

metaforický,"156 vysvětluje Dvinjatinová a doplňuje: "Obraz slunce (Balder), jeden z 

hlavních u Bunina, není v básních "pohanského" okruhu jen kladnou stranou opozice, 

nýbrž vystupuje jako samostatná, nezávislá síla, svázaná s absolutnem ... "157 Přesto 

nejsou Buninovy exotické texty tak průzračné, jak se může zdát při srovnání se 

symbolistickými obrazy, píše badatelka. 158 Jedním ze způsobů "zatemnění" smyslu je 

podle ní přítomnost značné vrstvy neznámé exotické slovní zásoby - exotické reálie 

("xaMcllH", "MacTlIKa") či vlastní jména ("KoBcep", "CKYTapll"); nepřekládají se ani 

nevysvětlují, takže bez dodatečného komentáře je dost obtížné text pochopit, míní 

badatelka.159 "Díky exotismům dochází k zapojení mnohověkých tradic a svatých 

textů, Buninova východní poezie je plná citátů z Koránu, jež jsou ponechány rovněž 

bez objasnění, z Bible, legend a mýtů,"160 čteme dále. "Často se v básních reflektují 

strukturní a stylistické zvláštnosti citovaného pramene, "161 píše badatelka (např. 

biblické navazování pomocí "i"); Bunin tak podle vědkyně začleňuje nejen obsah, ale i 

formu textů dané kultury do svých básní. "Některé exotické verše jsou založeny 

výhradně na monologu citované kultury (,J]omon", ,,lfcmOl.JHUK 36e30bz"), některé na 

monologu autora, který se s ní seznamuje (,J]oMne5l", ,peu.noH"), a jenom v takovém 

kontextu se v Buninových básních objevuje lyrické ,Já" autora, ,,162 píše Dvinjatinová. 

153 Tamtéž, s. 534. 
154 Tamtéž. 
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž, s. 535. 
157 Tamtéž. 
158 Tamtéž. 
159 Tamtéž. 
160 Tamtéž, s. 535-536. 
161 Tamtéž, s. 536. 
162 Tamtéž. 
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"Bunin si nikde, ani ve verších ani v próze, neklade za úkol učinit jasnějším ten nebo 

onen exotický syžet tím, že by k němu hledal paralelu ve světě, jenž by byl čtenáři 

známý, "163 dodává badatelka; neznámé podle ní hovoří samo za sebe, ve svém jazyce, 

použité syžety jsou samostatné, jejich hodnota nezávisí na osobním zaměření autora. 

"Básník přestává rozšifrovávat to, co je pochopitelné jemu tím, co je pochopitelné 

všem (srov. Brjusovovy komentáře k vlastním básním),"164 shrnuje Dvinjatinová. 

V těchto rysech Buninovy exotické poezie spatřuje badatelka paralelu v přístupu k 

exotickým kulturám, jaký demonstrovali ve svých verších Gumiljov a Mandelštam.165 

Symbolisti vnášeli do exotické kultury svoji ideologii, kdežto pro akméisty i Bunina se 

exotické kultury samy stávaly důležitými principy vidění světa (Afrika u Gumiljova, 

Helada u Mandelštama, mysticismus a psychologické objevy u Bunina), uvádí 

Dvinjatinová. 166 Exotika se tu jeví jako samostatný umělecký svět, který je jakoby 

vetknut do ruské poezie výše jmenovaných autorů, podotýká badatelka a jejich texty se 

podle ní daleko méně orientují na evropskou kulturu, než exotické texty symbolismu, 

přerušují ruskou básnickou tradici záležející v evropocentrismu.167 Paradoxní je, že z 

tohoto pohledu básnické deklarace akméismu ukazují na stopy symbolistického vlivu, 

dodává Dvinjatinová. 168 

Na Bunina i Achmatovovou měla velký vliv psychologická próza 19. století, píše 

badatelka. 169 V poezii Achmatovové si můžeme povšimnout prudkých duševních 

prožívání, v řadě básní se rozvíjí jakoby celý román, jehož hrdinkou je současná žena, 

jak si povšiml Brjusov (1912).170 Teze o novelistickém charakteru jejích básní je 

jednou z hlavních v Žirmunského pracích a stala se základem studií mnoha dalších 

autorů; mezi autory, kteří měli mít na básnířku vliv, se uvádí Tolstoj (,,Anna 

Karenina"), Turgeněv, Dostojevskij, Gogol, ale i básnická novelistická klasika 

(Puškin, Lermontov, Ťutčev, Někrasov).17l Sama Dvinjatinová staví její básně pro 

jejich směřování k lakonismu a energii výrazu vedle poetické novely Čechova a 

163 Tamtéž. 
164 Tamtéž. 
165 Tamtéž, s. 536-537. 
166 Tamtéž, s. 537. 
167 Tamtéž. 
168 Tamtéž. 
169 Tamtéž. 
170 Tamtéž. 
171 Tamtéž, s. 538. 
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Bunina.172 Podle badatelky odpovídá fonnální stránka tématu milostně

psychologických veršů, jejichž základem je milostné drama, které mají v rané poezii 

Achmatovové vedoucí úlohu.173 V Buninově poezii je množství takovýchto textů 

omezeno, jak Dvinjatina píše, nicméně právě "novelistickým" básním a jim blízkým 

psychologickým portrétům (,,l!5tH5l", ,,Ha rlJllOU/uxe", ,,xydO:JICHUK", ,1locJleoHue 

CJle3bl", ,.,l(edywxa" atd.) patří podle ní velký podíl na nazírání Bunina jako básníka 

nového umění, umění 20. století a na rozpoznání rysů "realismu nového typu" v jeho 

tvorbě. 174 

Dvinjatinová tvrdí, že ,,rysy "realismu nového typu" přitom vznikaly nejen vlivem 

prózy, počítaje v to prózy samotného Bunina, ale i jako výsledek vlivu a vývoje žánru 

balady. V Buninově poezii najdeme rovněž texty čistě baladického typu (,;repeM", 

,,rope", ,,0 llempe-pa36ollHuKe", ,.,l(ea ZOJloca" a další),"175 a podle Dvinjatinové, resp. 

O. N. Vladimirova se jedná o převládající žánr v Buninově poezii desátých let. 176 

Hlavními "novelistickými" rysy jsou syžet a psychologismus, což odlišuje dané básně 

Bunina i Achmatovové jak od Buninovy přírodní lyriky, tak od mnohých obrazů 

symbolistické poezie, vysvětluje Dvinjatinová. 177 K postupům svědčícím o rozvíjení 

syžetu podle ní patří I) osobitá nerovnoměrnost v rozvedení syžetu, kdy se některé 

kroky jeví být vypuštěné a vyrozumívané jen z kontextu, jiné jsou představeny pouze 

zběžně, a pár některých, na první pohled vybraných téměř náhodně, se ukáže být 

syžetově významovými uzly, na nichž je založeno rozvíjení celého textu. 178 U Bunina 

výše popsané demonstrují mimo jiné básně "OdUHOlJeCmeo", ,,Mbl ecmpemWlucb 

v "TI:," TT A ,,~ "179 V . I t' t' CJlylJaUHO, Ha y21lY... , ,,-Jy.JICa5l , ,ý--f,5lubKa , ,,uaJlazyJla . SOUVIS os 1 s 1m v 

"novelistických" básních prudce roste 2) různorodost sémantické a emociální 

zatíženosti různých částí samotného textu, zvýšení významu jeho posledních řádek, 

nebo dokonce posledních slov, doplňuje badatelka. 180 ,,Pro poezii Anny Achmatovové 

jsou pointy jedním z hlavních poznávacích znamení, u Bunina jich najdeme daleko 

172 Tamtéž. 
173 Tamtéž. 
174 Tamtéž, s. 538-539. 
175 Tamtéž, s. 539. 
176 Tamtéž. Viz též poznámku" * *" tamtéž. 
177 Tamtéž. výrazy zde i dále vyznačené kurzívou přebíráme od T. M. Dvinjatinové. 
178 Tamtéž. 
179 Tamtéž. 
180 Tamtéž, s. 539-540. 
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méně"181 (,,Mbl 6cmpemWlucb CJlyllauHo, Ha y21lY. .. ", ,,Pbl6allKa"). ,,syžetové a 

psychologické zatížení nesou dialogy, které jsou opět častější u Achmatovové. Bunin 

ve svých "novelistických" básních používá redukovaný dialog (texty, v nichž má 

dialog strukturní funkci, nejčastěji tíhnou k baladám)"182 - vnitřní monolog 

("OóuHollecm6o", ,JlecmI"), repliku směřující k mlčícímu partnerovi konverzace 

(,,H06bfU zoo"), kvazidialog - dialog s někým třetím ("B nep6blu zoo", ,,l(5lobKa"), 

neverbální komunikaci - gesta apod. (,,Mbl 6cmpemWlUCb CJlyllauHo, Ha y21lY. .. ").183 

Podle badatelky se psychologická napjatost popisované situace projevuje uměleckou 

konkretizací, v níž hlavní místo zaujímá specifický dramatický detail. l84 Tradičně v 

poezii převládá lyrický detail, který je podán skrze vnímání člověka, jehož vnitřní svět 

se zobrazuje, vykládá Dvinjatinová a dodává, že kromě toho je básnickému textu 

vlastní ještě jeden typ. 185 "Když není čtenáři přístupný vnitřní svět postavy sám o sobě, 

můžeme na něj usuzovat z jednání postavy. Potom tedy není řeč o detailu něčeho, co 

vnímá člověk, nýbrž o detailu toho, co onen člověk vykonává, "186 jde pak podle ní o 

gesta, repliky, jednání. V prvním případě se setkáváme s impresionistickým, 

dostředivým detailem, ve druhém jde o detail expresionistický, odstředivý.18? 

Dvinjatinová dodává: ,,Ajelikož v lyrice obvykle převládá impresionistický dostředivý 

detail, pak jakékoli četnější použití detailu druhého typu je samo o sobě závažnou 

zvláštností poetiky, zde poetiky Anny Achmatovové a Ivana Bunina."188 Takový typ 

detailů se už samou svou podstatou vždy vztahuje k člověku - gesta, repliky, jednání -

a je spjat s aktualizací těch zvláštností textu, které vytvářejí dojem "reálnosti" (často 

jde o četné podrobnosti běžného, každodenního života); příklad vidí Dvinjatinová v 

poezii A. Achmatovové. 189 Závislost může být i obrácená, jako v Buninově 

novelistické lyrice - snaha o realistický styl může vést k množství dramatických 

detailů. 190 Badatelka poznamenává, že k realistické konkrétnosti napomáhá též časové 

a prostorové zařazení (s výjimkou Buninových básní-balad a stylizací A. 

181 Tamtéž, s. 540. 
182 Tamtéž. Viz též poznámku" *" tamtéž. 
183 Tamtéž. 
184 Tamtéž. 
185 Tamtéž. 
186 Tamtéž. 
187 Tamtéž, s. 54l. 
188 Tamtéž. 
189 Tamtéž. 
190 Tamtéž. 
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Achmatovové).191 Dramatické postupy ve spojení s orientací na ruskou prózu 19. 

století by odkazovaly k Čechovovi, ovšem Buninův apologetický vztah k Čechovovi

prozaikovi se mění na odmítání Čechova-dramatika. 192 Podobně vztah Achmatovové k 

Čechovovi nebyl nijak pozitivní a Dvinjatinová se domnívá, že impulsy jeho tvorby 

mohly ovlivnit básnířčinu tvorbu prostřednictvím 1. Anněnského. 193 Zde je podle nás 

vhodné se zmínit, že Achmatovová měla dosti negativní vztah k Čechovovi proto, že 

podle ní znectil obraz velké ruské inteligence. Pokud jde o Bunina, ve prospěch 

Čechovova vlivu na jeho poezii, podle badatelky, hovoří kromě výše popsaných rysů i 

sami hrdinové Buninovy lyriky (nejzřetelnějším příkladem je obraz samotného 

Čechova v básni ,,xyOO:JICHUK") a citáty z Čechovovy prózy (např. citáty v básni 

"OouHollecmeo" z povídky ,,l(aMa c co6allKoil').194 

Výše "uvedené zvláštnosti v kontextu dalších (hovorová intonace, lakonismus, 

oxymóroničnost, vzrůstající role podtextu atd.) co do míry koncentrace náležejí hlavně 

rané poezii A. Achmatovové, "195 shrnuje Dvinjatinová a doplňuje: "V Buninově 

básnickém světě je jejich úloha, při vší své významnosti, lokální a intenzita není tak 

velká."196 Zde je však nejdůležitější, že Bunin zde dochází ke stejným řešením (a to 

básnickou tvorbou, která se zřetelněji než jiné formy stýká s jeho tvorbou prozaickou a 

v níž se opírá a rozvíjí básnické tradice 19. století), ke kterým, ze své strany, přicházejí 

akméisti, za nimiž stojí symbolistické překonání literatury 19. století. 197 

191 Tamtéž, s. 542. 
192 Tamtéž. 
193 Tamtéž. 
194 Tamtéž. 
195 Tamtéž, s. 543. 
196 Tamtéž. 
197 Tamtéž. 
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lY. ROZBORY POVÍDEK 

nepeBaJI (1892-1898) 

Tato filozoficko-přírodní povídka o dvou a půl stránkách je vyprávěna v ich-formě. 

Lyrický subjekt popisuje svou výpravu po horách, bloudění a vyjadřuje své pocity. 

Postupně je čím dál zřejmější, že předmětem není pouhé zobrazení individuálních 

pocitů a postojů, nýbrž jde o filozofickou reflexi. Pocity strádajícího jedince 

ztrativšího se v horách symbolizují překonávání problémů obecně. Obecnější platnost 

je v povídce explikována ve stoupajícím poměru (na čemž se podílí též hlásková 

instrumentace), již zpětně můžeme vztáhnout na celý text. 

Lyrický hrdina se s nastupující nocí vydává z hor domů a už zde na začátku dochází 

k protikladu koně, který jde beznadějně, leč poslušně ("noKopHo") a jezdce, jenž je 

zatím pln hrdosti a síly, s níž se dívá z té výšky. "I1oKOpHOCTb" je jedním z důležitých 

motivů, s nímž se setkáme ještě později, a to i v jiném jeho významu. Zároveň již tady 

pozorujeme známky směřování k zobecňování, zde konkrétně ve vedlejí větě s 

všeobecným podmětem: " ... , 5l CMOmpeJl 6 Heo6b5lmHylO 2Jly6UHy noOo MHOlO C meM 

OC06blM lJy6cm6oM 2opOocmu u CWlbl, C KomopblM 6cezoa CMompuUlb C 60JlbUWU 

6blcombl. " Roste mlha a přidává se k ní bouře, hrdina je spokojený, že za chvíli bude v 

průsmyku (dále se nám bude hodit i druhá možnost, jak přeložit slovo "nepeBaJI" -

"přechod"). Bouřka a špatné počasí je instrumentováno hláskami "r", ,,g" a rovněž v 

jednom případě hláskou "lť', jelikož zde dochází ke spodobě znělosti ("k" se ve slově 

"KaK" v pozici před znělým "b" ve slově ,,6bI" vyslovuje také zněle, tedy jako ,,g"). 

,;reMHeJlO 6blcmpo, 5l UleJl, npu6JlUJICaJlC5l K JleCaM - u lOpbl 6blpaCmaJlu 6ce MpalJHeU u 

6eJlUlJa6ee, a 6 npOJlembl MeJ/Coy UX ompOZaMU C 6ypHOU cmpeMUmeJlbHOCmblO 6aJlWlC5l 

KOCblMu, OJlUHHbLMU 06JlaKaMU zycmou myMaH, lOHUMblU 6ypeu c6epxy. OH Cpbl6aJlC5l C 

nllOCKOZOpb5l, Komopoe oKymbl6aJl luzaHmCKOU pblXJlOU Zp5l00U, U C60UM naOeHueM 

KaK 6bl y6eJlUlJU6aJl XMypylO 2Jly6UHy nponacmeu MeJ/Coy ZOpaMu." Hned další věta 

zní: "OH yJ/Ce 3aoblMWl Jlec, Ha06UZa5lCb Ha MeH5l 6Mecme C myxUM, my60KUM u 

HemoOUMblM lyJlOM coceH." Zde autor paronymicky užil hlásek "g", "I ", "u" 
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obsažených ve slově "ryJI" (to má povahu klíčového slova) jako zvukové metafory 

pro realizaci hučení či dunění sosen. Epiteta jsou vybrána podle principu zvukové 

analogie23
• Hrdina ale průsmyk nemůže najít, začíná být unavený, mrznout, pociťovat 

svoji samotu a strach, jestli mu zbydou síly na cestu dolů, když už teď ztrácí představu 

o čase a místě. Cesta se opět zvedá vzhůru a hrdina upadá v zoufalství, že opravdu 

zabloudil. Noc se mu zdá čím dál tajemnější, všude je sníh a personifikovaná mlha, 

nejsou již vidět ani světélka oken v údolí: ,;renepb nozac nOCJleOHUU OZOHeK B 

2Jly60KUX OOJlUHaX, u ceoou myMaH BO~ap5lemC5l Hao HZ/MU, 3Ha5l, ttmo npUUleJl ezo ttac, 

Kozoa Ka:JICemC5l, ttmo Bce BblMepJlO Ha 3eMJle U y.JICe HUKozoa He HacmaHem ympo, a 

6yoym mOJlbKO B03pacmamb myMaHbl, oKymblBa5l BeJlUttaBble B cBoeu nOJlHOttHOU 

cmpa:JICe ZOpbl ... " 

Poté se opět vrací motiv kontrastu koně, který poslušně přijímá všechny strázně 

nepříjemné cesty, a rozezleného člověka. ,jIo JlOUlaOb He 2Jl5l0um Ha MeH5l. MOKpa5l, 

035l6Ula5l, CZOp6UBUlUCb noo BblCOKUM CeOJlOM, Komopoe HeyKJllO:JICe mopttum Ha ee 

cnUHe, OHa cmoum, nOKopHO onycmuB ZOJloey c npU:JICamblMU yUlaMU. If 5l 3JlQ6HO 

ogpzalO nQBOO, U cHQBa nOOCmaBJl5llO JlU~Q MQKPOMY CH!f..2Y U B!f..mpy, U CHQBa ynQPHO 

UOJ:: HaBCmp!f..tty UM." Přízvuky v poslední větě (souvětí) jsou ve zvýšené míře 

distribuovány na první slabiky slov, které jsou navíc převážně tvořené zadní 

samohláskou "o", resp. v poslední větě souvětí jde víceméně o tříslabičnou 

pravidelnost "nepřízvučná-přízvučná-nepřízvučná". Toto, přízvuky na zadních 

samohláskách v jiných pozicích a fakt, že se většinou jedná o slova krátká, se podílí na 

vytvoření dojmu zlostně vynakládané námahy, jako by hrdina naštvaně do něčeho 

kopal nebo škubal opakovaně za zmíněné opratě. Tato opakovanost (či tvrdošíjnost, 

vytrvalost) je vyjádřena jednak právě způsobem distribuce přízvuku, přičemž dochází 

k analogii motorických vjemů24, jednak paralelně užitým spojením "U CHOBa", které už 

samo o sobě obsahuje význam opakování. Tento význam je také podpořen trojitým 

slučovacím "u". Obsahová stránka má sice platnost negativní ve smyslu "agresivní" 

(přemíra vůle), ale tendencí k pravidelnosti, která konejší a uklidňuje, se již zde 

projevuje směřování ke zklidnění. Následují dvě věty anaforicky uvozené, které se 

23 ll. B. TOMarneBcKHŘ: TeoplliI nIUeparyphI. IIo3THKa. AcrreKT IIpecc, MocKBa 1996, s. 92. 
24 M. Červenka: Hlásková instrumentace. In: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. 

století. Torst, Praha 2002, s. 43. 
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vyznačují syntaktickým paralelismem. Lexikální obsah slova" o,lJ;Hoo6pa3HhIŘ" je pak 

pokračováním významu opakování: ,,Kozi)a R nblmalOCb pa3ZJl5tOemb mo, ttmo 

OKpy.»caem MeJ-l5t, R 6U:ncy mOJlbKO ceoylO 6e2YUf-YIO MVlY, ... Kozi)a R 6CJlymu6alOcb, R 

pa3Jlu'lalO mOJlbKO C6ucm 6empa 6 yum u oi)Hoo6pa:JHoe n0365tKU6aJ-lUe 3a cnUHOIO: 

3mo cmyttam CmpeMeJ-la, CmaJlKU6a5lCb opyz C OpyZOM .. . " 

V dalším odstavci se zklidnění a přechod k pokornosti (zde se setkáváme s druhým 

významem slova "noKopHoCTb") již plně lexikalizuje: ,,Ho cmpaJ-lJ-lO - Moe OmlJ.IDlJ-lUe 

J-lattUJ-laem yKpenll5tmb MeJ-l5t! 51 J-lattUJ-lalO ULaZamb CMellee, u 3Jl06J-lbl'U yKOp KOMy-mo 3a 

6ce, lJ.mo 51 6blJ-lOW,Y, paoyem MeJ-l5t. OJ-l y.»ce nepexoi)um 6 my Mpa'lHylO u cmouKyIO 

nOKopHocmb 6CeMy, 'lmo Hai)o 6blHecmu, npu Komopou CllaOOCmJ-la 

6e3J-laOe:JICJ-lOCmb ... " V následujícím odstavci dochází k realizaci pokomosti, a to jak 

rytmizovaností odstavce, tak lexikálním vyjádřením: ,,Bom J-laKOJ-lelj u nepe6aJt. Ho 

MJ-le y.»ce 6ce pa6J-lo. 51 uoy no p06J-lOU u nllOCKOU cmenu, 6emep J-lecem myMaJ-l 

OllUJ-lJ-lblMU KOCMaM 'I u 6aJlUm MeH5t C HOZ, HO 51 He o6paUjalO Ha Hezo 6HUMaJ-lU5l./1 

Y:JICe no QOH!!:M c6ucmy 6emp u mo myMaHy tty6cm6yemc II KaK ZJl 6o~ 06llaOeJl 

n030J-l5l5l HO% ZOpOMU 11- y:JICe oa6HblM-Oa6J-l cmm 6 OOllUHax,/ 6 C60 ' MQJJle KUX 

lOi)u;!1 HO 51 He mgpQnll Cb, 51 uoy, cmucHy6 3y6bl,/ u 6gpMQttl 

o6paUja5lCb K llOw''QOU: 

- Hi)u, ui)u. EyoeM 6pecmu, nOKa He C6aJlUMC5t. CKOllbKO y.JICe 6blllO 6 Moeu :JICU3HU 

3mux mpyOJ-lblX u OOUJ-lOKUX nepe6aJl06! KaK HOttb, Ha06U2aJlUCb Ha MeH5t zQPecmu,/ 

cmpaOQHU5l,/ 60llpJ-lU,/ U3M{iHbll ll106Y::MblXI u zQPbKuel 06y:'Obll OPJ!.:JIC6bl - u J-lacmynall 

lJ.ac pa3Jl]!.KU co 6ceM, C lJ.eM CpOOJ-lWlC5t. fl, cKpenu6w'u cepOlje,/ ommb 6paJl 51 6 p]!.KU 

C60U cmpaJ-lJ-lUtteCKUU nocox. A noobeMbl K J-1060My CttaCmblO 6blllu/ 6blCOKU u mp]!.OJ-lbl, 

J-lOttb, myMaJ-l u 6yp5t 6cmpettaJlU MeH5t J-la 6blcome, JIC)lmKoe OOUJ-lOtteCm60 OX6ambl6aJlO 

Ha nepe6allax ... Ho - ui)eM, ui)eM!" 

Propracovanou rytmizovaností, tedy opakováními, pravidelností, zde autor dosahuje 

danosti, které se již nikdo neprotiví a vše může volně plynout. V textu se takto 

realizuje hrdinova dosažená pokora vůči životu, přiměřená míra vůle. V prvním 

odstavci zakončeném dvojtečkou spolu s předchozím je metaforicky vyjádřen 

filozofický postoj, resp. jeho vývoj. Odstavec po dvojtečce tvoří přímá řeč jezdce ke 

koni, přechází v ní oproti ostatním částem povídky do minulého času, je způsobem, jak 
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vtělit své zkušenosti do slova myšlenek. Dvojtečka je zde opět předmamenáním ve 

více rovinách osamostatněného, významově vyděleného odstavce. Počáteční a 

koncové ,,- Hou, uou. '" Ho - uoeM, uoeM!" odstavec rámuje, v prvním plánu patří 

koni a jezdci jakožto zabloudivšímu jdoucímu člověku, ale zároveň vystupuje 

napovrch druhý plán - zdolávání průsmyku, přechodu ("nepemm") jako obramé 

vyjádření překonávání životních nesnází. A právě ty jsou rytmicky vyzdviženy v 

odstavci po dvojtečce. ,,KaK HOl.lb, Hao6uzalluCb Ha MeHJl 2QPecmu,l cmpaOfl.H1m,l 

6011~3HU,l U3M~T-tbl/ Jl106l:J,MbIX/ u 2QPbKUe/ 06y'Obl/ opl!plc6bl - u T-tacmynall l.lac pa3Jl]!.KU 

co 6ceM, C l.leM CpOOHWlCJl. fl, CKpenu6Wu cepoZJe,l On5lmb 6paJl Jl 6 p]!.KU C60U 

CmpaHT-tUl.leCKUU nocox. A nOObeMbl K T-t060My Cl.laCmblO 6blllu/ 6bICOKy' u mp]!.OHbl, ... " 

Jsou to tříslabičná slova ("cmpaOaT-tUR" se vyslovuje trojslabičně) s přízukem na druhé 

slabice. Spojení "u 2QPbKue" tvoří rytmickou jednotku, přízvuk padá tedy také na 

druhou slabiku; co se týče tříslabičnosti tohoto spojení, vyslovuje se foném "e" v 

absolutním konci slova v nepřízvučné pozici kratší než v jiné nepřízvučné pozici a 

neslabičný foném ,,j" v intervokalické pozici může být v plynulé výslovnosti oslaben 

nebo nemusí být realizován vůbec. První a poslední slova řetězce se lehce odchylují od 

tohoto rytmického schématu a tím ho uvozují a uzavírají. Vše to zastřešuje význam a 

výraz slova ,.pa3Jl]!.KU", které je zdůrazněno rýmujícím se ,.p]!.KU", asonančně 

odpovídajícím "mp]!.OT-tbl" a shodně hláskově instrumentovaným ,,6bICOKy'''; slovo 

,.pa3Jl]!.Ku" je jedním z klíčových slov povídky. 

S tím souvisí motiv samoty a osamělosti. Objevuje se již v první polovině 

povídky, a to zatím jako momentální situace či stálý příznak jiného objektu než sebe, 

třebaže asociovaného s člověkem: ,,JI l.ly6cm6ylO, T-ta KaKou OUKOU u 6e:JJlIoolloii 

6blcome R lIaxomycb, l.ly6cm6ylO, l.lmo 60Kpy2 MeT-tJl mOllbKO myMaT-t, 06pb16bl, u 

oyMalO: KaK npouOy Jl MUMO OOUIIOKUX KllMHeii-nllMRmHUK06, K020a OT-tU, KaK 

'leJl06e'leCKUe puzypbl ... " Dále je zoufalý, že ztratil cestu a nikdo jeho volání neuslyší, 

dokonce i pastýři jsou ve svých chýších. Jediná živá bytost, která s ním zůstala je kůň: 

,,3aKpbl6aJlCb om 6empa, Jl n060pal.lU6alOCb K 1l0waOu. EOUT-tCm6eT-tT-tOe JlCU60e 

C)lU4ecm60, ocma6WeeCJl co MHOlO!" Obklopuje ho jednotvárná nicota, vše se 

odehrává v noci, za které není příznačně vidět ani měsíc ani hvězdy na rozdíl od 

mnoha jiných Buninových textů: ,,K02oa Jl nblmalOCb pa32JlJlOemb mo, l.lmo 
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oKpyJICaem MeHH, 5l 6u:J1C)l mOJlbKO ceoylO 6ezyUfYlO Mmy, ... Kozoa 5l 6CJl)llUU6alOCb, 5l 

pa3JlUttalO mOJlbKO C6ucm 6empa 6 yUlU U o()Hoo6p(J3HOe n036RKU6aHue 3a cnUlIOIO: 

3mo cmyttam cmpeMeHa, CmaJlKU6a5lCb opyz C OpyZOM ... " Odloučenost lyrického hrdiny 

od lidí vnímáme i z dalšího úseku: ". .. HOttb ... ,- y.»ce oa6HblM-oa6Ho Cn5lm 600JlUHaX, 6 

C60UX MaJleHbKUX XU:JICUHax MaJleHbKUe JlIOOU; HO 5l ... , 5l UOy. .. " V následujícím 

odstavci, tedy téměř na konci povídky, se však o hrdinově osamělosti píše již ne jako o 

stavu náhodném, momentálním, nýbrž jako o součásti jeho života, přesněji jeho částí, 

jež se rusky nazývají "nepeBaJIbI ", tj. přechodových údobí v době rozchodů v širším 

slova smyslu: "CKOJlbKO y.»ce 6blJlO 6 Moeu JlCU3HU 3mux mpyoHblX u O()UHOKlIX 

nepe6aJl06! ... A nOO1JeMbl K H060MY CttaCmblO 6blJlU 6blCOKU u mpyoHbl, HOttb, myMaH u 

6yp5l 6cmpettaJlu MeHR Ha 6blcome, :JIC)lmKoe O()UHOllecm60 OX6ambl6aJlO Ha 

nepe6aJlax ... " 

Jak už bylo řečeno, cesta po horách a hrdinovo přemítání se děje v noci. Noc je zde 

ten čas, kdy je člověk sám se sebou (pokud ovšem nespí), čas, v němž se zjevuje 

pravda o osamělosti člověka (,.j{eHb On5lmb o6paoyem MeH5l JlIOObMU u cOJlHl1eM u 

On5lmb HaOOJlZO o6MaHem MeH5l ... ") Pouze člověk bdící v tento čas rozluští tajemství 

noci, získává odstup a nadhled, jedinec přestává být důležitý, je vzdálený: " ... 

06JlaOeJla n030H5l5l HOttb ZOpClMU,- y.»ce oa6HblM-oa6Ho Cn5lm 6 OOJlUHaX, 6 C60llX 

MaJleHbKlIX XUJlCUHax_MaJleHbKUe JlIO()U; HO 5l ... Uoy, cmucHye 3y6bl, u 60PMottY, 

o6paUfa5lCb K JlOUlaou: ... " a následuje zhodnocení hrdinova života, k čemuž je třeba 

odstup, který mu umožňuje osamělá noc. Naopak den je dobou klamu, theatrum 

mundi se probouzí a počíná se hra mezilidských vztahů. Pojetí světa jako divadla lze 

vidět např. v těchto pasážích: " ... Ha KaKOU OUKOU u 6e3JlIO()HOU 6blcome H HOXOJICyCb 

[ odstup diváka]... npouoy 5l MUMO OOUHOKUX KaMHeU-naMHmHUK06, Kozoa OHU, KaK 

lIeJl06elleCKue ljJuzypw ... [loutky, herci]. .. Ho menepb oa:JICe tta6aHbl 3a6Wlucb e ceou 

2oMepo6cKue [osud je tím, kdo tahá za nitky; jde o epos určený ve své době k 

přednesu, tj. má vztah k představení] XU:JICUHbl ... e OOJlUHax, e ceoux MaJleHbKlIX 

XUJlCUHax MaJleHbKUe JlIO()U [odstup diváka, malé loutky]; HO 5l UOy. .. , 5l uoy. .. " V noci 

přestal být lyrický hrdina hercem, kterého řídí homérovský osud, získal odstup a 

nadhled a je na chvíli divákem alespoň spícího divadla. Zároveň je hrdinovi v době 

vymanění se z lidského divadla dáno zakusit vývoj bytosti bouřící se proti osudu -
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děje se tak hamletovsky právě na okraji, kdy se aktér jednou nohou ocitá mimo lidské 

jeviště a není v plné moci (bouří se) toho, kdo herce-loutky řídí, ale ani vně (není svým 

pánem zcela). Ale i to může být pojato jako součást hry osudu, resp. autora s jedním z 

herců. Navíc ke ztotožnění autora a osudu by potom odkazovala variace divadla na 

divadle, resp. v povídce, tj. jiném literárním druhu, a tím by byla vyzdvižena 

literárnost. Lyrický hrdina zjišťuje, že vzpírání se danému nemá smysl - postupně se 

zklidňuje, jeho vůle funguje v mezích daného, neprotiví se. Pouze bdící, v noci, vidí 

pravdu, není součástí klamavého divadla světa. Hrdina však zůstal vzhůru jen proto, že 

zabloudil (bloudění má také metaforický charakter a psychické pochody, které z něho 

ústí jsou motivací boje s osudem; motiv bloudění tu funguje jako podnět k zamyšlení, 

reflexi), a to na cestě k nebezpečným, avšak lákavým výšinám, v nichž se ocitl sám; 

pociťuje samotu, vymkl se pozemskému divadlu. " ... 1.JyecmeoM zopoocmu u CWlbl, C 

KomopblM ecezOa CMompUUlb C 6011bUlOU eblcombl... I{ellylO H01.Jb npuóemc5l 

cnycKambC5l K OOllUHaM ... ", tj. noc stráví tím, že se bude vracet k lidem, do nevědomí, 

do něhož upadne až k ránu, tedy ve dne, a usne " ... MepmeblM CHOM ... ", tzn. bude 

konec (sebe)reflexím. Ale může se stát, že jen do té doby, než spadne v průsmyku 

(zatím jen bloudil), resp. z jeviště světa úplně: "J(eHb o6paoyem MeH5l lllOObMU u 

COllHZfeM u Omlmb HaOOllZO o6MaHem MeH5l... roe-mo ynaoy Jl u y:JICe Haecezoa 

ocmaHycb cpeou H01.JU u eblOZU Ha ZOllblX u om eeKa nycmbl1lHblX zopax? Otazník 

nechává otevřený, nám neznámý konec, a to ať v rovině lidské či literární. 

Povídka se vyznačuje vícevrstevnatostí, a to jak v jednotlivých částech, tak v 

povídce jako celku. Rytmizovaností se zviditelňují některé z vrstev - motiv opakování 

(vývoj od zlosti přes tvrdošíjnost ke zklidnění), motiv vyjádřený slovem "pa3.JIyKH". 

Pravidelnost, cykličnost zvyšuje danost řečeného. Tak, současně díky výlučné povaze 

rytmizovanosti, vzniká v instrumentovaných úsecích odstup, čímž získávají obecnou 

platnost charakteristickou pro lidovou slovesnost (obecné pravdy) reflexe zde 

vyjádřené. Co se týče eufonie, uplatňuje se zde napodobování, tedy realizace 

lexikálního významu ještě na jiné, tj. hláskové úrovni. 

Pro složitost povídky ,,IIepeeaJl",jež nemusí být zpočátku zřejmá, může svědčit mj. 
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to, že si ji Bunin velice cenil - často ji zařazoval do svých sborníků, název povídky se 

stal titulem sborníku z roku 1912 a v sebraných spisech ,,IIOJlHOe co6paHue 

COlJUHeHUU" (1915) začínal povídkou ,,IIepe6a.Jl" první svazek prózy?5 

25 YI. A. nyHlfH: Co6paHHe coQHHeHHií. I10BeCTH H paCCKa3bI 1890-1909. T. 2. Xy.n:O)KeCTBeHHa» JIHTepa'I)'pa, 
MocKBa 1965, s. 489. 
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o ~ypaKe EMeJIe, KaKOH BhlmeJI Bcex YMuee (1921) 

V této povídce autor parodií známé pohádky vytváří parodii ruského národního 

charakteru a tím potažmo alegorii revoluce a bolševického Ruska podmíněného právě 

tímto charakterem. Konkrétní rysy, které postavu pohádkového Jemelji a ruský 

charakter, resp. rudého ruského bolševika spojují, jsou lenost, nicnedělání spojené s 

čekáním na zázrak a žvanivost, mlácení prázdné slámy, což se u bolševiků 

transformovalo v prázdné fráze a hesla. Bunin podřizuje stylizaci jak motivickou 

stránku pohádky, tak jazyk včetně pohádkových formulí a postupů, jedním z hlavních 

principů je hyperbolizace za účelem ironické parodie. Při srovnání vycházíme z 

pohádky ,,EMeJl51 oypaK" (HapooHble pyccKue CKa3KU A. H ApaHacbe6a, 1957y6, v 

případě, že se odvoláváme na více variant pohádek, máme na mysli Manasjevovu 

verzi a pohádku ,JIpo EMelllo-oypaKa" (PyccKue HapooHble CKa3KU, 1957)27. 

Povídka začíná ve srovnání s pohádkou netypicky. V prvním odstavci je velice 

stručně shrnut obsah následujícího textu, třebaže neobsahuje sdělení o svatbě; dochází 

tak k intelektualizaci prostřednictvím retrospektivy, která není pro lidové vyprávění 

typická. ,,EMeJl51 6blJl oypaK, a npoJ/CWl Ha C6eme maK, KaK oau 602 6C51KOMy: He ce5lJl, 

He naxaJl u HUKaKou pa60mbl He 3HaJl, a Ha nelJKe CblmeHbKUU nOJleJ/CU6aJl. K CQMOMy 

l1aplO Ha onpa6oaHbe e30Wl." Oproti pohádce je rovněž neobvyklé, že hned v prvních 

třech slovech se dovíme, že Jemelja byl ,,~paK". V pohádkách to má čtenář či 

posluchač možnost zjistit v rámci vyjmenování tří bratrů, kteří mají splnit nějaký úkol 

apod.: ,,B HeKomopou 6blJlO oepe6He: J/CWl My.>ICUK, u y He20 6blJlO mpu CblHa, 06a 

6blJlO yMHblX, a mpemuu oypaK, Komop020 36aJlU EMeJlb51HOM. "28; ,)KWl-6blJl cmapUK 

co cmapyxou. Y HlIX 6blJlO mpu CblHa: 060e yMHblX, a mpemuu oypaK. "29; ,)KWlu-6blJlU 

26 HapO,lJ,Hble pyccKHe CKa3KM A. H. A<l!aHacbeBa. T. 1. rocy,lJ,apCTBeHHoe 1I3,lJ,aTeJIbcTBo Xy,lJ,OlKeCTBeHHOH 
llineparypbl, MocKBa 1957, s. 401-408. Na značnou blízkost Buninovy povídky s variantou z Afanasjevova 
sborníku upozornil Šustov, zároveň si všímá Buninova nezávislého převyprávění a rytmizování v jeho verzi. 
Viz M. II. lllycToB: CKa30QHM TPa,lJ,m:t;lliI B pyCCKOH JIMTeparype XIX BeKa. HMlKeropO,lJ,CKMŘ 

rocy,lJ,apCTBeHHbIH rre,lJ,arorJiqeCKMH yHMBepCMTeT, HMiKHMŘ HOBropO,lJ, 2000, s. 192. 
27 PyccKHe HapO,lJ,Hble cKa3KM.1I3,lJ,aTeJIbcTBo MOCKOBCKOro yHMBepCMTem, MocKBa 1957, s. 131-142. 
28 HapO,lJ,Hble pyccKHe CKa3KM A. H. A<l!aHacbeBa. T. 1. rocy,lJ,apCTBeHHOe 1I3.n.aTeJIbcTBo Xy,lJ,OlKeCTBeHHOH 

.Túneparypbl, MOCKBa 1957, s. 401. 
29 li. A. XYMKOB: BeJIMKOpyccKMe CKa3KH. BeJIMKOpyccKMe 3ara)J,KM. Tporra TpoIDwBa, CaHKT-IIeTep6ypr 2001, 

s.96. 

38 



mpu 6pama: OBa yMHblX, a mpemuu HBaH-oypaK. ,,30 V Buninově povídce je příznačné, 

že již od počátku je zvýrazněna postava Jemelji (rudého bolševika - viz dále), a to tím, 

že s jeho bratry se v úvodním odstavci vůbec nesetkáme. Také jeho charakteristika se 

použitím sponového slovesa ,,6bIJI" v minulém čase stává důraznější, a to právě i díky 

umístění na úplném začátku první věty: "EMell5l 6blll oypaK, ... " Použitím spony 

dochází v povídce k aktualizaci významu, který je v pohádce částečně automatizován 

formulací, jež se v různých pohádkách opakuje více méně ve stejné podobě. Už v 

tomto shrnujícím odstavci je oproti pohádce také zdůrazněn rozpor mezi hrdinou

hlupákem a tím, co se mu navzdory hlupství a lenosti podařilo, poštěstilo 

nicnedělání. Jde o explikaci pomocí odporovací spojky "a": ,,EMell5l 6blll oypaK, a 

npo:JICWl Ha CBeme maK, KaK oau 602 BC5lKOMY... pa60mbl He 3HaJl, a Ha nellKe 

CblmeHbKUu nOlle:JICUBaJl." K stylizaci lidové nekomplikované pádnosti a úsečnosti 

přispívají, vedle první věty souvětí, v níž se okamžitě dovíme, že Jemelja byl hlupák, 

také velmi krátké věty, v nichž se přísudek nachází vždy na stejné pozici větné 

struktury, čímž vzniká větný paralelismus. Co se týče obsahu prvního odstavce, 

vyznačuje se lehce snížujícím tónem - polehávání na peci atd. Odpovídá tornu i 

formální stránka - použití deminutiv "rreqKa", "cbITeHbKMŘ" jednak odkazuje k formě 

pohádky, v níž bývají často užita, jednak k ironickému pojetí povídky. K žertovnosti a 

ironii přispívá také rytmizovanost, která se zde projevuje jak paralelismem, tak 

hláskově instrumentovanými slovy (,,EMell5l 6blll oypaK, a npo:JICWl Ha CBeme maK, KaK 

oau 602 BC5lKOMY. .. "); výraznějšího uplatnění dojde v následujícím textu povídky. 

Tomuto naladění odpovídá již název povídky (,,0 oypaKe EMeJle,/ KaKou Bblzuell Bcex 

yMHee"), jenž je rytmizován asonancí; do kontaktu se tím dostávají slova, jejichž 

významy v kontextu pohádky jsou kontrastní - "EMeJUI" je po Ivanovi nejznámější 

pohádkový hlupák, je synonymem hlupáka, naproti tornu stojí význam slova "YMHbIŘ". 

Svou podstatou se jedná o oxymoron; něco velice nepravděpodobného, nemožného, 

příčícího se zdravému rozumu se stalo skutečností. 

Při srovnání s Afanajevovou variantou pohádky, je Buninova verze syžetově 

odlišná, autor si ji přizpůsobuje. Kromě výše zmíněného úvodního odstavce 

30 Tamtéž, s. 106. 
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dávajícího povídce-pohádce neobvyklý objektivizující retrospektivní rámec je další 

odlišností také samotná Jemeljova postava, která, jak už bylo řečeno, zaujímá od 

počátku výsadní pozici. Buninův Jemelja není žádný ubožák utlačovaný svými 

švagrovými, nedočteme se ani, že by ho honily do práce s tím, že řeknou bratrům, ať 

mu nedávají slíbené červené oblečení, když nebude poslouchat - s tím se zde, na rozdíl 

od Afanasjeva a další verze, nesetkáme - červená barva a oblečení bude figurovat až 

před koncem povídky. Bratři jsou tu zobrazeni jako ti pracovití, nechávají se najmout 

(na rozdíl od ostatních verzí se tedy nejedná ani o obchodování), zatímco Jemelja 

téměř nic nedělá, lenoší: " ... EMell5l, - e20 6pambR no CmOpOHaM HaHUMlIJlUCb, fl. OH 

mOllbKO Ha ne"u lle:JIClIJl, 3a 6000U 6pa36aJlOliKy XOOWl, op06a KOllOll oa CllaOKUM CHOM 

3aHUMaJlC5l ... ", kdežto v jiných verzích jedou bratři obchodovat, u Afanasjeva dokonce 

s Jemeljovým peněžním podílem z dědictví. Když švagrové vyleká skákajícími vědry, 

čteme: ,,- Y 6ac,- 206opum EMell5l,- He XOO5lm, a y MeH5l,- 206opum,- XOO5lm. 3mo 

y:»c nyU(aií yMHble xpun-mo zHym! lleKume MHe 611UH06 3a pa6omy!" Jemelja, 

zosobňující úpadek pracovní disciplíny mužika, tu volá v duchu bolševické 

propagandy po tom, aby inteligence začala manuálně "pracovat". Jemelja zde není jen 

nevinným naivním hodným hlupáčkem, na vylekané švagrové se jen ušklíbnul: 

,;ronop-KollyH... u nOUlell oOll6umb, 06epu 6 ceHlfbl, 6 U36y pacnaxHyllucb, a Op06a ... 

npbl2alOm, 6pooe KaK pbl6bl aJlU UfyKU, a He6ecmKU On5lmb OypÓM 3m020 oella 

ucny:JIClIJlUCb, np5lliymC5l KaKa5l noo cmOll, KaKa5l noo KÓHUK, - MOll, nonaoem, 

HaCMepmb yutu6em!... He6ecmKU EMeJllO C ZHe60M pyzalOm, 2p035lm 6pamb5lM 

Ha;)fCaJlum bC5l, a OH mOllbKO, KaK COM, yXMblllRemCR:- Bbl 611UHbl-mo MHe neKume 

3HaUme ... ,- a CaM On5lmb Há nelib 6 omcma6K)l nOlle3 ... " Jemelja neustále poukazuje na 

to, že jemu jezdí sáně bez koní, dřeva mu chodí apod., a ostatním ne: ,,He6ecmKu 

2060p5lm - me6e Haoo lloUlaob 3anp5llib ... Jl [Jemelja] u Ha caH5lX Ha OOHUX C'be3:J/C)J, y 

6ac He XOO5lm 6e3 IlOUlaou caHU, a y MeH5l 60m XOO5lm." Jemelja se liší i vyzněním 

scény, v níž zajel rychlými saněmi bez koní lidi na cestě. U Afanasjeva je to 

zdůvodněno tím, že Jemelja nevěděl, že je potřeba křičet, aby lidi pochopili, že mají 

uhnout apod. Nic takového u Bunina nenajdeme, zato čteme: ,,A 6bl, caHU, cmynaume 

6 nymb-oopory CaMU!" CaHU u nOllemeJlU,- UX IlOUlaOb maK He 6e3em, KaK UX 

nOHeCllO! - CKa'-lym '-lepe3 20pOO, lllOoeu C H02 OOIlOU cUlu6alOm, oa6Rm, fl. eMy, 
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EMene, u zoplOUlKa MOJlO." Je zde tedy zdůrazněno, že si z toho Emelja nic nedělá. 

Navíc téměř při každém zaklínání, i když nejsou nablízku švagrové či jiní lidé, 

opakuje, že se mu nic nechce dělat, čímž dochází k intenzifIkaci takovéhoto postoje: 

"Torrop ... Hapy6Wl, CKOJlbKO Haoo, nomOM EMeJl51 u Z060pum: "A 6bZ, opo6a, no MoeMy 

npozueHblO, JlO:JICUmeCb 6 cauu CaMU, Mue ueoxoma 6ac Kllacmb, 3mo Mne ne 

CJlaCmb ". /.(p06a u noZUJlu np510amb ... " Jako by si vyloženě užíval, že nemusí nic dělat 

a proto to pořád opakuje, chytá velkopanské manýry, jako by onu kouzelnou moc 

považoval za svého sluhu. Tomu odpovídá též variování štičího zaklínadla, které se v 

jiných verzích pohádky vyskytuje v jedné a téže základní podobě a má tak být zárukou 

splněných přání. Buninův Jemelja ho však libovolně mění (někdy podle své nálady), 

nedrží se přesné formulace: nejprve několikrát ,po UJyttblO no 6eJlenblO, no MoeMy 

npozueHblO, uoume, 6eopa, co6ou Ca.Mu!", poté " ... py6u, monop, no MOe.-ny no 

UO''lbeMy 6eneUblO. ", kde Jemelja už neprosí, ale také jako štika nařizuje, nebo ve 

formuli už štika vůbec nefIguruje ,,A 6bZ, opo6a, no MOeMy npomeublO, JlO:JICUmeCb 6 

canu CaM u, MHe neoxoma ... ", anebo se o zaříkávání zmíní pouze vypravěč ,,Hy-Ka, ... ,

nOKa:JICU UM, oy6uuKa, 6eJlblU c6em! CKa3aJl C60e UJyttbe CJl060 ... ", když má strach, tak 

naopak použije ještě pokornější formu oproti té původní: ,po UJyttblO no 6eJleHblO, no 

MoeMy MOJleUblO ... ", ,po UJyttblO no 6eJleHblO, no MoeMy UU3KOMy npozueHblO ... " 

Výrazným rysem, který Buninova Jemelju charakterizuje, je ostatním nepříjemný 

hluk a křik (konstatovaný též v partu vypravěče, čímž získává takovéto hodnocení 

objektivní platnost), obzvlášť, když zpívá píseň "OU, 6bl, ottu, MOU 5lCHble Ottu!": 

,pOO'be3:JICaem K zocyoape6y 060PlfY ... K KPblJlblfY K 2Jla6HoMy, a CaM myMum, 

KpU'lum 60 BCIO ZJlom«.y, ... "OU, 6bl, ottU, MOU 5lCHbZe Ottu!" fJaco6ble CJlyzu 6ezym, 

Xom51m ezo yH51mb, ... a zocyoapb yCJlblXaJl 3mom myM-6apoaK u ... Ha KpblJlb110 

6blXooum: - fJmo mbl,- Z060pum,- ne6e:JICa, mym KpU'lUUlb ... ?", dále ,,l.(apb eMy 

Z060pum - Ha me65l :JICaJlo6 MHOZO, 3a 3mo me6e Hexopozuo 6yoem, 3a 6eCtteCmbe 

maKoe, a on On5lmb uzpaem neCHlO "OU, 6bl, Ottu ... ", Ha nettKe Jle:JICum u neculO 

KpU'lUm 60 6ceě pblllO. rocyoapb ocepttaJl, pG3Z0p51ttWlC51 ... " Car, který chtěl J emelju 

potrestat za nepořádek, se ještě více rozčílil právě kvůli jeho řevu a rozhodl se ho 

vsadit okamžitě do vězení. Řev a nepořádek tu jsou symboly revoluce apod. Zde 

přichází nejvýraznější odlišnost oproti jiným verzím pohádky. Jemelja vystupuje v 
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Buninově povídce jako ještě větší hlupák, resp. opravdový hlupák. Hyperbolizována je 

dokonce absence motivace činů, jež se jeví nulová i ve srovnání s naivní či 

jednoduchou motivací pohádek. Například k princezně přišel jako slepý k houslím, 

zaklel ji ze strachu před carovým trestem, kdežto v pohádce bylo prvotní motivací to, 

že se mu líbila: ,,rocyoapb OcepT.taJl, p0320p5lT.tWlC5l, KpUKHyll npuclly2 T.taC06bLX,-

635lmb, oecKamb, ezo 6 06aoZ/amb T.tembZpe T.taca! - a EMeJlH, nOH5l6UlU maKoe OellO, 

nOJlHbl nopmKU co cmpaxy HanycmUJl u Z060pum nocKopeii: - Ilo U{yT.tblO no 

6elleHblO, no MoeMy HU3KOMy npoUleHublO, 6Jl1OÓUCb 6 MeHH, lfapCKllH OO'lb

HaCJleOHUlfa, npOCUCb 3aMyJIC 3a MeH5l!" Nespisovné výrazy, hlavně "nopTlru:", a 

třebaže eufemistické, přesto snižující spojení "nOJIHbI rrOpTIill co cTpaxy HarrycTHJI" 

zvýrazňují Jemeljovu směšnost a antihrdinskou podstatu. V tomto duchu lze chápat 

rovněž vynechání scény, v níž je Jemelja zavřený s princeznou do sudu, který hodili 

na carův příkaz do moře, protože nechtěl takového zetě. Tím pádem u Bunina chybí 

část, v níž dojde k Jemeljově přeměně v hrdinu-krasavce a rozumného člověka. Navíc 

tak povídka nabývá hutnějšího a kondenzovanějšího rázu. 

Dále se na rozdíl od původní pohádky car slituje nad zamilovanou dcerou, a nechá 

Jemelju jít, což můžeme vyložit jako slabost či měkkost cara, vlády. Carova dcera po 

něm však nadále touží "... u 3aT.tHU no HeM coxHymb, 20pe6amb: OH eu npocmo C yMa 

HeuOem, - OlO:JICe 611106WlaCb 6 He20 no 3moMy no U{yt.tbeMy CllOey!" V perspektivě 

pojetí povídky jako alegorie bolševického Ruska lze v tomto vidět zobrazení 

pobláznění hesly bolševiků ("vykecání díry do hlavy"), třebaže zdravý rozum by byl 

za jiných okolností proti; vždyť Jemelja sám se zaklínadlo nebojí upravovat, není to 

tedy v našem případě tak úplně věc nadpozemských kouzel, resp. nemají navrch, 

nejsou rozhodující. Car se dceřinými nářky opět nechá obměkčit a posílá pro Jemelju, 

aby se jel ženit. Ten se při té zprávě celý mění a čtenáři je vcelku předložen Emeljův 

"program", jeho "rudá utopická hesla" o lepším životě, životní cíl, jímž se pasuje na 

hlavu všech: ,,- EMelllOUlKa, MWlbZU, 6UOHO, MOll, OOÓUJlCH mbl C60ezo: He óyoelUb HU 

naxamb, HU Kocumb, óyoelUb mOJlbKO JlCaMKU 6 pom Hocumb. rocyoapb me65l 

T.teCmblO K ce6e npocum, xoT.tem OOT.tKY 3a me65l 6bzOamb... A OH, EMell5l, eU{e 

IlOMaemC5l,- a, oeCKamb, menepb MUJl cman!" - bolševický samozvanec si už brousí 

zuby na vladařské místo. Má svůj rozum a říká, jak si představuje šťastný život: ,,-
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H, - 20eopum, - no-mOOCKU nU'Iezo ne xo'ly OeJlUmb. Jl BCe.M ZOJlOBUM ZOJlOBU. 51 Ha 

nettu noeoy. MHe eamu Kapembl-KOll5lCKU 6ec Haoo6Hocmu. MHe C nettu Clle3amb He 

xottemC5l. MOR OyMKU oonu - ce6R ne mpyoumb, u nu CBeme nOCllu:nce npo:ncumb." 

Navazující odlišností je také odpadnutí scény, kdy se změněný Jemelja vrací domů 

pro rodinu, aby s ním jeli k carovi, kde se bude ženit. V Afanasjevově variantě s touto 

scénou dochází k upřímnému vyznání lásky ze strany bratrů vůči hloupému Jemeljovi 

Geště nevědí, že se změnil), Jemelja je velkorysý. V Buninově verzi naopak bratři, 

nepřesvědčeni Emeljovým zjevem, který je stále týž, cestu odmítají, křičí, že je akorát 

přivede do problémů, nevěří mu, vidí v něm toho hlupáka, s nímž jsou navíc problémy. 

Jemelja je tedy bere násilím a přikazuje, aby se oblékli do červené, v čemž lze vidět 

symboliku vynucovaného následování bolševiků, ve strachu Jemeljových bratrů pak 

tušení zla: " ... - nOllHO, MOll, eaM mym e llecy cuoemb, Ha nHu 2Jl5l0emb! OHU - e 20110C, 

KpUttam, pbloalOm, He Xom5lm C OOMOM paccmaeambC5l, po6elOm 3m020 oella, mbl, 

20eOp5lm, u nuc noo BeJlUKylO 6eoy nOOBeoelUb, u on 20eopum, eCllU, 20eopum, 

ttecmblO He noeoeme, R BUC CWlKÓM nocu:ncy. BeJleJl BCe.M :JICapOeble py6axu, Kpacnble 

cupUljJunbl nuoeBumb " (Samotného Jemelju oblékli do rudého kaftanu před svatbou u 

cara.) Ihned poté do textu vstupuje vypravěč vsuvkou (ta je subjektivní, resp. dává 

objektivní háv vyjádření, které by z úst postavy znělo subjektivně), svým komentářem 

situace, který je vydělen pomlkami, když dodává, že právě hlupáčci mají rádi 

červeňoučkou: ,,- OHU, oypattKU-mo, ll1065lm KpacHeHbKoe," Červená, rudá je zde tedy 

symbol rudých bolševiků, ,,~paYJKH", kteří rádi červenou, jsou pro vypravěče 

bolševikové. V následujícím popisu je ještě ironizuje: ,,- HaCa:JICaJl ecex Ha nettKy, 

ttUcmo l1eembl KaKue, HaK03aJl cuoemb CMUpHo-611a2opooHO ... " To, že s červenou 

barvou Bunin poprvé operuje až zde, na rozdíl od pohádky (kde slibem červeného 

oblečení nutí švagrové Jemelju, aby jen neležel a pomohl jim; tento motiv se objevuje 

průběžně od začátku, vždy, když příbuzné něco potřebují; červená tu funguje jako 

lákadlo), souvisí s "bolševickou" interpretací. Emelja pomalu dosahuje svého a nutí 

ostatní, aby se k němu přidali - obléká je do červené. V tomto kódu je pak možno 

chápat detaily již povšimnuté a rovněž část následující. 

Ani u Bunina není v některých situaci ch a replikách Jemelja vyloženě hloupý, 

oficiality u cara těsně před svatbou najednou zvládá více než výborně, zároveň ale 
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nedošlo k přeměně, nestal se hrdinou-krasavcem. Jediné místo, kde se mluví o 

potenciální Jemeljově změně, je řeč carovy dcery, když ho poprvé uvidí - má se tak 

však stát jen na zákadě umytí, ne zázraku, takže jde spíše o zbožné slečnino přání, než 

o brzkou realitu: ,,Ebl [mluví k carovi],- 2060pum,- lle 2Jl51dUme, t.tmo Oll maJwu 

conamblu, mOJlcmOn51mblU, 2Jla3a dblpKOIO, 1l0C npoc6upKOU, OllllOC ympem, 3a H6alla

Zfape6ut.ta couoem!" Buninův Jemelja je chytrý, resp. vychytralý v tom smyslu, že ví, 

jaký by chtěl mít život, nic nedělá (oproti bratrům). Když ona situace slibující 

bezpracný pohodlný život nastane, chová se najednou, jak se sluší a patří - viz 

oficiality před svatbou, dokonce sleze na carovo vyzvání z pece, přestože až 

doposavad, a to i v přítomnosti cara, odmítal: ,,Bblxodum 20cydapb: "HpuexaJl, 

2060pum, EMeJl5l?" - "HpuexaJl, MOll, maK mot.tllO. A na IImo, zocyoapb-6amIOUlKa, R 

nymen BUM?" - A lla mo, 2060pum, ll)r.JICell, ... dOt.tK)l, Xot.ty Bac n06ellt.tamb C llelO. C 

net.tu, 2060pum, nOCKopee Clle3aume, a 6bl, oOt.tKa llaUla, Xlle6-cOllb eMy noOa6aume ". 

Hy, EMell51, nOll5lmllO, nocKopeu d 0110 U, eMy mOJlbKO u naoo 6blllO 3mozo 

npUZJlaUlenUR, 6ellell u 6pamb5lM C lle6eCmKaMU Clle3amb, cmamb 6 cmopOHKe u 

Ulenomy llUKaK020 lle dellamb, nomOM n0l1ell06aJl, KaK HadO, 20cydaplO pyt.tK)l, lle6ecme 

t.tecmb-t.tecmblO nOKllOllUllC5l,- xomb 6bl u ne oypa«y Bnopy! - Xlle6b-COllb npumlll ... " 

Car Jemeljovi najednou vyká, společensky spolu konverzují Gejich otázky jsou v 

podstatě řečnické); Jemelja se přesto, že ví od sluhů, že ho car pozval, aby se oženil s 

jeho dcerou, ptá, co od něj car potřebuje - dosáhl pohodlného života (nebo má alespoň 

takovou vizi), nedělá tedy problémy - zachovává oficiální dekorum, konverzuje, čili 

probíhají tradiční "pohádkové" námluvy. 

Po svatbě následuje závěr částečně stylizovaný podle pohádek, avšak s výraznou 

autorskou licencí. ,,Jllla mOM nupy, KaK 2060pUmC51, 6blll, da, npU311ambC51, 6ce 3mo 

oellO 3a6blll,- dlOJ/Ce npUCmaJlbnO yZOU(aJlU: u menepb Zllll3 om cunRKOB ne 

npooepy!" Vypravěč zde není typickým vypravěčem pohádek, v nichž např. čteme: 

,,Jl maM 6blll, Med-nU60 nUll, no yCaM meKllO, a 6 pom He nonaJlo. "31 Buninův vypravěč 

si udržuje odstup pomocí formulace "KaK 2060pUmC5l", která v zakončení pohádky, ani 

jiná její obdoba, nebývá - na "hostině" sice byl, ale není častým zprostředkovatelem 

takto (tj. jakožto pohádky) podávaných událostí, je tak zdůrazněna stylizovanost do 

31 M. A. XYMKOB: BemncopyccKHe CKa3KH. BemncopyccKHe 3ara,!J.KH. Tporra TpmlHoBa, CaHKT-I1eTep6ypr 2001, 
s.247. 
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role vypravěče pohádek. Hostinou je revoluce, která uštědřila vypravěči mnoho ran. 

Před svatbou nechají Jemelju umýt, přesto nedochází k jeho přeměně, zůstává 

peciválem, jemuž jde jen o dobré jídlo a spaní; nejsou s ním spojovány žádné vyšší 

ideje, jenom přízemní potřeby (ironicky je tak míněno v závěru povídky: "... oyUly 

CJlaOKUMU 3aK)lcKllMU y6Jla;)ICamb ... "), duchovno je mu nahony vzdálené. S tím 

koresponduje též poslední odstavec, opět pohádkově stylizovaný, kde se příliš 

neslučuje představa polehávání, zákusků a chocholky s představou carského páru, s 

představiteli moci; vyznění je tak přízemní, snižující: ,,A EMeJl5l cmaJt ;)ICUmb oa 

nO;)ICUBamb, Ha 6apxamHblX nOCmeJl5lX Jle;)ICamb, oyzuy CJlaOKUMU 3aK)1CKaMU 

y6Jla;)ICamb oa ceolO lfapeeHy 3a XOXOJlOK Oep;)ICamb: - MOJl, u 6e3 MeH5l ynpae5lmC5l, -

C 2ocyoapcmeoM-mo!" Poslední věta je vypravěčova citace/parafráze toho, co mu na 

svatbě řekli - sprostředkovanosti napovídá hovorová částice ,;MOJI". Může jít o 

ironický dvojsmysl, kterým vypravěč činí nynější autoritu státu předmětem vtipkování 

- novomanželé, představitelé bolševického státu, vypravěči dávají najevo, že bez něho 

zvládnou vládnout, neboli že ho tu nepotřebují (to může být narážka na emigraci); 

vypravěč dovětkem ,,- C 2ocyoapcmeoM-mo!" aktualizuje i druhý význam (milostný 

akt/život), který však ,,neslušného" čtenáře napadne až právě tímto dodatkem. 

Tomu, že v povídce nejde úplně o pohádkový čas a prostor typu "žil-byl kdysi

kdesi", nasvědčují detaily Buninovy doby - např. "rracca)lGlpcmŘ rroe3.n;", jak zmiňuje 

Šustov32 (2000), resp. zde přesněji nespisovně "rraCCa)KMpHbIŘ", ale i to, že prostorem 

je "n:apCTBO" a ne univerzální "království", jak je tomu v Afanasjevově verzi, o čemž 

se zmiňuje badateP3 I to přispívá k výkladu, že se jedná o současnost, a podle nás o 

parodickou alegorii bolševického převratového Ruska. 

Celkově se dá říct, že povídka je oproti pohádce hutnější, dynamičtější a živější, k 

čemuž přispívá to, že některé kroky přítomné v pohádce zde chybějí (ať už plavba 

sudem, či štičí doporučení, aby si Jemelja zapamatoval zaklínadlo - ten ho začne 

používat bez toho, že by ho štika upozornila), podobně působí též menší či vypuštěná 

motivace činů. Jemeljova postava je navíc plastičtější, pojatá expresivněji. 

Na živosti (a místy až ironické hyperbolizaci) vyprávění se neméně podílí šťavnatý 

32 M. II. lllycToB: CKa30QH<lH TPa,lIJuurn B pyCCKOH Jllneparype XIX BeKa. HIDKeropOtJ,CKIDí rocytJ,apCTBeHHbIH 
netJ,arormecKIDí yHHBepcHTeT, HIDKHIDí HOBropOtJ, 2000, s. 192. 

33 Tamtéž. 
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jazyk. Ten také, včetně konverzačního konce závěru povídky (oficiality kolem svatby), 

Jemeljou variovaných zaklínadel doplňovaných často frazeologizmy (" ... n01W;)JCU UM, 

oy6uHKa, 6eJlblU c6em!"), spojeními v lidovém duchu ("... (jy6uHKa, nonom'lyu ux 

caxapoM!") či rýmy apod., včetně Jemeljových průpovídek (nezřídka rýmovaných), 

jež pronáší třeba i jen sám pro sebe, když např. použije zaklínadlo a v neposlední řadě 

včetně zaklínadla, jemuž říká vypravěč ,,114yt.tbe Cl1060" a carova dcera "eollUle6Hoe 

CJl060" koresponduje s výkladem textu - jde tedy o zmámení slovem, hru s jazykem, 

o Jemelju-kecala symbolizujícího ruský národní typ, přetransformovaný do hesly se 

ohánějícího bolševika. Autor tímto způsobem utváří rovněž atmosféru celého textu, 

když imituje jazyk lidové slovesnosti. Používá slova (či gramatické tvary) hovorová 

( " ~" "6" . k hl " "Bpa:ma.rrO"llK)', "c JIeHIJ;OH, "HblH"lle, "o JIOM Ja o neme o, "Ka.rre"llHTb, 

"KMHYTbCSI"; ",lJ;a" ve významu slučovací spojky; hovorové, resp. lidové částice "MOJI, 

,lJ;eCKaTb" pro vyjádření zprostředkovanosti; hovorovou částici ,,-Ka"; "HY-Ka" apod.); 

nespisovná ("XJIe6aTI,", "HallMXaTbcSI"); vulgární ("pbIJIO" ve významu huba); nářeční 

( "" ", t ") tl' ( " 6 " "HTHTb , "xaTa ,,,nocJIa:JKe mlS o "nocJIarn;e , zas ara a "co CJIe3bMH , " oJIe 

místo ,,60JIee"), poetická či charakteristická pro lidovou poezii ("TenepH"lla"). Podobně 

zapojil hovorové a nespisovné syntaktické konstrukce (",lJ;aBaH" + infmitiv, "MHe 

HeOXOTa" + infmitiv, typ "JII06HTeJIb 6bIJI eCTb"). V povídce se rovněž objevují typické 

pohádkové konstrukce spočívající v "dvojení" (" ... 3aTKHYJI 3a K)'illaK 3a 3TOT. ", "K 

KpbIJIbIJ;y K maBHoMy" - opakuje se předložka a rozděluje tak slova řídící a závislé, 

která jsou navíc v inverzním postavení; "no HeMY, no EMeJIe-.IJ:YpaK)''', "KJIaIDIeTCSI 

eMY, rocy,lJ;apIO cBoeMy" - po zájmenu následuje upřesnění) a opakování založená na 

číslovce dvě (" ... H 3a"llHH no HeM COXuyTb, ropeBaTb"); nezřídka vystupují společně 

(". .. SI BCSI HCTHHyJIaCb, HCTOII.J,aJIa no HeMY, no EMeJIe-,[Q'paKY"). Také velice často 

používá pro pohádku typické dvojice slov typu ",lJ;poBa-60poBa", "myM-6ap,lJ;aK", 

"rocy,lJ;apb-6aTIOillKa", "CKa"lleT-JIeTHT", ",lJ;BepH-TeTepH", "COnJIH-B03rpH", přičemž v 

některých případech jedna část vysvětluje druhou (může se jednat o nepříliš známý 

nářeční ekvivalent, jenž jako by autor vyloženě toužil použít apod.). Hravost a 

komičnost podporují též kalambúry: "... a EMell5l-oypaK 3aJle3 Ha nelib u On5lmb 

HaKG3aJl nelib eMy 611UH06 no6011e ... ", ,,- TaK mOt.tHO, MOll, 6aUle UMnepamopcKoe 

eellUt.tecmeo, 3mo 8:. CGMbtU !:!:. ecmb. 5[,- 2060pum,- 3ameM c100a npuexaJl, 2ocyoapb-
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6amlOwxa, t.tmo ebl MeH5l 3eaJlU np5lHUKGMU KopMumb, a 8:. Jl106umeJlb ux ecmb." Autor 

dokonce místy vyznačuje přízvuky typické pro lidovou mluvu ("ITomeJI nó BO.n:y 

EMeillI"). Lidovost textu dodávají rovněž časté asonance a rýmy, což můžeme vidět 

společně s formálními opakováními např. na promluvě carovy dcery: " ... 5l He MOZy ezo 

3JlOU CMepmu nepeHecmb,/ y Hezo eOJlUle6HOe CJloeo ecmb. Bbl, - zoeopum, - He 

zJl5loume, t.tmo OH maKou con am bl U, mOllcmonRmblU,/ Vla3a {)blpKOIO, HOC 

npoc6upKOU,/ OH HOC ympem, 3a lfeaHa-t/apeeut.ta couoem!" 

Co se týče historie výkladu, bývá v očích interpretů tato povídka považována za ne 

zcela jasnou, pokud jde o smysl. V oddíle ,,llpUMet.taHU5l"34 čteme: "CaUla tfepHblu 

OmMet.taJl ,,5l0peHblu npocmoHapooHblU Jlao" 3mou CKa3KU, Komopblu uCKynaJl ee" He 

enOJlHe t.temKUU 3GMblCeJl " ... (. .. 1924)." Jan Zábrana zase píše: " ... některé jeho rané 

zahraniční práce jako by ztrácely půdu pod nohama... nacházíme v nich... obtížně 

sledovatelnou alegorii (O hlupáku Jemeljovi, 1921)."35 V novější Šustovově práci se 

dovíme: ,.J(pYZUMU CJloeGMU, CKa3Ka 3ma eMecme C ee 2JlaeHblM zepoeM EMeJleU 

npeepaUf,aemC5l EyHUHblM e CUMeOJl mozo pyCCKOZO xapaKmepa, KomopblU OH U3yt.taem 

Ha npOm5l:JICeHUU ecezo ceoezo meopt.tecmea. "36 Tento výklad je podle nás příliš obecný 

a nespecifIkovaný. Řešením může tedy být kromě poukazu na typický ruský chrakter 

vidění povídky coby parodické alegorie rodícího se bolševického Ruska. 

34 M. A. Eymrn: Co6paHHe COQHHelllIŘ. IIoBecTH H paCCKa3hI 1917-1930. T. 5. Xy)(o)KecTBeHHan llHTepaTYPa, 
MocKBa 1966, s. 513. 

35 J. Zábrana: Potakt básníka. Eseje a úvahy. Odeon, Praha 1989, s. 151. 
36 M. II. llIyCTOB: CKa30QHM TPa)(HI1.IDI B pyCCKOH mlTeparype XIX BeKa. HIDKeropO)(CKHŘ rocy)(apCTBeHHhIH 

ne)(arornqecKHŘ yHHBepcHTeT, HIDKHHH HOBropO)( 2000, s. 193. 
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3UMHUH COH (1918) 

Z hlediska výkladu je důležitý již název, který odpovídá dvěma hlavním událostem 

povídky. Máme tu vícevýznamové slovo, jehož dva významy jsou v textu použity. 

Slovo "COH" z názvu může znamenat mimo jiné buď věčný sen nebo spánek mrtvého 

na jedné straně, anebo blouznění, touha, sny na straně druhé. Setkáváme se zde tedy s 

protikladem obsaženým v jednom slově prostřednictvím dvou významů (o tom viz 

dále), který je navíc hlavním motivem povídky. 

Text lze kvantitativně rozdělit na dvě poloviny, část o mileneckém páru (Ivlev a 

učitelka) a část o chudáku Vukolovi, která je ovšem s předchozí propojena reakcemi 

obou milenců. Povídka začíná popisem Ivleva na procházce a učitelky, která postává 

na schodech školy a dívá se na něho. Dále následují stručné popisy počasí a Ivlevova 

kabinetu. Jeho postavení zde není nijak zvlášť specifikované. Nepíše se, jestli má 

nějaké zaměstnání, ani jeho milá, učitelka, nepracuje, nýbrž vyhlíží Ivleva; může tak 

jít o volný den, nedovíme se tedy o Ivlevovi v tomto smyslu nic. Kromě jména jsou 

však v textu přítomny některé další indicie, které by mohly naznačovat jeho nepříliš 

významné postavení. Bydlí v domě s výběhem - mohl by být koňákem, polštářek na 

pohovce má ošoupaný, okna jeho kabinetu, kde je zima a smutno, míří na sever. 

Zároveň ho ale poslouchají služebné. Co se týče poměru s učitelkou, vypadá to, že se 

snaží o utajení intimnosti jejich vztahu, resp. že jde o vztah v zárodku, kdy ještě 

používají cíl cesty jako záminku proto, aby byli spolu, ona laškuje a "odmítá" ho, s 

tím, že nejdřív musí zajet tam a tam: " ... Hanp5l:JlCeHHO OyMGJl: - roe :JICe, oOHaKo, C 

yt{umeJlbHUtje'U ecmpemUmbC5l. Pa3ee noexamb K ByKOJlOeOU U36e ... ", (,,Mbl 

HenpeMeHHo OOJl:JICHbl nocMompemb ByKOJla!- KpuKHyJla OHa ... ", ,,HeJlee 02Jl5lHyJlC5l -

He eoem JlU Kmo c3aou ... li OH 06H5lJl yt{umeJlbHulf)l, uU/a zy6aMU ee U/eKy. .. - Hem,

KpuKHyJla OHa, - Mbl OOJl:JICHbl cnepea 3aexamb. "; s těmito výpověďmi se setkáme až 

dále). 

Tím se do hry dostává Vukol, bývalý boháč, dnes troska, jenž má sloužit jako 

důvod jejich vyjížďky. Následuje téměř strana textu týkající se této postavy, jedná se o 

popis jeho osoby při příchodu k Ivlevovi, u něhož žádá o čaj (svou poslední radost), s 

Ivlevovými vstupy. Ivlev, jenž ho vidí z okna přicházet, stejně tak jako později 
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učitelka, se v reakci na Vukolovu osobu, přestože by to jeho politováníhodný stav 

zasluhoval, nesnaží mírnit svoji dobrou náladu. Když Ivlev přemýšlel o tom, že by 

mohl jet s učitelkou k Vukolově chalupě, uviděl právě Vukola a my čteme: ,,- Ax,

noi)YMaJl H611e6 C pai)ocmblO,- HenpeMeHHo Clly'-tWlOCb '-tmo-Hu6ydb y:»eacHoe!" Ani 

nemusí jít o nic hrozného, na Vukola se pravěpodobně lepí často všelijaké problémy; 

jde o to, že "radost" je explicitně zmíněna u Ivleva v reakci na Vukola a potom rovněž 

u učitelky na téhož (viz dále). O tom, že Ivlev byl v dobrém rozmaru, svědčí i to, jak 

odpovídal na Vukolovu prosbu o čaj. Chudák se dokonce klaněl služebným, když je 

žádalo nápoj a stěžoval si na nevděčného, věčně opilého, neurvalého syna. Ivlev na to 

odpověděl v dobrém rozmaru: ,,- /{aume eMy, - CKa3CUl H611e6, - u '-taJO, u caxapy, u 

6ellozo Xlle6a!" Trojité "u" ve velice krátkých paralelních úsecích Ude o spojení třech 

předmětů) a závěrečný vykřičník dodává výpovědi bodrost a rozšafnost dobře 

naloženého člověka. Většinu textu tvoří, pro Bunina nezvykle, krátké odstavce - a to 

sestávající z jediné, nepříliš dlouhé věty (více viz dále). I v porovnání s tím jsou 

následující věty výjimečně krátké a kontrastují, jak obsahovým vyústěním (smrt oproti 

téměř splněnému snu - pití čaje), tak formou (krátké jednoduché věty oproti dvěma 

rozsáhlejším souvětím), s předchozí částí, jež popisuje Vukolovu přípravu čaje: ,; KaK 

6dpyz 60Ulell Cblli./ H36a 6bllla 6C5l zOlly6a5l om dblMy./ CmapuK KOH'-tCUl d6ad14amyJO 

'-taUlK}'./ H CblH maK KpenKo cmyKHyll ezo KocmbllleM 6 meM5l, '-tmo OH MZH06eHHO 

omdCUl 60zy dywyf' Lomítkem vyznačujeme nový odstavec. Už samotná délka vět 

(navíc první tři jsou jednoduché), i kdyby byly v jednom odstavci, dodává 

sdělovanému na dramatičnosti; tím, že tyto věty tvoří samostatné odstavce, se 

naléhavost ještě zvyšuje. Co věta, to nový záběr - představení scény - syn, vnitřek 

chalupy, stařec; poslední věta - co z toho vzešlo, děj. Úsek končí tragicky, smrtí 

Vukola, kterého zabil vlastní syn, nejspíš v opilosti. 

Další část, přibližně dvě třetiny stránky, pojednává o Ivlevovi a učitelce a nese se 

naopak v radostném duchu, stejně jako Ivlevovy repliky v předchozí části, vyvstávající 

do popředí v kontaktu s protikladným, neveselým textem na téma Vuko!. Jak se 

můžeme dočíst, Ivlev se na vyjížďku s učitelkou připravil, dal si záležet na svém 

zevnějšku: ,,Eblll p0306blU MOp03HblU 6e'-tep, u OH OdellC5l oco6eHHo meYlJlo u llaoHo ... " 

Ani učitelku ani lvleva nic neodradí od pozitivního naladění a jejich plánů ohledně 
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brzkého setkání. Stejně jako Ivlev, také učitelka, která, jak se dočteme, na setkání 

čekala celý den, je rozjařená, plná bujného veselí, jež se stupňuje: ,,- Mbl HenpeMeHHO 

OOJl:JICHbl nOCMompemb ByKOJla!- KpUKHyJla OHa ... TJla3a CUflJlU 6eCeJlOU xumpocmblO, 

JlUlf-O om nanaxu Ka3aJlOCb eUfe MWlee u He:JICHeu... OHa CMeRJlaCb, lIa2u6aR ZO/106y K 

Mypme, 3aKpblea51Cb om ocmpozo 6empa." Ani ostrý vítr ji neodrazuje, naopak ji ještě 

pobízí k dalšímu projevování radosti. A zde se opět objevují čtyři krátké věty, každá 

utvářející samostatný odstavec: ,I JIoUlaob JlemeJla KaK Ha KpblJlbRX./ C3aou, 3a 

cmenblO, caOWlOCb COJlHlf-e./ CHe:JICHOe nOJle, paccmWlaeWeeC51 6nepeou, 3eJleHeJlO./ fl 

6cmpellllblU 6emep, KaK OZlIeM, :JICe2 UfeKU, 6poeu.f' Tentokrát náležejí části milenecké 

- zase dochází k jednoduchému a pádnému rozvržení scény, k čemuž přispívá forma 

výše popsaná. Pomocí příslovcí místa "c3aou", "enepeou", slovesa pohybu ,.jlemeJla", 

přirovnání koňské jízdy k letu na křídlech, která se používají k pohybu a bývají i 

symbolem letu, pomocí koně, jenž sám je prostředkem dopravy, dochází k dynamizaci. 

Přispívá tomu rovněž sousloví "ecmpettHblu eemep", jež vyjadřuje směr a umocňuje 

pocit pohybu, štípání tváří ("ozHeM, :JICez") dodává ještě větší energii. Za tím, podobně 

jako v paralelní části mířící k Vukolově zabití, následuje první nám známé tělesné 

sblížení, resp. pokus o ně: ,,fl OH 06H5lJl yttUmeJlbHulfY, uUfa zy6aMU ee UfeK)!." Její 

rozpustilost přechází v euforii, když se ji Ivlev (sledující svůj cíl) při jízdě na saních 

pokusil políbit a ona se ještě více rozesmála a vytrhla mu opratě: ,,fl OH 06H5lJl 

yttUmeJlbHuZf)J, uUfa zy6aMu ee UfeK)!. OHa 3aCMe5lJlaCb nYUfe u cxeamWla eo:JIC:JICu. -

Hem, - KpuKHyJla oHa, - Mbl OOJl:JICHbl ... " 

Poté se dostanou k Vukolově chalupě, a jejich prostřednictvím je nám dáno 

nahlédnout do starcova obydlí. Poprvé se tak ocitnou všichni tři pohromadě. Když 

vejdou, naskytne se jim nevábný pohled, opět naskicovaný samostatnými větami

odstavci, třebaže ne úplně krátkými (chalupa, strop, pec, svíčka, chalupa nazvaná 

brlohem; vše ve třech větách). Pak, v delším souvětí oproti předcházejícím krátkým 

větám (tato struktura je obdobná dvěma výše popsaným, kde výsledkem je jednou 

smrt, podruhé první tělesné sblížení), čteme o něčem zásadním, zde o rakvi, tedy o 

smrti; přítomnost samotného mrtvého Vukola je zřetelná jen z náznaků: "... noo 

6YZPOM, o6pa30eaHHblM CJlO:JICeHHblMU Ha zpyou pyKaMu, Jle:JICaJla lJepHa51 OOUfelJKa." 

Řídícím členem je "noo 6yZpOM" a teprve na něm je závislá věta obsahující spojení 
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"Ha zpyou pyKaMU", přičemž "kopeček" je metaforou složených rukou - metaforické 

vyjádření, neznamenající v prvním plánu část lidského těla, je tak použito jako hlavní 

informace, osoba Vukola je upozaděna jak ztvárněním textu, tak milenci, kterých se 

jeho smrt nijak negativně nedotkne. Popis vnitřku tvoří protiklad k předchozím 

radovánkám, stejně jako k těm následujícím. 

Ani smrt známého člověka neutlumila obrovskou radost učitelky, která nevyjadřuje 

žádnou lítost. Ivlevovy reakce nejsou explicitně zaznamenány, ale lze na ně usuzovat z 

chování učitelky. Ivlev může být zaražen apod., anebo (či zároveň) nemusí u učitelky 

jít jenom o čistou radost, může zároveň uklidňovat sama sebe z té divoké radosti, být 

překvapená sama ze sebe a cítit strach z toho, co vidí, jak se chová, z toho, že ani 

přítomná smrt ji nezbavuje touhy po milostném prožitku, jako by ji ještě popohnala a 

dodala energii. ,,- He 6ouc5l!- C 6eco6cKoU paoocmblO UlenHyJla yllumeJlbHUZfa, KpenKO 

CX6amU6 lf6Jle6a 3a PYKY u 6C5l npUJ/Ca6UlUCb K HeMy.- EOeM, eOeM!" Dále v tom lze 

spatřovat zachycení jednoho z rozdílů mezi mužem a ženou, kdy žena snáší přítomnost 

mrtvých lépe než muž; v tomto případě to ještě umocnilo ženino prožívání radosti v 

temných, podzemních proudech, mužům cizích a záhadných, až strach vyvolávajících 

(odtud potenciální Ivlevova zaraženost). Projevila se tak běsovská, krvelačná, 

bezuzdná, nekompromisní část ženské podstaty. Tato pro muže zarážející ženská 

protikladnost se objevila již ve větě zobrazující jejich jízdu na saních: ,,rJlma CU5lJlU 

oece.nou xumpocmblO, JlUZfO om nanaxu KmaJlOCb eUfe MWlee u lIeJIClleu." V ruské 

literatuře lze vidět paralelu v Bulgakovově Markétce, která létá a řádí coby čarodějka, 

dostane se na sabat... Výjimečnost, ale také jistou odtažitost, pokud jde o vypravěčův 

vztah k ženské postavě beze jména, podtrhuje také opakovaný, zcela nezměněný popis 

jejího oblečení: ,,Ha Heu 6blJla CUH5l5l Ha 6eJlOM 6apaUlKe noOOe6Ka, noOn05lCaHHCl5l 

KpacHblM KYUlaKoM, u 6eJlCl5l nanaxa." Ivlevova mužská podstata se v prožívání radosti 

projevila pozitivním nadhledem nad problémy lidí, upozaděním vnímání hloubky 

neštěstí (reakce na Vukola, kterému se něco přihodilo), bodře projevovanou štědrostí 

(čaj pro Vukola), pak už, pokud možno nekomplikovaně, míří za cílem, bez 

zbytečného, přehnaného emocionálního odbíhání a zvnějšňování, aby úspěšně 

proměnil svou radost v realitu hmotnějšího rázu. 

Předposlední odstavec textu lze vidět jako symbolické, z folklórní paralely mezi 
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přírodou a člověkem vyrůstající zobrazení muže a ženy v slunci a měsíci vyskytujícími 

se současně na obloze. ,,lf nOJl03b5l caHOK, KaK KOHbKU, 3aC6UCmaJlU noo U360JlOK no 

Mep3JlOMy CHery. EUfe mlleJla OClJleKO 6nepeou cyMpattHO-ClJla5l 3ap5l, a C3aou y:JICe 

OC6eUfClJl nOJle mOJlbKO ttmo nOOH5l6lUUUC5l C6emllblU CmeKJl5lHHblU MeC5llf." Slunce a 

měsíc jsou pohanským vyjádřením spojení protikladu - manželství slunce a měsíce a 

spojení mužského a ženského principu v jejich různosti. To anticipovaly již 

analyzované různé projevy radosti. A nyní tento obraz spolu se závěrečnou větou 

,J'enepb OHU HeCJlUCb 6 rpeHJlaHOUlO." (cesta do říše zimních snů) nasvědčuje tomu, že 

dojde ke spojení, k naplnění jejich lásky. 

"COH" z názvu pak odpovídá Vukolově smrti a milostné touze dvojice, slovo "COH" 

je užito eufemisticky stejně jako druhý výraz pro Vukolovo úmrtí " ... OH MZHoeeHHO 

omOQJl óozy OyUly. " Také ve smyslu touhy - motoru života, protikladu smrti - je "COH" 

použito v přeneseném, zastřeném významu; ani jinak není "touha" explikována - je 

možné ji spatřovat ve starcově bažení po čaji, jenž je už jediným smyslem jeho života, 

v jeho případě však vítězí smrt a je využit druhý přenesený význam slova "COH", 

zesnutí, smrt. Touhu lze též připsat lvlevovi a učitelce, dá se předvídat podle jejich 

příprav, dle jejich radostného vzrušení a jednání s cílem tělesného sblížení, také podle 

symbolu spojení slunce a měsíce a patrně též z poslední věty o symbolické jízdě do 

Grónska. S touto eufemistickou nedořečeností na úrovni lexikální kontrastuje výraz 

nelíčené radosti, děj povídky a rovněž její forma, jež je, jak už bylo řečeno výše, 

tvořena nezvykle krátkými odstavci, až na pár výjimek (polovina z nich, tři, se navíc 

týká přímé řeči) se skládajících z jediné věty či souvětí. Vzniká dojem rozfázovanosti, 

čímž dochází ke zvýšenému zaměření na jednotlivosti; jak na fáze činnosti, tak na 

rozsnímkované pohledy na krajinu, části pokoje apod. Zdůrazňuje se tak změna, 

pohyb, dynamičnost vlastní životu, jenž na pozadí starcova živoření a smrti vyhrává v 

postavách lvleva a učitelky, nenechává se oslabit. Kontrast smrti a života je promítnut 

rovněž do hláskově instrumentovaných jmen lvleva (přední samohlásky; pozitivní pól) 

a Vukola (zadní samohlásky; negativní pól); ženská postava, učitelka stojí mezi nimi, 

není ani zcela v moci tmy, ale ani není za každou cenu pozitivní, spojuje oba světy. 

52 



B HeKOTopOM n;apCTBe (1923) 

Dvoustránková povídka ,,B HeKomopOM l1apcmee" je založena na principu inverze. 

Tornu, že by mělo jít o pohádku, napovídá název, avšak již počátek je nepohádkový. 

Zjistíme, že jsme na stanici s telegrafem: ,;reJlezpapucm, ttepe3 lVlettO Komop020 OH 

ttumaem, ... " Dále je zmíněna "nCKOeCKa5l noeecmb llyutKuHa" a Boris Godunov " ... 

maKou CHe:JICHOU 3UMbl HUKmo He 3anOMHum co epeMeH Eopuca rooyHoea. fl rooyHoe 

oaem 3moMy 3UMHeMy pyCCKOMy eettepy, CHe:JICHblM nOJl5lM u JleCClM ttmo-mo oUKoe u 

cyMpattHoe, yzpo:JICalOutee." Až z minulosti jako by přicházelo varování. Hned další 

větou se vytváří kontrast lehké, světlé současnosti (moskevský nákup k svatbě, 

švédské lyže; ,,fl 3mo paoyem, o6eutaem ttmo-mo maKoe, om ttezo 3ClMupaem cepol1e. 

fl mpouKa uoem yeepeHHO u Ulu6KO. "). Po před svatebních nákupech v Moskvě 

následuje cesta domů. Tetka je ještě plná síly a panovačnosti, vše jde podle jejích 

plánů, neteř ji na slovo poslouchá, i proti své vůli. ,,- ROJlR eaUla, memR, R Ha ece 

C02JlaCHa,- 3eOHKO omeemWla lVleMRHHul1a C npum60pHblM eeCeJlblM 

npocmOOyutueM. " 

Zde ale přichází zlom - projedou vesnicí na lesní usedlost, jejíž uvedení na scénu 

Je zvýrazněno rytmizovaností. Odělují se tak dva světy (předsvatební nákupy v 

Moskvě a cesta domů - blížící se události v lesní usedlosti), rytmizovaný úsek mezi 

nimi tvoří přechod vyznačující se magickou atmosférou, k níž přispívá mimo jiné 

opakování (,,60JlbUlOU"), které je charakeristické pro zaklínadla, pohádky apod., 

asonance i výstavba celého odstavce včetně představy chaloupky na kuří nožce s 

babou Jagou v hlubokém lese, již podporuje název povídky: ,A mpouKa Ulu6KO uoem 

ttepe3 oepeeHlO, Hao U36ClMU u cyZp06ClMU Komopou meMHelOm COCHbl, nocepeeUlue C 

MOp03y A 3a oepeeHeu, coeceM e Jlecy, euoHa ycaob6a: 60JlbUlOU CHe:JICHbIU 060p, 

60JlbUlOU u HU3KUU oepeeRHHblu OOM. CyMepKu, 2.flYXO, oZHeu eute He 3a:JICUZaJlU." 

Opět se vyskytuje rytmizovaný úsek po dvojtečce, ta se tak v mnoha případech jeví 

jako příznak, předzvěst takového úseku, který mívá zásadní významotvomou platnost, 

jako dynamicko-významový impuls. Opakuje se, resp. variuje též začátek tohoto 

odstavce: ,,A mpouKa Ulu6KO uoem ... " s koncem třetího, dřívějšího odstavce, v němž 

dochází k onomu kontrastu mezi godunovskou zimou a hrozivostí a mezi spokojenou 
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přítomností: ,,lf mpouKa uoem y6epeHHo u Ulu6KO." Toto opakování spolu s 

opakováním spojky"H", podruhé odporovacího ,,A" na začátcích vět v těchto dvou 

odstavcích pohání příběh rychle ("Ulu6KO"; dynamizující charakter má i krátká, leč 

výstižně charakterizující scénu, věta "CyMepKu, ZJlyxo, OZHeu eUJe He 3a:JICUZaJlU. ", jde 

o obrazy bleskově zachycené vícerými smysly, okem i uchem vnímatele v nerozvité 

větě - nic tedy čtenáře neodvádí od základních údajů - tak přes částečnou nominálnost 

věty dochází k její dynamizaci) dopředu, k nevyhnutelnému, osudovému vyústění. ,,H 

3mo paoyem, 06eUJaem lJmo-mo maKoe, om lJeZO 3aMupaem cepOtje. H mpOUKa uoem 

y6epeHHO u Ulu6KO." Ude o slučovací spojku, pouhý sled událostí, kdy je prozatím vše 

v pořádku) a ,,- BOJl5l 6aUla, mem5l, 5l Ha 6ce COZJlaCHa,- 360HKO om6emWla 

nJleM5lHHULja C npum60pnblM 6eCeJlblM npocmooyutueM. A mpouKa lUu6KO uoem ttepe3 

Oepe6H10, Hao U36QMU u cyzp06QMU Komopou meMHelOm COCHbl, nOCepe61,UUe C 

MOP03Y. A 3a oepe6Heu, C06ceM 6 Jlecy, 6UOHa ycaob6a: ... " - zde se jedná již o 

předzvěst neštěstí, o odpor, protiklad (prozatím signalizovaný pouze spojkami ,,A", 

druhým způsobem v tomto úseku neverbalizovaný) mezi tím, kdy teta má ještě moc a 

tím, jak se blíží její bezmoc, čímž dostává prostor vůle jiných. Následuje odstavec, v 

němž téměř nic nenasvědčuje blížící se tragédii. Jde o celkem dlouhý popis příjezdu 

tety a její neteře domů, toho, jak je radostně vítá stará služebná, jak se vysvlékají z 

objemného zimního úboru. Příznačný je zde rytmizovaný úsek hláskově 

instrumentovaný (',IIJleM5lHHULja ... 6blcmpo CHUMaem ZOpoocKue cepble 60muKu, 

nOKa3b16a5l nózy 00 KOJlena, 00 Kpy:JICe6a nanmaJlón, ... "; odpovídají si rovněž hlásky 

,,0" a "u" ve slovech "KOJleHa" a "Kpy:JICe6a", protože v těchto pozicích JSou 

redukované, ,,0" 1. stupně, "y" 2. stupně), k jehož objasnění se vrátíme později. 

Na začátku dalšího odstavce, v němž teta umírá, je explicitně řečeno, že neštěstí se 

dalo tušit už dávno. ,,lf 60pyZ npoucxooum mo CQMoe, cmpaUlHoe npU6JlU:JICeHUe lJezo 

y;»ce oa6HO npeOlJy6cm606aJlOcb: memKa pOH5lem nOOH5lmble pyKU, cJla60 u CllaOKO 

6CKpUKU6aem - u onycKaemC5l, onycKaemC5l Ha nOJl. CmapyUloHKa noox6ambl6aem ee 

noo MblUlKU, HO He OCWlU6aem m5l:JICecmu u OUKO KpUlJUm.· - EapbllUnR!" Tušení 

čehosi neblahého podporovaly již dříve zmiňované postupy a motivy: hrozivý Boris 

Godunov (,,lf rooyH06 oaem 3moMy 3UMHeMy pyCCKOMy 6elJepy, CHe:JICHblM nOll5lM u 

JleCQM lJmo-mo oUKoe u cyMpalJHOe, yzpo:JICalOUJee. "); opakování spojky ,,A" 
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vyjadřující protiklad a její kontrast s předcházejícím opakováním aditivní spojky "H" 

Ude o dvojitý kontrast podobně jako v následující povídce "Cmapblu nopm") spolu s 

rychle jedoucí trojkou vezoucí dané osoby (kočí, teta, neteř) k osudem určenému cíli; 

rytmizovaný úsek s magickým vyzněním po dvojtečce a celý tento dynamizovaný úsek 

- zlom, změna místa, usedlost v hlubokém lese. 

Jediný, koho smrt tety zajímala, byla stařenka volající slečnu-neteř: ,,- EapblUUí5l!" 

Tím končí odstavec o tetině smrti. Následující, poslední dva odstavce jsou o již ničím 

nerušeném sblížení kočího Ivleva a slečny (teta jí naplánovala jiného, Ivana 

Sergejeviče). Tady se vrátíme k výše zmíněnému rytmizovanému úseku 

C,JlIleM5lHHul1a... 6blcmpo CHwwaem ZOpodcKue cepble 6omuKu, nOKa3blea5l HÓzy do 

I<OJleHa, do KpvJ/Ceea naHmaJlÓH, ... ") z odstavce o svlékání po příjezdu v předsíni. Jde 

o předzvěst erotického motivu, s nímž se setkáme před koncem povídky a kterým se 

porušuje etická norma typická pro pohádkový žánr, k němuž odkazuje název; podle 

etické normy má po smrti blízkých následovat období smutku a zdrženlivosti. Jinými 

slovy erotické chvění (ač neexplikované) probíhalo již v oné předsíni a k uskutečnění 

tužeb došlo porušením předpokládané normy po smrti tety. Odstavec následující po 

stařenčině zvolání ,,- EapblUlH5l!" začíná opět odporovacím ,,A" vyjadřujícím 

protiklad: smrt tety - lhostejnost vůči ní, vůči stařence, existuje už jen on a ona. ,,A ... 

H Hem yJ/Ce HU cmapyUloHKU, HU memKU, ecmb mOJlbKO ... ,- ecmb OdUH dueHblU 6JleCK 

t.tepHblX 2Jla3, edpyz efUlomHylO npU6JlU3UeUlUXC5l K HeMy, ecmb 6blcmpaR :»eymKaR 

MbICJlb, KaK CHUMaJla OHa Ha Jlape 60muK, ... " - zde je erotický motiv, který byl v 

dřívějším textu zvýrazněn rytmizovaností. Dále etickou normu překračuje kontrastní 

paralela smrti tety a sblížení Ivleva a slečny, kdy v textu použité slovo ,,6JlaJ/CeHcmeo" 

(blaho, blaženost) vyjadřuje stav těsně před smrtí, stejně tak příznak milostného 

prožitku, slovo tím spíná obě protikladné polohy života, smrt a potenciální nový život. 

" ... ,- ecmb OdUH dueHblU 6JleCK t.tepHblX 2Jla3, edpyz efUlomHylO npU6JlU3UeUlUXC5l K 

HeMY, ecmb 6blcmpaR ;ncymKaR MbICJlb, KaK CHUMaJla OHa Ha Jlape 60mUK, u 

mom'lac ;nce 6CJleO 3a 3mUM mo Ca.Moe 6Jla;nceHcm6o, om Komopozo cJla60 u CJlaOKO 

6cKpuKHyJla memKa, onycKaRcb 6 npeOCMepmHOU ucmOMe Ha nOJl ••• " 

Jak už bylo řečeno, název povídky má ironickou platnost. Jde o kontrast 
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pohádkovosti, kterou napovídá název, a reálného příběhu, tedy o celkový kontrast na 

vyšší rovině, textové (protiklad názvu a fabule) i intertextové (ironizace pohádkového 

žánru formou autorského příběhu "reálného", nepohádkového). Tento princip se pak v 

dílčím momentu objevuje i uvnitř textu, kdy je do textu rytmizovaným odstavcem o 

příjezdu na lesní usedlost opět vnesena atmosféra pohádky, čímž se aktualizuje, znovu 

oživuje kontrast, přípomíná se tak název povídky a s tím spojená komplikovanost 

textu. Také zpracování fabule je ve vztahu k pohádkovému žánru obrácené - oproti 

časové lineárnosti pohádky se zde setkáváme s prvky retrospekce, avšak ne postupné, 

nýbrž provedené skokem. Tím vzniká kontrast mezi přítomností (odstavec o stanici s 

telegrafem, třebaže již zde se Ivlev dostává svými myšlenkami do předchozího dne) a 

minulostí (hned na počátku je zmínka o Borisi Godunovovi a tehdejší zimě, čímž se 

minulost ještě prohlubuje: " ... maKOU CHeJICHOU 3UMbl HUKmo He 3anOMHum co 6peMeH 

Eopuca rooyHo6a ... "). 

Povídka začíná tím, že kOČÍ Ivlev čte telegram, který oznamuje, že slečna se bude 

vdávat, telegrafista ho odhání, ale Ivleva to nezajímá, protože se už vidí na cestě " ... 

HO H6Jle6 6uoum ceÓR y.JICe 6 oopoze 6 2JlyxOU POCCUU, 2Jly60KOU 3UMOU." a začíná 

vzpomínat na lásku prožitou se slečnou. Tomu, že v následujících odstavcích jde o 

vzpomínku, napovídá fakt, že hned první věta následujícího odstavce začíná "On 

6uoum, 'lmo K 6e'lepy Mop03um, Z060pum ce6e, 'lmo maKOU CHeJICHOU 3UMbl HUKmo He 

3anOMHum CO 6peMeH ... " Sousloví ,,6uoum ce651" odkazuje k pojmu "představy", poté 

se opakuje ve spojení "OH 6uoum, 'lmo ... ", čímž je dáno najevo, že jde i nadále o 

stejný druh psychického pochodu, tedy o Ivlevovu představu. Tomu, že se vracíme do 

minulosti, nasvědčují slova tety vracející se domů: ,,3a6mpa JlCe OaM 3Hamb H6aHy 

Cepzeu'ly, He XO'lemC51 60JlbZUe m51Hymb C 6azueu c6aob6ou." Telegram, třebaže ho již 

nestačila podat teta, která umřela ten samý den, kdy se vrátila na usedlost, tedy patří 

budoucnosti vzhledem k tomu, co v textu po telegramu následuje. Text povídky končí 

slovy "... My'lUmeJlbHblM u C'laCmllU6blM 60cnOMUHaHueM, - ux 06m;HM 

60cnOMUHaHueM, - ooepJICUM OH 6eCb OeHb. " Tím Ivlev, z jehož perspektivy je celý text 

podán, zároveň však s odstupem vyprávění v er-formě, výslovně uvádí, že tu máme co 

dělat se vzpomínkou, čímž si lze vysvětlit onen odstup. 

Použití 3. osoby zároveň znejasňuje uchopení textu, není od počátku zřetelné, že je 
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vše nahlíženo z perspektivy kočího. Tento postup znejasnění spolu s názvem 

intertextové povahy, s otazníkem, který se při prvním čtení vznáší nad tím, odkud 

pochází telegram, proč je zde zmíněn Boris Godunov, přítomnost rytmizovaného 

úseku příspívá k recepCI této povídky jako textu s tajemstvím, který si žádá 

hloubkovou interpretaci. Poslední větou povídky "... MyttUmellbHblM u CttaCmllU6blM 

60cnOMUHaHueM, - ux 06rn;llM 60cnOMUHaHueM, - ooep:JICUM OH 6eCb OeHb." se s Iv levem 

dostáváme k výchozímu bodu textu, který patří dnu po tetině smrti. Ajak se od kočího 

dovídáme, je on sám, a podle jeho mínění i slečna, celý den plný vzpomínky na právě 

prožitý milostný vztah, který, ač velice krátký, byl opravdový. Na začátku povídky 

nacházíme Ivleva na stanici s telegrafem. Přichází telegram s textem ,,H6aH Cepzee6Utt 

:JICeHUmC5l Ha C65lmKax Ha meM5lHHUlIe llOUWOU 6blCllaHbl ... ", že nejde o telegram 

určený kočímu, je zřejmé z telegrafistovy reakce ,;rellezpaqJUcm, ttepe3 metto 

Komopozo OH ttumaem, cmpaHHO KpUttUm, ttmo 3mo clly;JICe6Ha5l maUHa ... , HO lf611e6 

6uoum ce65l ... ". Příchozí telegram by mohla být odpověď na týž den odeslanou zprávu, 

kterou plánovala teta, již však nakonec poslala neteř místo mrtvé tety, s textem psaným 

jakoby tetou. To by byl důvod, proč se v textu uvedeného telegramu píše o "neteři", 

tedy o slečně jako něčí příbuzné, jako o někom třetím. 

Co se týče zmínky o Borisi Godunovovi, lze ho ztotožnit s kočím Ivlevem. 

Godunov si vzal za ženu dceru Ivana Hrozného, tedy příbuznou cara, byl správcem 

země a po smrti Ivanova následníka se stal sám carem, ovšem s tím, že ho téměř 

všichni podezírali, že on nechal zavraždit Ivanova syna a považovali ho za 

samozvance, protože nebyl z carského rodu. Obdobně Ivlev, pouhý kočí, nemůže být 

rovnoprávným partnerem pro slečnu z usedlosti (přesto spolu mají románek plný 

lásky), protože by v něm všichni viděli samozvance, z čehož by plynuly všelijaké 

těžkosti. Pokud jde o název, v pohádce se hloupý Ivan může stát carem a vzít si 

princeznu, přestoupit sociální překážky, není považován za samozvance (viz Buninova 

parodie ,,0 EMelle oypaKe, KaKOU 6blzuell 6cex yMHee"). Kontrast pohádkového názvu a 

"reálného" obsahu, spolu s faktem, že slečna si nakonec bere tetou jí předurčeného 

Ivana Sergejeviče, jenž má pravděpodobně odpovídající sociální status, však dává tušit 

rozpor mezi pohádkovou skutečností a dobovou realitou. Slečna se patrně sama 

rozhodla, že vstoupí ve svazek s Ivanem Sergejevičem a zabezpečí se tak. Název ,,B 
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HeKomopOM ljapcmee" tak v sobě nese upozornění na rozdíl mezi realitou a pohádkou. 

(Částečně je i možné vidět v Ivlevovi-samozvanci Bunina, ale ve smyslu bohatství, 

schopnosti materiálně zabezpečit rodinu - proto ho opustila jedna z prvních lásek a 

vzala si bohatého, perspektivního muže, a ne spisovatele, který se živí všelijak.) 
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3HMHHH COH (1918) a B HeKoTopoM u;apcTBe (1923) 

Povídka ,,B HeKomopOM l1apcmee" má společné body s textem dřívějšího data, s 

povídkou ,,3wvtHUU COH". Je pravděpodobné, že ta autorovi posloužila jako inspirace, 

resp. některé postupy v ní použité byly pro Bunina nosné i nadále. 

V obou případech máme hru s významem slova, třebaže založenou na různém 

principu. V povídce ,,3UMHUU COH" se vyskytuje klíčové slovo v názvu, které má více 

významů a dvou z nich je tu použito. Slovo "COH" může znamenat mimo jiné buď 

věčný sen nebo spánek mrtvého anebo blouznění, touha, sny. Jde tedy o protiklad 

obsažený v jednom slově prostřednictvím dvou významů. Podobně v povídce ,,B 

HeKomopOM l1apcmee" spojuje klíčové slovo smrt a lásku, resp. její tělesnou podobu. 

Zde šlo o ,,6Jla:JICeHCmeO", třebaže slovo samo o sobě vyjadřuje stále týž stav, jenž však 

je společný člověku před smrtí i milostnému aktu. Jde tedy o význam jeden, náležející 

více životním situacím, podtrhující blízkost a v jistém ohledu podobnost smrti a 

milování, krajních poloh života. V obou textech jsou klíčová slova použita ve 

spojitosti s významem jednak smrti, jednak milostného aktu. 

Texty spojuje i jméno mužské postavy milenecké dvojice - Ivlev a bezejmennost 

jeho milenky. V povídce ,,3UMHUU COH" je Ivlev co do sociálního postavení blíže 

nespecifikovaná osoba, nevíme, zda a popřípadě jaké má zaměstnání, pouze jméno 

poukazuje na nešlechtický původ. Jeho milá, beze jména, je učitelkou ve škole. 

Sociální rozpor mezi nimi není zřejmý. V povídce ,,B HeKomopOM l1apcmee" je Ivlev 

kočím u staré tety a její neteře, které mají vyšší sociální status; dochází tak i k 

rozehrávání významů, které vyvolává název povídky, a je také pravděpodobné, že v 

této souvislosti je v textu zmíněn Godunov-samozvanec. K lásce Ivleva a slečny v 

obou povídkách dojde téměř ihned po smrti nebo se schyluje k erotickému prožitku v 

témž okamžiku. V textu ,,3UMHUU COH" je tomu tak po smrti Vukola, resp. po spatření 

mrtvého dvojicí. V příběhu ,,B HeKomopoM l1apcmee" po tetině smrti. Tedy po 

zaniknutí přehrad stojících mezi dvojicí a jejich touhami. V první povídce je starý 

Vukol mezí k překonání proto, že Ivlev i učitelka ho berou za součást svého výletu, je 

nutno ho nejdřív navštívit, pak teprve mohou začít projevovat své milostné touhy, 

obzvlášť na tom trvá učitelka. Ve druhé povídce je přehradou stará teta, teprve její 
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smrtí přestává být láska mladých skrývaným tajemstvím a dojde okamžitě týž den 

naplnění bez myšlenek na ostatní obyvatele domu (mrtvá teta, stará služebná). Obě 

situace setkání se smrtí jsou provázeny projevem radosti mísící se s hrůzou - hrůza ze 

smrti, radost z blízkosti milování. Předcházela jim jízda na saních a lvlev coby ten, 

kdo je kočíruje, obojí v období zimy. 
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CTapbIĎ nopT (1927) 

Fabule povídky není složitá. Na počátku léta do nového, dosud prázdného hotelu u 

rybářské vesnice Starý přístav ve Francii zavítali první návštěvníci. Skotští manželé s 

dcerou a v závěsu za nimi Nor, který se jich drží už od Londýna, kde byl jejich 

náhodným spolubydlícím v hotelu. Vedou zde poklidný, jednotvárný život, dny ubíhají 

jeden jako druhý. Muž by se, podle všeho, rád seznámil s dívkou, ale nevyvíjí 

potřebnou aktivitu. Tak uplyne asi deset dní. Neznámý se náhle rozhodne opustit hotel. 

Při odjezdu se odhodlá k jedinému činu za celou dobu pobytu. Do notesu rychle napíše 

Good night!, papír vytrhne a vsune ho pod dveře pokoje oné dívky. Pak už jen odchází 

do přístaviště, kde na něj čeká člun, který ho má dopravit do nejbližšího města, v němž 

bude moci nasednout na přímý vlak do Příže. 

Na pozadí tohoto jednoduchého příběhu, téměř nedějového, se podíváme na to, jak 

Je zpracovaný syžet. Kompozici syžetu lze vidět jako střetávání prvků dvou 

uměleckých směrů - impresionismu a expresionismu, kde roli hraje také hlásková 

instrumentace, obzvlášť jako příznak impresionisticky pojatých pasáží. 

Impresionismus bychom mohli charakterizovat jako stav, kdy lze těžko sledovat 

konkrétní rozložení věcí a jejich vztahy, spíš to vyvolá povšechný dojem, který je 

směsí toho všeho. V případě, že se snažíme vše okamžitě racionalizovat, míhají se nám 

před očima jednotlivé substance. A čím je frekvence vyšší, tím víc to vnímáme jako 

chaos, který nakonec může přejít v klid a uvolnění, jestliže upustíme od snahy 

rozumově všechny kroky uchopit a necháme na sebe okolí působit a jím se pohltit. Pod 

impresionismem zde vidíme preferování smyslových vjemů a počitků před 

intelektuálním přístupem ke skutečnosti; jde o celkovou náladu, jedním z hlavních 

námětů se stává krajina; typickými motivy jsou vlny, oblaka, vítr, sluneční svit, 

pouliční ruch apod.; aktualizují se eufonické a barevné prvky jazyka, synestézie, 

náladovost; zvýrazněnost epizodických složek, lyrická líčení, fragmentárnost 

psychologických charakteristik, sukcesívnost dojmů a sugestivnost situací. 

Expresionismem rozumíme umění výrazu, zaměření na gesta, repliky, jednání, projev 

vnitřních hnacích sil, dynamismus, snahu po drastičnosti, užívání silných kontrastů, 

drastičnost, ponoření se do skutečnosti, její prožívání zevnitř, zachycování toho, jak se 
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situace a události odrážejí v mysli člověka. 

Povídka začíná impresionistickým líčením přímořského kraje Francie. Hra barev 

zvyšuje radostnou atmosféru začátku léta. Sluneční zář, mořská svěžest, zeleň mladého 

obilí i křídové pobřežní skály se svou nevinnou bělostí, kterou se dotýkají azurových 

zálivů, jsou všeobjímající nádherou, na niž se "nelze dosyta vynadívat". Čtenář ztrácí 

orientaci, dochází k rozostření, což podporuje komplikovaná stavba dlouhých 

rozvitých souvětí, vztahy mezi nimiž se tak obtížně sledují. Tento monumentální 

pohled zlidšťují zpívající skřivani a rozkvétající květiny, poletující motýli i člověkem 

zbudované silnice při úbočích vedoucích do vesnice. Rušivým dojmem působí jen 

hotel na holém kopci u rybářské vsi pro svou novost a výšku. 

Prvním odstavcem si autor připravuje půdu pro odstavec následující: "OmeJlb 

"EpemaHb" eU/e nycm, Oepe6H5l Cmapblu nopm, 6JlU3 Komopou cmpaHHO 6blCUmC5l Ha 

20JlOM XOJlMe 3mo H060e MH0203maJICHOe 30aHue, JlCU6em nOKa c60eu npocmou 

pb16at.tbeu JlCU3HblO." Odstavec tvoří jediné souvětí (souřadné) s vedlejší větou, která 

vpadá do druhé věty hlavní a rozděluje ji. Tím dochází ke střídání pohledů: hotel na 

kopci (1. věta hlavní) - vesnice Starý přístav (první část 2. věty hlavní) - hotel na 

kopci (vedlejší věta) - vesnice Starý přístav (druhá část 2. věty hlavní). Ony 

opakované pohledy jsou přiblížením, zpřesněním dříve řečeného. Při prvním čtení je 

orientace v textu obtížná, znesnadňuje ji právě výše zmíněné střídání v souvětí a tím se 

tvoří "entrée" k odstavci impresionistického líčení. 

Druhý odstavec začíná anaforickým "Cmoum ma npeKpaCH05l n02ooa, K02oa ... ", 

kterému odpovídá "Cmoum ma paOOCmHa5l nopa, K02oa ... " uvozující druhou větu, 

přičemž jejich střed je paronymicky variován. Třetí a poslední část odstavce je tvořena 

opět jediným souvětím, které má styčný bod s prvním ve vztahu k moři. V obou 

případech je tam zobrazeno jako cosi úžasného, na co se nelze vynadívat. Svůj význam 

tu má i hlásková instrumentace. Sluneční žár, o němž se píše v první větě, pomocí 

eufonicky použitých fonémů "c" a ,,ž" ("COJlH1je" a ostré paprsky prostřednictvím "c"; 

žlutá barva slunce fonémem ,,ž" - "JlCěJlmblu") proniká do věty druhé. Dále se v první 

větě dovídáme o mořské svěžesti, která vane od severu. Ta je v téže větě doprovázena 

šeplavými a sykavými fonémy "s", ,,z", "č", ,,ž", ,,šr,,, "š", které jsou kromě" č" trvací 
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neboli ",n:mITeJIbHble" a mohou tak vhodně imitovat pohyb vzduchu, který má trvání, 

není okamžitý. Povívá stále silněji (dozvuky slyšíme až ve druhé větě) a ke konci 

splývá se zadýchaným rychlým pohybem nahoru ("nooHUMeUlbCJl n06blUle u 

y6uouUlb "), přichází vydechnutí (,,60KPYZ opyzue XOJlMbl") a zpomaluje se tempo řeči, 

dochází k uvolnění, člověk se narovná a hledí ("a 6nepeou"). Zde všude je vánek, resp. 

dýchání zprostředkováno pravidelně distribuovaným přízvukem, v prvním příkladě jde 

o obě varianty fonému "i, y" spolu s fonémem ,,š", v druhém navíc o také vysoký 

samohláskový foném "u" a foném "ch". Následuje pomlka - to je člověk u vytržení a 

jenom němě zírá. Po tomto vyvrcholení přichází uvolnění, kdy si teprve uvědomujeme, 

co se stalo, co vidíme; potichu, lehce, jako když šplouchají vlnky, si říkáme -

"zoJly6oe Mope". Přízvuk na stejné pozici, bráno-li od konce, tedy na předposledních 

slabikách a navíc na stejném zadním samohláskovém fonému ,,0", napomáhá 

konejšivé houpavé pravidelnosti klidných vln. Tato harmonie přebíjí i potenciálně 

negativní dojmy z tuhých keřů - kvetou a to dokonce i v neplodné úžlabině. Život bují 

i kolem kamenného kříže, třebaže toto slovo ve větě obklopuje kakofonické "Iť": " ... 

npOCeJlKa C 6blCOKUM KpecmOM U3 nOttepHe6zuezo KClMHJl Ha nepeKpecmKe ... " 

Celkově se dá říct, že první část je pohled svrchu, v druhé části se zaostřuje na 

detaily, přibližujeme se a přímo se všeho dotýkáme, ve třetí části jsme už opět venku. 

Pokud vezmeme v úvahu to, že text má za úkol působit na vícero smyslů (sluch -

zpívají ptáci ... , zrak - zeleň obilí ... , hmat - mořská svěžest a sluneční žár..., snad čich -

vůně kvetoucích květin, třebaže nezmíněná, která vábí motýly), čemuž se podřizují i 

ostatní roviny (vedle motivické a lexikální je to foneticko-fonematická a syntaktická 

rovina), a tím vnímatele vtáhnout do textu, resp. jím představované přírody a 

znemožnit mu okamžitou racionalizaci, lze text vidět jako pokus o uskutečnění 

splývání s vnímaným přímo v uměleckém díle. 

Podobně sugestivně vykreslenou pasáží jako začátek textu jsou poslední dva 

odstavce povídky. Vzniká tu naprosto opačná situace než na začátku prózy. Hrdina, 

kterého při příjezdu přivítal slunečný den, jedné noci náhle odjíždí. V přístavu panuje 

tajemná atmosféra, k čemuž přispívá "nezvykle" mnoho hvězd - symbolů čehosi 

příštího, neznámého, nového; tma, černé moře, černající se "lesík stěžňů v zálivu"; 

posádka lodi je zahalena tajemnem, hávem jakési nekalosti. Vše obklopuje 
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šplouchající voda, k atmosféře přispívají neurčitá zájmena, jež poukazují na neurčitost, 

zahalenost, mlhavost vlastní impresionistickému vyjádření: ,,HOCWlbUfuK He2poMKo 

OKllUKaem JllOOeU, 'lmo-mo OeJlalOUfUX e JlOOKe... OHU KuoalOm e omeem eMy 'lmo-mo 

OOHOCJlo;)!CHoe. B 3mom n030Huu ttac OHU Ka:JlC)lmC51 JllOObMU, mauKoM 3ameBalOU{UMu 

'lmo-mo Heooópoe. Ye3;)!CalOUfuu ooeepttueo xeamaem 'lblO-mO ;)!CecmK)110 PYKJl. .. " 

Noc se nade vším vznáší jako mlhavý opar a znesnadňuje pozorování tohoto nočního 

epilogu, který může zároveň být předzvěstí jiného příběhu, jejž symbolizují bledá 

světla v dálce. 

Celkovému vyznění napomáhá i hlásková instrumentace. V předposledním odstavci 

můžeme v části ,,Haecmpg,'ly mgHem CJlf!.OK1J.JW eg,mpOM Jlg,mHeu HQ'lU u MQP51. 36e3o e 

He6e He06blKHoeeHHo MH020 - KpynHblx, npeopacceemHblx, HeU3eecmHblX. CfepHou 

paeHuHou Jle;)!Cum 00 np03pa'lH020 20pU30Hma Mope, 'lepHeem u MeOJleHHO 

KllOHUmC51, Ka'laemC51 JleCOK Ma'lm e 6yxme. BOJlHbl C HO'lHOU ... " vidět, resp. slyšet 

eufonické "n" a "č" podporující obraz černé noci, tmy ("HOttU ", "ttepHeem") a 

eufonické ,,s" a ,.,z" vrhající do temnoty záři hvězd (,,3ee30HOM ceeme") z předchozí 

věty. V prázdném prostoru dochází ke zhmotnění vanoucím větrem Gím se zapojuje 

do vnímání hmat a sluch), který se v textu projevuje prostřednictvím pravidelně 

rozloženého přízvuku (střídání nepřízvučné a přízvučné slabiky; viz první věta výše 

citovaného textu), jako by někdo dýchal. Do toho je slyšet pleskot vln - "p", "b", "t", 

t'" ď'" ó B v " , " , ,,g: "... e yxme. OJlHbl C HOttHOU Henpueel1VlueocmblO nJleUfym e 

KaMeHHble ZllblÓbl, HaeaJleHHble e eooe 3a y3KOU u OJlUHHOU nOJlocou MOJla." Ražené, 

hlavně retní, souhlásky jsou pro tento účel jako stvořené a podobným způsobem se 

uplatní v následujícím odstavci, v němž se přidává pleskot plachet: ,,fl momttac ;)!Ce 

ÓJleOHOe nOJlomHUUlre napyca, eopy2 nonuLHyemeeC51 eeepx c myMoM u mpenemoM, ... 

JlOOKa ... oóoaem XOJlOOHblMU Ópb13ZaMU, ... óblcmpo HeCemC51 enepeo, ocmpo pyÓ51, 

paCCeKG51 myMHo 63JlemalOUlrYlO u óblcmpo Kun51UlrYlO eOOJlb eoOy, mupoKo 

3aeOpattueG51 Haecmpetty cee;)!CeMy, IIo/ZOMy eempy, e0051HUCmO XOJl0051UlreMy Jl UL/O, -

Ha KaKue-mo óeCKOHe'lHO OaJleKUe, ÓJleOHble OZHU ... " doprovázený zvukem, který 

vzniká při nárazech vln a plujícího člunu. Vyvolává to dojem lehkých nárazů. Ty jsou 

zvukově zpestřeny fonémy ,,š" a "š''', pod nimiž si lze představit šumící mořskou 

pěnu, sem tam se objevující na jinak klidné hladině zčeřené vody ("nOJlOmHUUfe", 

64 



"nOm51Hy6zueeC51"). K vrcholu toho všeho dochází ve slově "no11Uluy6UleeC51", v něm 

"t', které můžeme vyslovit s náznakem asibilace, má blízko k mlasknutí převalující se 

vody, ,.p" a "v" jsou nárazy vln, "š" šum mořské pěny a "s" ozařuje tmavou noc - "n". 

Vítr je tu ztělesněním celkového pohybu, jednak obsažený v přízvučné slabice, jednak 

v sémantice slova samotného. 

Tyto dvě části ohraničují začátek a konec příběhu, ve stejném duchu najdeme ve 

zbývajícím textu už jen nepatrné úlomky. Zhruba uprostřed povídky se střetávají oba 

výše zmíněné motivy. Na jedné straně příroda (zvlněná rovina, pokojné modré moře, 

skřivani), na straně druhé vesnický přístav (čluny, nákladní bárky s plachtami). Právě v 

tomto odstavci se také setkává tato impresionistická rovina s expresionistickou. 

,,rlacmo xooum OH u 6 M(1.JleHbK)l1O za6aHb oepe6HU, nOJlHylO HeyKJlIO:JICUX llOj)OK u 

napycHbzx 6apoK, oellaem npozyllKU 6 nOll51, coceoHue nocellKU ... 3elleHeem 6011HUCma51 

pa6HUHa, MUpHO CUHeem Mope, nOlOm :JICa60pOHKU... OlJeHb cmpaHHO 6uoemb 6 :Jmou 

KpOmKOU, ClleZKa zpycmHou, 6e3JlIOOHOU 2JlytuU 6e306pCl3Hble Oepe651HHbZe U/umbl Ha 

cmo1l6ax-HO:JICKaX, c KomopblX CMompum u CllaoocmpacmHO :JICMemC51, XOXOlJem om 

npU5lmHOU 3516KOCmU, om npe06K)lZUeHb51 6aHHbl, ZOllbZU 6011bzueZOl106bZU pe6eHOK, 

p5100M C ope6HUMU KaMeHHbZMU KpeCmaMU, npocmupalOU/UMU 6 npocmop nOlleu C60U 

cKop6Hbze 06b51mU5l. " Slovní spojení ,,6e306pCl3Hble Oepe651HHbZe U/umbz" a 

"cllaoocmpacmHo :JICMemC51, XOXOlJem om" poukazují na vztah mluvčího k tabuli 

symbolizující nový svět ve své zkaženosti, obzvláště v opozici ke starodávným, ve své 

truchlivosti majestátným křížům, jakožto představitelům cudné, krásné, vznešené 

minulosti. Umučený Ježíš umírající pro novou dějinnou epochu lidstva; nedětsky 

chlípné dítě, pro něž byla určena tato Ježíšem vykoupená doba. Tento kontrast je 

hlavním expresionistickým výbojem díla. A nadto je součástí kontrastu vyššího řádu, 

který je tvořen dotykem impresionistických a expresionistických prvků. To všechno 

vytváří z tohoto odstavce epicentrum celého syžetu. 

Dynamičnost expresionistického vyjádření předurčuje k tomuto ztvárnění kontakt 

mezi lidmi, který je založen na určité aktivitě, energii, třeba na pohled nepříliš 

výrazné. Prvním jemným náznakem je moment, kdy přichází dívka na pláž a muž, 

který ji bedlivě pozoruje, zachytí výraz její tváře, kde se zračí laskavá dobrosrdečnost i 

naivita. Jednoho dne na něho zničehonic dívka na pláži křikla. Zeptala se, proč se 
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nekoupe. "OH zycmo nOKpacIU!Jl u HeJl06KO KpUKHyJl e omeem ... " Zde je již výraz, o 

nějž expresionismu jde jako o projev vnitřních hnacích sil, silnější. Beze slov, pouze 

tím, že zčervenal, dal najevo, že mu není lhostejná. Ještě přímější a jednoznačněji 

uchopitelný obraz se nám zjevuje při popisu situace v jídelně, kde se pravidelně 

dvakrát denně míjejí. On prochází rezervovaně kolem stolu Skotů. Ona " ... oa:JICe 

2Jl5l0um eMy 115lMO e 2Jla3a - OOJlZUM u eonpOCUmeJlbHblM 63ZllROOM, 6 KomopOM 

M03ICHO yJl06Umb paCnOJlO3ICeHUe, zomoeHocmb K 3HaKoMcmey. Ho OH, 

nOKJlOHUeUlUCb, KpaCHeem u, HllXMypRCb, 6blcmpo npoxooum MUMO." Tady je už jasně 

vidět, jak se jim zračí vnitřní, nevyslovené pocity a touhy ve tváři. To je vrchol v jejich 

vztahu-nevztahu, dál se již nerozvíjí. Snad stud Norovi brání vyjádřit se, navázat 

kontakt; i přesto, že dívka je aktivní a snaží se s ním komunikovat. Ale paradoxně 

právě jeho stud ho prozrazuje výrazem ve tváři a dostává tak výraz jeho vnitřní život. 

Místy to vypadá, jako by byl lyrický příběh dvou lidí, cizinců, jen zástupným 

prvkem. Prostřednictvím Nora se vypravěč, "oko kamery", dostane do různých míst 

(např. kostel, starodávné kamenné kříže u cest, reklamní tabule), k nimž zaujímá 

stanovisko. Jak jsme již řekli, kontakt dívky a muže je ztvárňován expresionistickými 

postupy. Dalším, tentokrát již mohutnějším výbuchem expresionisticky pojatým je 

moment, kdy Nor vchází do prázdného kostela. Naslouchá "tomu velkému tichu" a 

zároveň si všímá kontrastu, jenž je obsažen v nových a nevkusných sádrových soškách 

Madony, Panny Orleánské, Krista a svatých mnichů na jedné straně a v kráse prosté a 

drsné starodávné kamenné klenby a tlusté zdi se stopami vlhkosti na straně druhé. 

Tento protiklad starého a nového je spodobněn i v sádrových soškách samých. Motivy 

- Madona, Kristus ... - čerpají z dávné minulosti, kdežto formou zpracování přesně 

zapadají do hektického dvacátého století. Atmosféru kostela umocňuje všudypřítomné 

ticho, jímž dochází k uklidnění. Autor používá spojení "... CllylUaem my eeJlUK)110 

mUlUuHY, ... ", čímž vzniká oxymóron, opět tedy kontrast. Ticho je v protikladu k 

předchozí větě, plné dojmů ze zaznamenané podoby kostela, zakončené vykřičníkem; 

společné naopak mají to, že vypravěč hodnotí obojí kladně: "A KaK npeKpacHbl e 

ceoeu npocmome, oUKocmu opeeHue, KGMeHHble ceoobl, yxa6ucmblu KGMeHHblU nOJl, 

mOJlCmble cmeHbl co cJleoGMu cbzpocmu, OOJlZUX 3UMHUX oO:JICoeu, ceupenblx eempoe c 

ceeepa, c MOp5l, npu MblCJlU o KomopblX CJlaOKO u ylOmHo 3GMUpaem cepol1e! Bcezo :JICe 
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Jlyl.{Ule - 3ma 2Jly6oKa5l, KaK 6bl l.{eZo-mo C He3eMHblM 6eccmpacmueM J/CoYUlraJl 

mUluuna." Ticho je tu personifikované, stejně jako kříže v následujícím odstavci, o 

němž byla již řeč: " ... p5ldOM C dpeeHUMU KaMeHHblMU KpecmllMu, npocmupalOUlrUMu 

e npocmop nOJleu ceou cKop6uble omJlmuJl." Dochází tak jednak k propojení těchto 

dvou expresionisticky pojatých odstavců, jednak se tím naznačuje souvislost mezi 

Bohem (v podobě kříže) a oním tichem - jako by byli jedno a totéž. V tomto odstavci 

se naplňuje ještě jedna významná paralela, tentokrát směřující k druhému odstavci 

textu povídky. Jde o pomlku, jíž se připravuje půda pro extatické vytržení: ". .. u 

yeuduUlb eoKpyz dpyzue XOJlMbl a enepedu - zOJly6oe Mope." v druhém odstavci 

povídky a v právě analyzovaném odstavci ,,Bcezo J/Ce Jlyl.{Ule - 3ma 2Jly60KWl, KaK 6bl 

l.{ezo-mo c He3eMHblM 6eccmpacmueM J/Cd)lUJWl mUUlUHa. " 

Portrét kostela předchází již zmiňovanému odstavci, v němž kulminuje střet 

minulosti s přítomností (křížů s ohyzdnými tabulemi), impresionismu s 

expresionismem. Ozvěna tohoto kontaktu vtlačila poslední nepatrné stopy o pár 

odstavců dál. Při odjezdu prochází Nor hotelovou chodbou, kde ho zaujme pár botek 

stojících před jedněmi dveřmi. Vyvolávají nadšení a něhu, ale vášeň vzplanutí v tom 

není, červenání se nekoná. Před odjezdem má Nora vzbudit nosič, aby se mohl 

cestovatel připravit. Nor se v noci probudí, protože někdo jako by "spiklenecky" klepe 

na dveře. "... KpenKO 3acbznaem - u edpyz CJlblUlum: Kmo-mo cmyl.{um, cnepea 

ocmopOJ/CHO, mOl.{HO 3azoeopU{-uK ... " - napadne nás, že by to mohla být nám známá 

dívka, na nosiče si ani nevzpomeneme. Avšak prozaická skutečnost na sebe nedá 

dlouho čekat: " ... nomOM ece ZpOMl.{e u ZpOMl.{e ... OH eCKaKueaem u nocneUlHO 

Hal.{UHaem odeeambC5l ... " To už je Norovi jasné, že ho budí pouze portýr a tři tečky 

znamenají, že klepání pokračuje, zatímco Nor vstává a obléká se. Rozhlédne se po 

pokoji, následuje detailní popis, jako by si chtěl zapamatovat jeho atmosféru. 

Fabule je velmi jednoduchá, nedějová. Od první chvíle čekáme, kdy se něco začne 

dít. Napadá nás otázka, proč muž Skoty sleduje, co z toho vyplyne. Fakt, že je 

následoval z Anglie až do Francie nejspíš kvůli neznámé dívce, je překvapující. Od 

tohoto momentu čekáme, jak se jejich předpokládaný vztah vyvine. Okamžiky, kdy 

zastihneme oba lidi v kontaktu jsou prchavé a vzácné, ale zároveň výrazné, 

doprovázené stopami energických barev jako je červená. Když se ale dovíme, že se 
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Nor chystá odjet, je nám už jasné, že k žádné události nedojde. Napětí se nemá jak 

ventilovat. Vzápětí se však objeví impuls, naděje na pokračování událostí v podobě 

spikleneckého ťukání na dveře spícího muže. Avšak ani tentokrát není splněn náš 

předpoklad. Je zřejmé, že už opravdu k ničemu nedojde a muž pokojně odjede. Přes 

tuto negativní bariéru nakonec dojde k uvolnění. Výsledek příběhu tušíme již od onoho 

falešného spikleneckého zaklepání. Potom ještě následuje cesta do přístavu a nalodění. 

Výrazným strukturním momentem této povídky je jednak výše popsaný střet 

očekávání a nesplnění tohoto očekávání, jednak protiklad impresionistického ztvárnění 

přírody a krajiny na jedné straně a expresionisticky pojatých pasáží týkajících se 

člověka, ať už živého nebo v podobě jeho výtvorů na straně druhé. Ohniskem se tak 

stává místo setkání těchto dvou vlivů, o nichž bylo řečeno více už dříve. Rovněž k 

prvně připomenutému střetu nedochází až na konci povídky, ale přibližně ve třetí 

čtvrtině. Tato dvě ohniska svou pozicí těsně za polovinou povídky vytvářejí dojem 

nedramatického příběhu. 

V textu najdeme i méně zjevné styčné body s Biblí - vrcholné prožitky, které 

mohou být vlastní rovněž modlícímu se; kostel a ticho v něm pociťované téměř jako 

něco božského, boží atribut; kříže; cesta ze severu (Nor z Anglie, Ježíš od Jordánu do 

Káně Galilejské); kopec/hora (Golgota), na níž jsou "ubytováni" - Nor v novém hotelu 

se zahrádkou, Ježíš byl pohr'ben v novém prázdném hrobě v zahradě; vesnice Starý 

přístav je rybářský přístav - ryby jsou jedním z prvních symbolů života v Bibli. 

Celkově se dá říci, že celý příběh je ohraničen impresionisticky pojatým popisem, v 

němž má výraznou úlohu hlásková instrumentace. Mohla by ho charakterizovat slova 

jako klid, pasivita, rozlehlost, rozprostraněnost. Tímto pozorováním do přírody 

vstupuje člověk, který tím, že pozoruje, nějak své okolí hierarchizuje a zaujímá k 

němu postoj, hodnotí, čímž se stává středem toho všeho, nechává se pohltit a tím se 

vytváří vztah plný dynamiky. Můžeme již zde vidět přechod k expresionismu, kdy se 

díky podnětům působícím na vícero smyslů může prožívání přírody stát expresivní; 

člověk se dostává dovnitř skutečnosti, kde ji i proŽíví. Expresionistické jádro je 

umístěno těsně za polovinou povídky, tedy přibližně uprostřed, odkud vystřelují, resp. 

kam se sbíhají drobnější střípky ze všech stran. Aktivita, epicentrum, ostrý tenký řez, 

intenzita ... a člověk. Ajím se opět přeneseme k smyslově vnímané přírodě. 
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TIepBaH JlIOOOBb (1930) 

V této jednostránkové povídce, která je podobně jako povídka ,.,B HeKomopOM 

Z/apcm6e" založena na principu inverze, najdeme čtyři úseky, v nichž lze vysledovat 

hláskovou instrumentaci. 

První odstavec tvoří jediná věta, jde o určení času a místa děje: ,,JIemo, UMeHbe 6 

JleCHOM 3anaOHOM KpalO." V druhém odstavci se popisuje deštivé počasí. Nejprve 

dochází ke kumulaci souhláskových fonémů "š" a ,,ž", popř. ,,š" jako varianta fonému 

"č" ve slově "CKylJHO" ('.,Becb oeHb npOJlU6HOU C6e:JICUU OO:JICOb, e20 cYlJloumou WyM 

no mec060u KpblUJe. B npumuxUJeM OOMe cyMpaK, CKylJHO ... ") k evokaci šumění deště. 

Následuje věta ,,Hao caOOM, 6 OblMHOM He6e, mpe60:JICHO moplJum aucm: 

nOlJepHf}.6UJuU,/ noxyOf}.6UJUU,/ C n0002HJ!.mblM X60cmQM/ u 066y,cJlOU KocY:.ZJeu'/ ... ". Jde 

zde o rytmizovaný úsek, připomínající pohádkovou zaklínací formuli, rovněž podoba 

slova "aucm" může vyvolávat představu čehosi magického. Text dál pokračuje " ... 

KocuZJeu, cmGJl Ha KpalO C60e20 2He30a 6 6epxyUJKe CmOJlemHeU 6epe3bl, 6 pG36WlUHe 

ee 20JlblX 6eJlblX cylJbe6, u nopou, He20oy5l, 60JlHy5lCb, noonpb12U6aR, KpenKO, 

Oepe65lHHO cmylJum KJl1060M: lJmo :JICe 3mo maKoe, nomon, HaCm05lUfUU nomonf" Častý 

konsonant ,j" (převážně jako součást přípon) a měkký foném ,,1''', příp. typ měkký 

souhláskový foném + přední samohláskové fonémy a jednou měkký souhláskový 

foném + palatalizovaný foném "o" (1. stupeň změkčení) navozují iluzi lijáku -

~ " ( ~"d" " ") v d ' "rrpOJIHBHOH )l;o)K,ll;I, "rrpOJIHBHOH o "JIHTb, ,,)l;O)l()l;b JIeT , "JIHTb BO.n;y ; pre nI 

samohlásky jsou úzké, palatální a mohou tak dobře plnit funkci tenkých tekoucích 

čůrků vody, lijáku. 

Pak následují tři velice krátké odstavce. První a třetí odkazují k popisu počasí, resp. 

denní době, v prostředním z těchto odstavců se poprvé autor explicitně zmiňuj e o 

lidech (o návštěvě a o tom, že jdou na procházku do lesa). 

V následujícím odstavci (předposledním) se jedná o popis lesa. V první třetině ("B 

npoceKax 60pa, yCmllaHHblX :JICeJlmou x60eu, OOp02U 6Jla:JICHbl u ynpyzu. Eop oywucm, 

Cblp u zyJlOK: lJeu-mo OGJlbHUU 20JlOC, lJeu-mo npOm5l:JICHblU 306 WlU OmKJlUK OU6HO 

omoaemC5l 6 CaMblX OaJlbHUX lJaUfax. IIpoceKu Ka:JlC)lmC5l y3KU, npOJlembl ux cmpouHbl, 

6eCKOHelJHbl ... ") převažují v přízvučných slabikách zadní samohláskové fonémy ,,0", 
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"u", případně střední "a", což může ilustrovat v textu zmíněný dunivý, daleko se 

rozléhající hlas či volání, navíc procházející úzkým nekonečným lesním průsekem 

(tu 1 tn '" ") hl b ký I "'-ll"" '( v "A " ne em - re e"o,,,u , u o m esem. vO anI Je taJemne "l./,eu-mo , "uU6HO , ,,6 

caMblX ()QJlbHUX l./,aUjax"). Poté se podíváme na vrcholky stromů, ihned nás však čeká 

sestup dolů, ke kořenům, nepřehledné spleti hnijících větví a mechu (" ... Mal./,mbl ezo 6 

6epxyUlxax ZOJlbl, 2Jla()KU, KpaCHbZ; HUJ/Ce OHU cepbl, KOp5l6 bl, MUL ucm bl, CJlU6aJOmC5l 

()PY2 C ()PY20M: maM MXU, JlUULaU, Cyl./,b5l 6 ZHWlU u eUje 6 l./,eM-mO, l./,mo 6ucum 

no()06HO ... ") . Tady, v nejnižších patrech, se setkáme s něčím, co je "... n0006HO 

3eJleH06amblM KOCMaM CKa30l./,HblX JleCHblX l./,Y()UUj, 06pa3YlOm ()e6pu, HeKJllO OUKJllO 

PYCCK)110 ()pe6Hocmb." A právě odtud může pocházet ono tajemné lesní volání, 

podpořené zadními a středními samohláskovými fonémy (,,0", "u"; "a"). Odkazem na 

bájnou ruskou minulost plnou pohádkových postav a příšer se můžeme vrátit na 

začátek povídky. 

Pod tímto světlem můžeme nazřít již první větu textu (,,llemo, UMeHbe 6 JleCHOM 

3ana()HOM KpalO. ") a vidět v ní inverzní paralelu k typické pohádkové formulaci ,,B 

HeKomopOM l1apcm6e, ()a He 6 HaULeM zocy()apC6e :JICWl-6blJl ... " Jde o neurčité vyjádření 

místa a času (,,:JICWl-6blJl") konání. V našem textu je nejdřív čas, pak až místo (na 

rozdíl od pohádek konkrétní, resp. lexikum odkazuje na nepohádkový čas - ,,3arra.n;Hblií 

Kpaií"). Text by se dal vztáhnout ke konkrétní pohádce, a to k ptáku Ohnivákovi OKap

IlTIUJ;a). V naší povídce vystupuje čáp, jehož název v ruštině ("aucm") zní netypicky, 

nemotivovaně (nenapadne nás odvozené slovo; fonematicky má blízko k citoslovcím, 

popř. vyvolává dojem cizího slovo), jak už bylo řečeno výše, magicky3?; navíc se k 

němu váže rytmizovaná část textu - viz výše. Podobně ,,)l{ap-IlTHu;a" je speciální, 

výjimečný, kouzelný pták. Společné mají i to, že oba pobývají v lidské blízkosti; čáp 

v sadu, ,,)l{ap-IlTHu;a" uvnitř prostoru obehnaného zdí. Navíc kouzelný pták má bydlo 

v klícce a čáp v hnízdě " ... 6 6epxyULKe CmOJlemHeU 6epe3bl, 6 p1l36UJlUne ee ZOJlblX 

6eJlblX cyl./,be6 ... ", kde slovo ,.pa36WlUHa" lze přeložit jako skřipec. 

Avšak nepříliš lichotivým popisem ("Ha() ca()OM, 6 ()blMHOM He6e, mpe60:JICHO 

mopl./,um aucm: nOl./,epHfi6ULUU,/ nOXY()fi6ULUU,/ C nO()OZHJ!..mblM X60cmQM/ u 066y:'CJlOU 

37 Např. prof. M. Komárek navrhuje " ... vykládat ruské substantivum "aHcT" ("čáp") z řeckého superlativu 
přídavného jména ,,hagistos" ("nejposvátnější, nejdůstojnější") ... mít čapí hnízdo na komíně bylo už od 
pradávna ... považováno za záruku štěstí pro celý dům, mimojiné proto, že se v čápech shledávala příčina 
populačního růstu." Viz O. Bláha: Ohlédnutí za konferencí. In: Žurnál UP, roč. ll. 2002. Č. 21, s. 5. 
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KOCY.l1eU, ... ") se čáp stává spíše opakem bájného ptáka Ohniváka. Též v případě, že 

bychom porovnali Chudjakovem zaznamenanou verzi této pohádky38, najdeme 

inverzní paralely. V pohádce se nejmladší syn Ivan-carevič, kterého starší bratři 

spícího hodili do příkopu plného zvířecích potvor, drápe zpět nahoru, což je několikrát 

zopakováno ("... 6 3mOM 60 pey 6C5lKUe zaObl, 36epu, u oa:JICe ommyoa He 6uoamb 

COJlHe1JHOZO C6ema ... U 630yMaJl Konamb u Jle3mb K6epxy. TOJlbKO OH nOJle3, CaM pyKaMU 

Konaem u Jle3em 6ce 6blUle oa 6blUle. HaKOHel1 OH 6ce 6blUle Oa 6blUle Jle3 u y6UOaJl 

ommyoa COJlHe1JHbIU Jly1J. TOJlbKO OH OaJlbUle nOJle3 u 6blJle3 Hapy.>ICy. ")39. Naopak v 

Buninově povídce tvoří celek věta, v níž jde o pohyb směrem dolů, jedná se zde opět 

o prostor jakýchsi temných bytostí (" ... Mallmbl ezo 6 6epxyUlKlIX ZOJlbl, 2JlaOKU, 

KpaCHbl; HU3ICe OHU cepbl, KOp5l6bl, MUlucmbl, CJlU6alOmC5l opyz C OpyZOM: maM MXU, 

JlUUlaU, Cy1Jb5l 6 ZHWlU u eUfe 6 1JeM-mO, 1Jmo 6ucum n0006HO 3eJleH06amblM KOCMaM 

CKCl301JHbIX JleCHblX 1JyOUUf, 06pCl3ylOm oe6pu, HeK)110 OUK)110 pyCCK)110 Ope6Hocmb. "). 

Světla, které je podpořeno užitím předních samohláskových fonémů, se sice dočkáme, 

když se před námi vyloupne palouk (,,A nOKa 6blXOOUUlb Ha nOJl5lHy, paoyem lOHa5l 

COCH06a5l nOpOCJlb: OHa npeJleCmHOZO 6JleOHOZO mOHa, 3eJleHU H e:JICHO U, 60JlOmHOU, 

JleZKa, HO KpenKa u 6em6ucma; 6C5l eUfe 6 6pbl3zax u MeJlKOU 6005lHOU nblJlU, OHa 

cmoum KaK 6bl noo cepe6pucmou Kuceeu 6 6JleCmKax ... ") , ale není to sluneční svit, 

plný zlata, nýbrž čas těsně po dešti, instrumentovaný pomocí fonému ,J", převážně v 

koncovkách, kapkách vody. 

V posledním odstavci se setkáme s lidmi, o kterých již padla zmínka, že jdou na 

procházku do lesa. PředchOZÍ přírodní popisy, popř. pohádkové aluze je zastínily; 

teprve teď si na ně opět vzpomeneme, a tím na téma této povídky, první lásku. Malý 

chlapec (,,MaJleHbKUU KaoemuK") běží lesem před ostatními a hraje si se psem. Pak 

následuje popis o něco starší dívky ("oe601JKa-nOOpocmoK"), která si důstojně 

vykračuje s ostatními. Dále, v podstatě už na konci povídky, se dovíme, že se ostatní 

ironicky usmívají - chlapec si křečovitě hraje, zoufalství jeho první lásky nemá 

daleko k pláči, a dívka o tom ví a tváří se pohrdavě a jakože nic, zatímco byla v skrytu 

duše spokojená a pyšná. 

38 )J{ap-llTHll,a. In: H. A. XYMKOB: BeJIHKopyccKHe CKa3KH. BeJIHKopyccKHe 3ara,1I$H. Tpona Tpo5IHoBa, CaHKT
IIeTep6ypr 2001, s. 20-24. 

39 Tamtéž. s. 23. 
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A proč narážka na ptáka Ohniváka, ony pohádkové formulace, zaklínadla, 

pohádkové volání, podobný, leč opačný postup v popisu zezdola nahoru, resp. svrchu 

dolů ... ? Tyto pohádkové rysy, u Bunina inverzně převrácené, tedy negativní, poukazují 

na nepohádkovost reálných prvních lásek. V pohádce "nejmladší syn" zvítězil, a 

přestože byl ještě nedospělý (car ho nechtěl pustit hlídat strom se zlatým jablkem, ani 

mu nejprve nedovolil jít hledat ptáka Ohniváka), získal královskou dceru, kterou 

zachránil před drakem. Naopak ,,MGJleHbKUU KaoemuK" je svou láskou všem pro smích. 

Inverzní paralelu můžeme spatřovat i v Ivanově koni, na němž jezdí a koná hrdinské 

činy a chlapcově velkém psovi, s nímž si hraje. 

Na pozadí pohádkového prostředí tak vystupuje do popředí realita skutečného života, 

resp. její negativní možnost jako protiklad k pohádce se šťastným koncem. 

Interpretaci čápa jako ptáka Ohniváka, a tím výkladu celé povídky nahrává fakt, že 

povídka vyšla a byla napsána ve stejném roce jako povídka "CKG3KU". Ta vyšla 8.6., 

rukopis povídky ,,IIep6a5l Jl10606b" se datuje 2.10. Jsou si tedy časově poměrně blízké. 

V části ,,IIpUMellaHU5l" v souboru "Co6paHue COllUHeHUU"40 se o povídce "CKa3KU" 

píše: ,,PaCCKG3aHHG5l 5lKo6oM CKG3Ka o KpeCmb5lHUHe, y Komopo2o ,,6blllO mpu 

CblHa "... nep60HallGJlbHO 6bllla 3aOyMaHa EyHUHblM KaK omoellbHoe npoU3eoeHue u e 

pyKonucu UMella 3a2JlaeUe "O JKap-nmUlIKe, e caoy, e UlGJlaUle, CK603b Oblp5leyJO ... " 

Nakonec se v Jakovově vyprávění objevuje pohádka na způsob "Ptáka Ohniváka", ale 

jeho místo zaujímá bílý kůň~ který ničí pšeničné pole. )l{ap-rrTHu;a je Buninův oblíbený 

motiv, jak sám uvádí. Na tomto základě společně s argumentací ve výše provedeném 

rozboru lze tedy předpokládat, že ho zpracoval v pozdější povídce ,,IIepea5l11J0606b''. 

Šlo by tak o další z autorových her, paradoxů, parodií, protikladů apod. jako v jiných 

jeho povídkách. 

40 M. A. EYHHH: Co6pamle CO'lHHemrn:. nOBeCTH H paCCKa3bI 1917-1930. T. 5. XY.D:OJKeCTBeHHaH nHTeparypa, 
MocKBa 1966, s. 539. 
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Y.DODATEK 

,n:HeBHBK (1917-1918) a OKaHHHble ~HB (1918-1919) 

Tyto deníky, zachycující období kolem bolševické revoluce a občanské války, vyšly 

nedávno (2006) poprvé v češtině pod názvem ,,Proklaté dny"41. Jelikož jsem na tuto 

knihu psala recenzi, zabývala jsem se podrobněji i verzí v ruštině42 • Rovněž zde, stejně 

jako ve spisovatelově prozaickém i básnickém díle, se setkáme s částmi hláskově 

instrumentovanými částmi. Těmito úseky jsou lyrická líčení přirody; rytmizovanost se 

objevuje i v parodicky míněných částech. To je důvod, proč jsou zahrnuty do 

diplomové práce rovněž tyto prózy, třebaže jde o jiný žánr než v případě ostatních 

rozebíraných děl (povídky). Slouží zde však, s vědomím odlišnosti žánru, pouze jako 

doplňující ukázka toho, že hlásková instrumentace a rytmizace coby estetizující 

princip, což je jeden z bodů mé práce, není cizí ani Buninově deníkové tvorbě, tedy 

formě nalézající se na pomezí umění, publicistiky a historického dokumentu. 

Lyrická líčení přírody se v podstatě objevují jen v ,,Deníku 1917-1918". Ale i v něm, 

jak postupně na autora čím dál víc doléhají všelijaké zvěsti, které lačně hltá na každém 

kroku, přírodních popisů ubývá. Nejcitelněji ve vypjatých chvílích, kdy rozrušení ze 

zažívaných hrůz dosahuje vrcholu. Tak tomu bylo např. při dramatickém útěku z 

venkovské usedlosti svých přátel před drancováním panských sídel na konci října roku 

1917. Z pobytu v rozvrácené Moskvě a poté v Oděse, odkud Bunin uprchl za hranice, 

záznamy o počasí a přírodě v podstatě chybějí. Autor si dokonce poznamenává, že 

pociťuje nedostatek tvůrčí invence. 

Hláskově instrumentovaný úsek najdeme mimo jiné v textu ze srpna roku 1917, v 

období relativního klidu. "Cepblu, co MH02UMU oceHHUMU ttepmaMU, c MH020 pa3 

me()mUM ()oJ/C()eM ()eHb. II eJlU nemyxu,/ 6!:.mep/ M!12KUU,/ 6Jl!l.:JICHblU,/ C 102a,/ 

omKpblma ()6epb 6 aM6ap, maM ()e6KU Memxm MyttHQU nQJl, - QceHb! C6e:JIC05l 3eMJl51 6 

41 I. A. Bunin: Proklaté dny. Argo, Praha 2006. 
42 Český překlad vznikl na základě knihy OKaHHHble .D:HH. A36yKa, CaHKT-PeTep6ypr 2006. V textové příloze se 

jedná o xerokopie z knihy ll. A. EYHHH: OKaHHHble .D:HH. BocIIoMHHaHHH. CTaThH. COBeTcKHlí: IIHCaTeJIb, 
MocKBa 1990. Z ní vycházejí i ukázky v této kapitole. 
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(lJlJle5lX y.»ce CWlbHO yCblnW-ta :JICeJlmOU Jl ucm60U. HUCmb5l 65l3a ZUepUlG6ble, C06ceM 

:JICeJlmble." V tomto místě např. pravidelně distribuovaný přízvuk dvouslabičných slov 

může imitovat vítr, "r" vzrušení, retnice "m", ,.p" a zadní, neboli retné, zaokrouhlené 

přízvukované samohláskové fonémy "u" a ,,0" špulení úst při polibku, "s" sypání listí, 

šustění. 

V textu najdeme i výrazně rytmizované segmenty, ať už přírodní, resp. cestovní, 

anebo parodické. ,,KOJl5l 3aooxHyJlC5l;/ 6ClO OOp02y MOJlllaJl./ EXaJlU Ha E060pUKUHO,/ 

nomOM Ha KO:JICUHKjJ,/ He OOe3:JICa5l KO:JICUHKU,// c6epHyJlU, MUMO H06UK060U,/ nomOM 

noo zopy. Ha ?QJ!Jj/ Ha MeJlbHUl1bl u Ha BepuzuHy./ B BepU2UHe npyo nocpeOUHe,// 

01leHb cmapble U36bl,/ 602ama5l Oepe6H5l./ 3a BepU2UHOU - noo 20py./ 3a Jly2llMU 

HanpomU6/ - Jlec KopUlfHe6blU 6 JlOUfuHe,// Hao HUM 6blCOKO JlyHa/ (P06HO %),/ 

npopWlb 6JleOHblU,/ llec seCb Oy606blU,/ seCb 6 KOpUllHe60U llucm6e/ - JlUCm6a mOllHO 

6 naymuHe.// EO:JICe, KaKa5l nycmblH5l! A KaKa5l nycmblH5l, KaKou oUKapcKuu nOCeJlOK

xymop HyKb5lH CmenaHo6a! HUKmo He npeocma6um ce6e llepe3 cmo, o6ecmu Jlem. " K 

rytmizovanosti přispívají rovněž opakující se slova (',KO:JICUHKa", předložka "Ha", 

,,BepU2uHa" ... ). Krátké rytmizované úseky podporují dojem cesty na koni, sugestivnost 

a připravují vypravěčovo následné omámení až necivilizovanou starobylostí. 

Další úryvek je z dubna 1918, tedy již po říjnové revoluci. ,,12 ll. HOllu 17/30 

anpeJl5l. YmpoM om6pamUmeJlbHOe OU{YUfeHue - XOOWl 6 HUOHCKUU Kpeoum, 6 ceup 3a 

lleK060U KHU:JICKOU. Co 3Jla 63.RJl U3 5lUfUKa 6C~ - llepH06UKU, nUCbMa, CmOJl060e 

cepe6po u m. d. - ocma6Wl mOJlbKO 6yMa2y 6 500 p. - Ka:JICemC5l, 60eHHblu 3a~M. 

CKaHOf!!l - y rll06bl nponGllO KOllbl10 6pUJlJlUaHm060e l1eHou mblC5lll 6 OeC5lmb./ XllM, 

KomopblU ez~ 01le6J:!:.OHO, yKP!J!l'/ - HallaJlbCm60 om 60JlbZUesJ:!:.K06, y.»cgCHO OP!J!l/ u 

6ce m6epoWl OdHQ./ eCJlU 6bl OHQ mym 6blJlO, mo OHQ 6bl U 6blJlO mym." Rytmizující 

roli zde mají dokonce zkratky: ,,)J;." - ,,)J;a.JIee", které v rychlejší a nedbalejší 

výslovnosti, jež je příznačná pro hovorovou expresívní řeč, jejíž prvky se v Denících 

objevují, může znít i ,,)J;a.JIeň"; paralelně mu v textu odpovídá zkratka "p." 

"py6JIeň". To utváří parodickou a směšnou atmosféru, stejně tak k ní přispívá 

expresívnost podpořená dynamizujícími pomlkami. Tutéž funkci má úsek "... 3a~./ 

CKaHdf!!l1 - y rllo6bl nponGllo KOllbllO 6pUJlJlUGHm060e ... ". Směšnost je stupňována 

vzrušením, kterého autor dosahuje vytvářením krátkých samostatných úseků, jež jsou 
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pravidelně přízvukované, a to u dvou prvních slov na poslední slabice (za jednou z 

nich dokonce následuje tečka, a tím se důraz zvětšuje), čímž vzniká dojem bouchnutí 

pěstí, lidovosti, klepu, třebaže o něj vyloženě jít nemusí. Dynamičnost a lidovou 

šťavnatost zde zvyšují i souhláskové fonémy "m", "ď', ,,g", "b", explozívy, navíc 

znělé; příznačné je, že tyto fonémy jsou rovněž součástí vlastního jména, což spolu s 

významem a formou slova "CKaH,ll,aJI" charakteristického také pro expresívní projevy 

přispívá právě ke směšnosti. Za tím věta pokračuje ve stejném duchu, s opakovaně 

použitým fonémem ,,1". V poslední větě nacházíme dokonce rýmy, dále také 

samohláskové a souhláskové paralely, opakování, slovní variace, vše za účelem 

podpory významu směšnosti: "/Xa.M, KOmOpbl'U ezQ, Otte6y:'0Ho, yKpfYl'/ - HattaJlbCm60 

om 60JlbWe6y:'Ko6, y.JICgCHO opfYl/ u 6ce m6epoWl OOHQ.-J eCJlU 6bl OHQ mym 6blJlO, mo 

OHQ 6bl u 6blJlO mym. " 

Srovnáním prvotních zápisků a později upravených textů by byla jasnější otázka, 

nakolik vznikaly jednotlivé části Deníků spontánně a nakolik, resp. jestli jsou v nich 

nějaké dodatečné úpravy, které by měly vliv na přítomnost hláskové instrumentace, 

rytmického principu apod. 
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VI. ZÁVĚR 

V lingvostylistickém rozboru Buninových povídek jsme fonetickou analýzou 

dospěli ke zjištění, že autor hláskovou instrumentaci a rytmizaci (od pravidelné 

ditribuce slovních přízvuků po větné paralelismy) využívá k vyjádření vnitřních 

prožitků, vnějších fenoménů (vítr, volání) a také jako prostředek komiky a parodie; 

oba prostředky můžou mít hodnotu sémantickou i expresívní. Typické bývá pro 

povídky vícevýznamové klíčové slovo, také se výrazně podílející na utváření smyslu 

textu; v jednotlivých významech a jejich vzájemných vztazích jsou často obsaženy 

základní významy povídky. 

Na základě zjištění těchto básnických prostředků docházíme ke konstatování jedné 

z hlavních linií povídek. Tou je senzualismus, tedy smyslové vnímání vnějšího světa. 

Jednak jde o silnou vizualizaci bohatstvím barev a slunečním svitem, jednak jsou pro 

texty charakteristické sluchové vjemy, zvuky; důležitou roli tak hraje sémantika a 

symbolika barev a hlásek. Vypravěč se často staví do pozice pozorovatele, zaujímá k 

senzualistickým popisům, které mají v textu funkci, vztah; nejde tak o secesní 

dekorativismus l
. Druhou výraznou linií Buninových textů je "zvnitřnění", linie vnitřní 

řeči postav; je příznačné, že v tomo typu próz nejsou přítomny dialogy. 

Styl je svou nominálností statický, před čtenářem tak vystupují události a popisy 

jako zázračné ikony. V popisech se vyskytují hojné výčty, kdy fenomén pod 

množstvím atributů až mizí. Jindy (anebo současně) se text vyznačuje složitě 

konstruovanými souvětími, což je příčinou toho, že při prvním čtení mizí vztahy, 

existují pouze jednotlivosti. Děj je často vytčen na začátek povídky nebo k jeho 

vyústění dojde uprostřed apod., což souvisí s umístěním detailních popisů, které 

nemají účel jen samy o sobě; jednak jimi do textu těsněji vstupuje vypravěč

pozorovatel, jednak se podílejí na celkovém významu textu a v neposlední řadě plní 

funkci metafor. V autorově textu metafory jako takové přítomny nejsou, ovšem je jim 

vlastní skrytá metafora vycházející z hláskové instrumentace a rytmizace, Buninův 

senzualismus je metaforický. Zmíněná statičnost je vyvážena vnitřním napětím, na 

němž se podílí tematika (paralelismus smrti a erotiky), motivika, expresivita, tajemství 

1 M. Drozda Buninovu poetiku pojmenoval "secesní realismus". Viz M. Drozda: Narativní masky ruské prózy. 
Od Puškina k Bělému (Kapitoly z historické poetiky). Univerzita Karlova, Praha 1990, s. 187-205. 
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zatemňující smysl povídky. Typickým místem je "yca,n:b6a", jež vyvolává lásku a 

erotiku; kouzelný prostor, v němž se mohou odehrávat i pohádkové věci, ovšem ve 

vztahu, resp. kontrastu se sociálně-psychologickými charakteristikami. 

V povídkách najdeme impresionistickou polohu přírodních popisů. Autorský 

subjekt vnímá přírodu všemi smysly. Od malířského impresionismu se však odlišuje 

tím, že "rozmytost" není vlastní přímo slovům, textu, který je u Bunina přesný, nýbrž 

vzniká v mysli čtenáře mimo jiné díky složitě konstruovaným dlouhým souvětím. 

Expresionismus se zde projevuje prvky brutality, v některých povídkách pesimismem, 

západem slunce, černou barvou, postavou ruského venkovského člověka a s ním 

spojenou drastičností, silnými kontrasty, vnitřním monologem (tedy pohledem na to, 

jak se situace odehrává ve vědomí lidí); někdy může působit až expresivně prožívání 

přírody, obzvlášť pokud se tak děje všemi smysly a člověk se tím dostává dovnitř 

skutečnosti, kde ji i prožívá. Závěrem lze dodat, že reálnost, někde dokumentárnost 

není Buninovi cílem, nýbrž prostředkem, realismus u něj bývá překročen symbolikou. 

V literatuře čteme, co o sobě Bunin řekl: "OH CKa3aJl ... Cl106a: HG3bl6amb ezo 

peaJlUCmOM 3Hattum He 3Hamb KaK xyOO:JICHUKa. "2 

Kdybychom měli vyjmenovat spisovatele Buninově tvorbě blízké, byli by to z 

předchůdců Čechov a případně Turgeněv, z mladších autorů pak Nabokov; z 

evropských G. de Maupassant. 

2 H. A. Eymm: OKaHHHble )l;RM. BocnoMHHaHHH. CTaTbH. COBeTcKMM rIHCaTeJIb, MocKBa 1990, s. 19. 
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PŘÍLOHA-ANALYZOVANÉ TEXTy1 

1 Xerokopie pocházejí z knih: H. A. E)'HHH: Co6paHHe cOlJHHeHHĎ. nOBeCTH H paCCKa3bl 1890-1909. T.2. 
XytJ:oJKeCTBeHHCUl JIHTeparypa, MocKBa 1965; ll. A. E)'HHH: Co6paHHe cOlJHHeHHĎ. nOBeCTH H paCCKa3bl 
1917-1930. T. 5. XytJ:oJKeCTBeHHaSl JIHTeparypa, MOCKBa 1966; ll. A. EyHHH: OKCUlHHble ).UIH. 
BocnOMHHaHHSl. CTaTbH. COBeTcmH nHCaTeJIb, MocKBa 1990. Texty mají stejné pořadí jako v kapitole lY. 
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nEPEBAJ1 

Ho'lb ,i\aBIlO, a JI Bee eme 6peAY no ropaM ll: nepenaJly, 
6pe,i\y uop, neTpOM, cpep,u XO.wp,Horo Tyl\1aHa, II 6e;ma,i\eJlmo, 
HO nOIWpuo H,i\eT ;m MHoii B rrOBoAY MORpaJI, yCTaJl3n .~o
rn3iíb, ;3BJII\3R nycTblMn cTpeMeHaMH. 

B cyMepluI, OT,'I;blx3n y nop,HoxUln COCHOBblX JleCOB, ;3a 
KOTOpblMH Ba'nmaeTCR ;3TOT rOJlblii, nycTbIHHblH nOI\'beM, 11 
eMOTpeJ! II Heo61>HTHylO rJly6uHy no,'l;o MHOIO C TeM OC06hlr.t 
'IY13CTBOM rOPlíOCTI1 11 CHJlbl, C IWTOpblM Bcer,i\a Cl\lOTpHillb 
C 60.lIhlllOH: BbiCOTJ,I. Ellie MOJI\HO 6bUO pa;3JUi'IIITb orOllblUI 
B TeMueIO!!J,en ,i\OJllme 4a.lIel\0 Bl:UI;3y, Ha rrpl'l6pe/I\be TeCHoro 
i-IaJlllBa, KOTOpbIH, YXOiíJI R BOCTORY, Bce paCIDHpRJICn li, nO.'í
HHManCb TyMaHHo-ro.ly6oH cTeHoll, 06mrMaJI rroJlHe6a. Ho II 

ropax yme uacTynaJla HO'lb. TeMHeJlO 6b1CTpO, JI IDeJI, npu6.71II
maJIen 1\ JleCaM - H ropbI llhlpaCTa.i!I1 Bce Mpa'lHeŘ .li I3eJIU
'JaBee, a B npOJIeTbI ItIe}K4Y UK OTpora~m: c 6yprroll cTpeMH
'l.'eJlhHOCTbIO BaJlUJlCn IWCblMU, I\JlUHHblMI1 06JIa1\allIH rycToll 
TyMUH, rOHIiMbllI 6ypeii cnepxy. On Cpbma.lICJI C n.lIOCKOrOpMJ, 
KOTopoe OI\yT»maJl rnranTclwH pbIXJIOll rpJII\OH, II CBOHM na,'l;e
HueilI 1\31\ 6bl yBeJIH'JuBaJI XlIIypylO ťJly6uHY nponaCTew MeJI>I\Y 

ropaMlf. OH yll\e ;3al\bIMHJl .~ec, Ha,ll;BUrarrCb Ha MeUlI UMeCTe 
c rJlyXHIIf, rJIyfiOI\liM II HeJJIO,I\;'MbIM rYJIOM coceH. llOBeJlJIO 
;mr.iHen cnefl\eCTbIO, nOneCJIO CuerOM II seTpOM ... HacTy.!U!JI<l 
HO'lb, II n I\OJIro llleJI no,'l; TeMHbIMIl, rY,i\!llliHMM n TyllIaHCl 
CBoiíaMH ropHoro oopa, CRJIOHHB rOJIony OT neTpa, 

7 
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«CJWpO nepeUél.'I,- rOBOpUJI R ce6e.- CJWpO R nyl(y II ;m

~'Hillbe, i1a ropallfH, II CneTJIOM, JIIOI(HOM 1l0Me ... » 
Ho npOXO/~HT nOJI'IaCa, 'IaC ... RmI','l)'IO MIIHyTy MHe l\a

,meTCR, '11'0 nepeBaJI n I(ByX IIJarax OT MeHR, a rOJ1hIH Ii I\a

l\IeHHCTbIH nO/l'beM ue IWU'laeTCR. Yme AaBRO OCTaJIUCb ,llHHilY 
CO{:UOUWc JIeca, ;r,aBHO rrpOillJIH UH,3JWpOCJIbIe, HCI\pUBJIeHHhTe 

I\ycTapmum, II II Ua'lrmaIO yCTanaTb II ilporuyTb. MHe BcnOllm

HaeTeR neCIWJIbIW lIWI'HJI cpe,'lu COCf\H ne,'laJIeIW 01' nepenaJIa, 

I'l(e noxopouellbI Iwmre-TO ,'lpOBocewr, C6pOIIJeHRhle c rop 

;!IlJ..11:p~jtI)YJ?_~,~:f! 'lyBCTByIO, na RaJWH AHIWll Jr 6e;'lJIIOI(HOH Bbl

co Te R naXOF!'YCb, ;ÓTiicT-nyio, 'ITo 1íOItpyr MSHR TOJIbI\Q Tyl\,f<lR, 

06pbIBJ)r, II AyMalO: I\aR rrpoíi,IY a MUMO OI(IIUORHX I\al\meÍÍ:

naMJITUI!lWB, IWI'/W OHH, J,aJ, 'lCJlOBe'leCI\He c}mrypbI, ;3a'lepnelOT 

cpej(H T)'Mana? XBaTUT JIH y MellJI CH.~ crrycTHTbCJI C rop, Iwrj(a 

JI yiI,e II Terrepb Tepmo IIpe,'lCTaB.~eUJre o BpeMemi II MeCTC? 

BflepeAU 'lTO-TO CM)'THO '.!epneeT cpe,'lU 6erYIllero Tyl\1a

na ... lWRHe-TO TeMUhle XOJIMbl, nOXOJI\He Ha crrJI!Jj;nx MeI(BC

Ilc-ll:. Jl rrp06upalOCb no UIIM, c ojJ,uoro IWMHR Ha IlPyroH, JIO

maph, cpbmaHCb II JIJI;3raJI nO,ilIWBaMH rro MOI{PbIM rO.lJblmaM, 

C TPYAOllf B.le;3aeT ;3a MHOIO,- li Bp'pyr R ;3UlIfe'lalO, "ITO IW
}Jora CIIor,a lIa'I1IJWGT lIfellJleUHO nOI(HHMaTbCJI B ropy! Torl(a 

JI OCTanaBal!BUIOCb, lf lI1elfJ1 OXBaTbIBaeT OT'IaJIHIIe. JI BeCb 

iiPomy 01' Hanpn:mCUliJI lf yCTa.WCTH, o/(eiI{Aa MOR BCJI npa

ll/OI,JIa 01' CHera, a BeTep TaH II npOHIi;:lhIBaeT ee uaCI'BO;3b. 

H~ EpmmyTb .m? Ho Tenepb Aa/Ke 'Ia6aHbI ;3a'6HJII!Cb B CBOU 

rOll1epOBCI\!Ie XlVKUHbI BM8CTe C IW;:laMH Jr OBuaMH,- I{1'O 

yCJIbmlHT 1\!€UH? H 11 C ymaCOl\I O;3upalOCb: 

- BOIl\e MOH! HeyJKeaH 11 ;'la6JIYilIIJ1CJI? 

llOilAHO. Eop r.~yxo li COHUO rYAHT B OTllaJ1eHUJr. HO'!b 

CT1HIOnUTCR Dce TalHlcTB8HHee, II R "IYBCTByro i3TO, XOTJl ne 

;mulO Hll lJpe~reHII, HU lI1eCTa. Tenepb norac nOCJIellHIIH oronel, 

E rJIy60I;IIx IT,OMmux, II ceAoH TyMan IlouapHeTCR HaA HllllIU, 

;maR, '11'0 rrpHJl1e.~ ero 'lae, p;O.1II'IIH 'mc, Iwrlla IWiI\CTCH, "ITO 

Bce BbIMepJ!o Ha ;3eM.~e li y;,;,e mfI\O,r/J,a He fIaCTaUeT yTpO, 

a 6Y/1Yl' TO.~bIW BOilpaCTaTb TynraHbl, OItyTbmaJI BeJIJr'laBble 

II cBoeíl rro.IHo'IIIOH CTpai!,e ropM, 6y llyT r.7lyxo ry lleTb J1eca 

no ropa!\! If Ece ryme J1el'el'b CHer Ha nycTbIHnoM nepeBaJIC. 

;3aI\phlrlaHCh 01' BeTpa, R nOBOpaqIfBaIOCb l{ JIoma/J;Jr. EAUH

CTB8HHoe IlUlBOe cy!-QecTBo, OCTaBIIJeeCR co MHOlO! Ho JIO

wap;b He rMlillfT HU ~reHR. MOHpaR, 0;:l1i6muJI, crop6HBIDUCb 

HOIl llbICOIOfM cep;aoM, IWTopoe ueylUnQme T0p'IIIT Ha ee 

8 

C!IIme, OIla CTonT, nOKopno onycTIIB rOJIOEy C npnmaTbIlIfVi 

yIIJal\HI. Mll ;3JI06HO AepraIO nOBOA, II CHOBa nOACTaEJIJIlO JIHgO 

lI'I01\pOMy cHery JI BeTpy, JI CHOBa yrropuo lI,'I;y lIaBCTpe'ly Hll!. 

horAa R IIblTaIOCb pa;3I'JIRAeTh TO, 'ITO OI,pYiI(aeT MeHR, II 

BHiI{y TOJIbIW ce,'l;ylO 6erYIllyIo MrJIY, HOTopaH CJIeIUIT CHe

I'OM. Rorlla R BCJIyIIJIIBaIOCb, H pa;3.lIIf'IaIO TOJIbIW CBIICT ReTpa 

B,yJllJr II 0p;Ho06pa;3Hoe rrO;3BHlOmaHlIe ;3a CIIJlHOro: i3TO CTy

'laT CTpeMeua, CTaJIliHBaRCb APyr C 4PyrOM ... 

Ho CTpaUHO - MOC OT'lamme ua'IImaeT yupenJIJITb lIIeHJI! 

JI Ha'lURalO l.u;araTb CMeJIee, II ;l.'I06H1JIlf yIWp IWll1y-TO sa Bce, 

'i'l'O R BbIHomy, pallyeT MeUlI. On yme nepeXOIlIfT lJ Ty Mpa '1-

nylo II CTOMKylO nOHopHOCTb Be8My, '11'0 Ha,'l;O BbIHeCTH, npn 

IWTOpOll CJJaAOCTRa 6e;3HalleJI\HOCTb ..• 

BOT HaJwueu II nepeBa.lI. Ho MHe }'iIle Bce paBRO. JI If,W 
IlO POBHOtl li ;P:~Q!)IS_Qj_Lc::,:r~~I"!tIl_eTep HeceT TyMaR AJ!HHHbIJlfII 

IWCMaMlI If Ba.HIT MeHlI C Hor, -HO jí He o51la:ID:fiiÓ Ha :aef'o 

BUllMaHUR. YiI{C no 0AHOM)' CEHCTy BeTpa II no TyMauy 'IYB

cTByeTCJI, ltaI{ rJIy60RO OBJIaAeJIa nOSAHHR HO'Ib ropaMII,

ylKe ,lI;aBUbIlII-,Il;aBUO CIIHT B 1l0.ITIIHax, B CBOHX Ma.[eHbKIIX XH

mUHax MaJIeHblme JIIOAH; HO JI He TOpOnJIIOCb, JI H,'ly, CTIICHyB 

;:ly6bI, H 60pMO'ly, 06pamaJICb K JIOmaMi': 

- MI(U, lfAH. By lleM 6peCTlI. nOHa He CBaJIHllfCJI. CROJIbIW 

yiI:e 6blJIO B MoeH iI\H;:lHII i3TIIX Tpy,'l;UbIX II 0lllfHOIUIX nepe

BUJIOB! RaR HO'lb, HaABHl'a.mCb na MeHJI rOpeCTH, CTpa/1aHHfI, 

fJOJIe;3HH, H;3MeHbI .u06HMbIX II rOpbJ\lW 06HllbI APYiI{6bI - II 

nacTynaJI "Iac -pa;'l.~yI(If CO Bcellf, C 'leM CPOAHIfJ1CII. I1, cnpe

TIJfBmH cepllue, onIITb 6pa.'! II B pyrm CBOR CTpaHHU'leCI\lrH 

nocox. A nOIl'beMbI II IIOBOllIy CqaCTbIO OIJIJIU BbiCOHII u TPYk 

libl, HO'lb, Tyllrau rl 6ypJI BCTpeqaJIIi MeHJI Ha BblCOTe, iKyTKoe 

OAIIUO'leCTEO oxnaThIBa.lIO Ha nepeBa.lIax ... Ho - lfAellI, 1I,'r.eM! 

CnOTbmaRCb, H opej(y RaI( BO CHe. AO yTpa Aa.7leIW. U;e

JIYIO HO'Ib rrpHlleTCJI crrycItaThCR 1\ 1l0:1HHaM II TOJIbRO Ha ;3ape 

YllacTcR, MOiI,eT 6hlTb, yCHyTb rAe-nn6Yi'lb M:epTBbIM CHOM,

CJI{aTbCR II 'IyBcTBoBaTb TO.lIbRO O,if.HO - cJ1aAocTh T0IIJIa no

c.~e xOJ!o,'!a. 

AeHb onRTb 06pa4yeT ~IelUI JIIOAbMH Ji COJIHgClIf fl OHHTI> 

HaAoJIro 06J1faHeT MeHR.-.. r Ae-To yrra;w II li YJI,e HaBcer/(a 

OCl'aHycb cpeAH HO'IIf H: EhIorn na rO.~bIX H 01' BeHa rrycTblH

Hf>lX ropax? 

1892-18.98 
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EMeJlH 6blJl Aypau, a npOiI\HJI Ha CBeTe Tal" l,aI, ,il;aH 60r 
BCJlIWMy: He ceJlJI, ne rraxaJl u HlmaIWH pa60TbI He ;maJl, 
a Ha netIKe CbITeHbKHii nOJIeIKHBaJl. li caMoMy yapIO Ha 
onpaB,il;anbe Ha neql,e e;if\HJI. 

llomeJI nó BO,il;y EMeJlJI,- ero 6paTbJI no cTopoHaM Ha
HHMaJIHCb, a OH TOJIbKO na nequ JIe'RaJI H BeBeCTKaM yro
JI\aJI, ;ia BO,il;Oti Bpa;iBaJIOqRy XO,il;IIJI, ,il;pOBa IWJIOJI Aa CJIail
I\HM CHOM ;iaBHlIIaJICJI,- npHmeJI Ha pwmy, a B BO,il;e qepHaH 
myRa XO,il;HT. OH ee nOCIwpeH ;:la XBOCT II AaBait Ha 6eper 
'famHTb, a OHa ero CTaJla co CJIe;ibMli 06 MU.lOCTli npocHTb: 

- MOJI, nycTu MenJl, EMeJlJl, JI rmRycb Te6e B HeRoe 
npeMH. 

OH ee 6POCHJI, O'l'nycTHJI, a OHa H rOBopHT: 
- llPOCIi, qero Te6e XOqeTCH, He XOqeTCH. 
- MHe,- rOBópuT EJ\18JIH,- Be,il;pa HeCTb He XOqeTCH: 

nymati caMH HAY'!:' 
. OHa ceiiqac clta;iaJIa: «lio myqblO no BeJIeHbIO, no MoeMy 

npomeHbIO, H,il;RTe, M,il;pa, C060H caMub) - OBH Ii nomJHI 
caMH IlO ABOPY. EMeJIH' CJIe,il;OM ;ia HUMR nocnemaeT, necenKH 
nOTaHaRIIBaeT, a OHH nORaqHBaIOTCJI, I,au yTUH, caMH HAYT. 
no ceJIy HapoA BOTpeqaeTOJl, BO nce OIma rJIJI,il;JlT: rJIHHb-IHI, 
MOJI, rJIHHb, y EM8JIbKH BeApa caMH HAYTl ,.,.., A OH AomeJI AO 
ABopa I: myMHT: 
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- ;3:l1 Bbl, iJ;Rcpn-TCTcpII, no my%IO no nCJICUhIO, no 

MOCMy IIpomCUbIO, OTBOpHlhcCb, ABCpH, C060H caMu! Mne 

HCOXOTa CC6H TPYAHTb, Y MCIIH OAHa AyMIW - IIOCJIame na 
cnCTC IIO}I\HTb! 

TyT AncpH ccfr'IaC C060H caMH paCTBOpHJIUCb, a BCApa 
TO,1bl\o 'lepc;:l nopor nOCllrHBaIOT, CTaJIH n R;:l6y IIpH/{aTb

cI'SlI,aTb, a HenCCTInI OT miX I'YAa nOIIaJIO KllAaIOTCH, fiCIIy
iIWJmCb i\IOil,C: 

- qTO wro, ACCI,aTb, TaJWC, 'lTO ;=ITO Tbl, Aypal\, ilYpo

CBCTUllIb? f /1C 1'bl Tal\OC B;:lHJI, qTO BCApa y Tc6n caMH XOAHT'? 

- Y nac,- ronopHT EMCJIH,- UC XOART, a y MCHR,- ro

nopMT,- XOAJIT. ;31'0 yll( nymaii yMHble XPHII-TO rUyT! ne
RBTC MHC 6JIHUOB ;:la pa6oTY! 

Hy nOT II HC pa;'l H nc ARa XOAIIJI EMCJIH TaJnIM IIo6b1TOM 
na pC'lKy, :i1 Bcě nCiJ;pa y IIcro calllH ryJIHJIH. ITOTOM, rJIH/(b, 
llpOB HC'ry. OHli u I1pOCHT cro, UCnCCTlnI-TO: 

- El\IC,iJR, a EMCJIH, y uac Apon py6.11CUblX nCTy. Cry

JIaH CIWpCC ;'Ia ApOnai'lII1, a TO Tc6c 11,e Ha I1e'lH XOJIO,I{RO 
Gy /(CT. 

DR OIlHTb HM, Hll c.lJona nc ronOpH, nOIWpJIeTCH, nbIXO

/(UT, CTaJIO 6bITb, na llnop C JIcu!Jou, c paCIwpJItIIWIO II IIpn
IW;:lbIBaCT: 

- Mnc,- ronopHT,- cMepTb ue XOqCTCH APona py6BTb, 

HY-I,a, no !!!Y'!bIO no neJICHbIO, no 1I1OeMy npomcHbIO, py61I, 

Tonop, caM. A nbl, APon3-60pona, H/{HTC c060u Ca1lIH n Ii;'l6y, 

Mue He XO'ICTCH nac UOCUTb, ce6H 6ecnOIWUTb. CTOpOH3 

Hama, ACCI,aTb, 60raTaH, JIClib ApellIy'laH, pora1'aH: n TeCRMC 
nopOTa nc .I1C;lCT! 

Torrop-IWJ!yn ccfrqac y Hero ll;l pyl, mMbIr, n;:lBIIJICH BbImc 

I,PbllllIi Ii nomCJI AOJI6I1Tb, ABC pll B ceH!JbI, n ll;:l6y paCIIax

HyJ!llCb, a IWOBa II Aanau CIWIWTb - npblraIOT, npo/(c l\all 

pbl6bI aJIH myKH, a HcnCCTIUI. onHTb AYPÓM ,9Toro .lleJIa ncny

lI\3J!IiCb, npHqyTcR I\aI\aH I10.ll CTOJI, KallaR no/( Hómm,- 1110;1, 

rrorra,1l;CT, HaCllfcpTb ymlI6eT! - a TOIlOp TaT, Ii I,pomHT, Tal\ 

H naJIRCT,- BO-O CIW.(lbIW RamBblpJIJI, !JCJIbHOe 6epCMH. Ue
nCCTKn EMCJIIO C rUCBOM pyraIOT, rpO;lRT 6paTbHM U3maJUITb
CR, a OH TOJIbIW, IlaK COM, yXlIIbIJIHeTCH: 

- Bbl 6JIIIHbl-TO lVmc rreJOiTC ;:lHaHTe Aa IlIaCJIOM AIOiReH 

nOJItIllaÍiTe,- a caM onRTb Há rreqI. n OTCTaBI\y no.lIe;3, erraTb 

Aa iJ;PcMal'b, MyCOpOM rOJIOBy rrcpecbln3Tb. 

nOTOM HC ;3a ,1l;oJIroe BpCMR n Ha IlBOpC APOBarrep.eBC-
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JI II Ch. HeBCCTKU npucTynnJIH, B J!ec cro' nOCbIJIaIOT, 6paTbRMlI 

TpamaXOT, HbIH'Ie, ,1l;eCI\aTb, 6paTbR C pa60TLI rrpllAyT, MbI HM 

lIaHaiI,eM, qTO TLI Bac HC CJIyxacmb'CR, TOJIbKO JlCmlfmb Aa 

Tapauanón Muemb, OHII Tc6R, 06J!OlVIa, HC nOMlfJ!yIOT. A OH, 

EMC,iIH, IIa pacIIpaDy lIm,ll;Kntl 6bIJI, CTpaCTb ;3Toro 60H 60HJ!CH, 

nCKO'IlfJI nocIwpcii C ne'llI, OAeJICJI n CBOU i1nnyn-MaJ!axau, 

KymalwM nOAIIOJICaJICJI, n;3HJ! TonOp-KOJIyn Ii lIaTKHy.lI ;:la Ily

maI, ;3a ;=ITOT. HeBCCTI\H rOBopRT - Tc6c naAO JIOma,ll;b lIa

npH'Jb, Tbl nCAb caM ne yMecmh ilO cnocu AypOCTll, a OU 

ronopHT, a Ha qTO OHa MHe, J!olllaAh-TO,- TO.(lbIW lIIaRTh ce? 

JI H Ha caHHX Ha O/{HHK C'bC;liIl:y, y nac nc XO,1l;HT 60;! JIO

maAI1 caBH, a y MeHR BOT XO,i!;JIT. 

IIomcJI K CaBJIM, nOABJI;3u.lJ OrJI06.JIIi Ha;3alí, CCJI II nplU\a

IIbIBaCT: «(nO myqbIO no nCJ!enbIO, no lIWCMy npomCHbJO, OT

nopHltrecb, BopOTa, caMll 1» HopOTa ccíí:qac paCTBopmOTCR, 

a ou KpII'lHT: «(A Bbl, caUII, cTynauTc B nyTh-Aopory caMIi!') 

CaHII II I10J!eTeJIU,- HX JIOmaAb TaII: nc nC;:leT, l{al, IIX I10-

neCJlo! - CIWqyT qcpe;l ropoA, JIIO/{CU C 'Hor AOJIOU CIIIII6aIOT, 

AaBHT, a CMy, ElIfCJ!C, II roplOmRa MaJ!O. HapOA - «(ax, ax, 

canu caMII CAYT!» - XOTCJIll ero OKOpOTllTI. - Hy Aa Te60, 

ero n cJ!eA ;3aMeJ!O! nOTOM npIIoxaJ! OH n JICC, OCTaUOBllJIlICh 

;'ITH cmIH, ;3Ha'lHT, n JICCC. CJIC;:laCT OU C ca)1eli, EMeJlH, Bhl

nHlIfaCT TOIIOp niHIa nOHca: 

- Hy-Ila,-rOBOpUT,- py6n, Tonop, IlO lIfOCMy no my 'lb

CMy BCJI8UblO. A 11 nOCHJI\y, norJIJIil\y, B rOJ!onc lIfaJICHbHO 

IIOqCmy: CTpaCTI. cncp6HT 'lTO-tl-TO! 

TOIIop cou'lac iKe Ha'llIBaeT py6nTb - TOJIbI\O ;:IDOH iI,YH

AiiT no JIccy! Hapy6Fr.1, CI\OJII.I\O HaAO, nOTOllf EMeJIJI II ro

nopliT: «(A Bbl, APOBa, no 1I1OCMy rrpomCHblO, JIOJKIiTeCh n caRU 

C3MU, MHe HeOXOTa Bac HJIa'CTb, ;=11'0 MHC He CJIaCTI.'). ,lI;poBa 

li nOmJ1li npHAaTb, rOJIOnallfM MOTaTI. Aa YI{JIaAbIBaTbCH . B 

caHlI. HaBlu EMCJIJI BOII, ~aTRHy.lJ Tonop lIa Kymall:-no/{noHCI(y, 

CaAHTCJI Ha caHU II IIpUKa,3bIBaeT, cTynaHTc, MOJI, TenCpIi'la, 

caHIi, caMII c060ii KO /{BOpy. CaRII OIIIITb nycTIiJ!IICh 

cTpeJIoii IIO ropOAY, ABOpJIHC II MUpJIBe yBIi/(aJIll - «(ax, ax, 

OIIliTb ;'IT01' ;'IJIOAeii, IlaIWU BapOA nOAaBIiJIb> - XOTeJIn ero 

nCpeBJITh, lIa6cmaJIII nOA Aopory C Ay6RHl\allfR, C pOraqaMlI, 

TOJlhIW He TyT-TO 6LIJIO, ncpeHHTh-TO ero! IIOAaBHJI C BO;iOM 

HapoAY cme 60JIe, 'lCM KorAa IIopomHěM CX3JI, npne;'lmaeT 1\0 

ABOpy, nCneCTKJI OrJIHAenl B ORHO n AaBaH OIIHTb pyraTb 

ero,- BOT, MOJI, AYPaH ltaHOH rJIyIIblu, CI\OJIbIW TbI, 06JIOM, 
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uapop,y 6e;:m11HHO nOAaBiIJI, a on 11M OTBeqaeT, a ;3a'leM, ro-
1l0p11T, OH11 MenJI áa Ta6eJIhHOH Aopore OROpaqHUaJI11 C p,y::. 
611HllaMH, c pOraqaMlI, nop, CaH11 Jle;;!Jlu? IIOTOM cI\a;'laJl CBoe 
lliyqhe CJlOBO, nopOTa nepcp, RUM Bpa;;! paCTBOpUJIUCb, OH II 

ll'beXaJl BO ABOp C BO;;!OM. TyT orrRTb, ;maqHT, rrOCnraJJH 
p,pOBa-nOJleHbR B ll;>6y, Harryn,aJlII HelleC'rOI~ onHTb pTUM CTy
lWM, a EMe.rrR-p,ypaI\ ;>aJJe;3 na rre'lb li OIlRTh rraIWsaJJ rreqh 
CMy 6JlllllOB no6oJle p,a MaCJlOM lYIa;33Tb nOlIUlpHee. 

Hy EOT Oll CJJ, eJl, nOTOM r.1HIAb B Olmo, a TyT po;3bH'K, 
umyT ero COTHUKU, CTapOCTa, XOTRT I( HaI\asaHblO npep,CTa
BHTb ;3a Bce ero 6aCIlOCJlOBbR. On, 6bIJl, ;>a61IJlCn, I{YAa no
TeMuee II yrOJl, n Cop, II nayqHHY, Hy TOJlbKO BCe-TalnI OHY! 
ero HalllJUI TaM, Ha inOM neql,e. 

- CJle;3an,- rOBopRT,- EMCJIR, np HillJJ O TBoe BpClIIJJ. 
lho pTO Tbl p,ypocBeTHillb, Hapop, KaJIeqUillb? BOT 1\lbl Te6a 
;>a6epeM II B XOJIOp,HylO oTBep,eM, Kal( pTO, MOJI, 'rbl 6e;'l JIO
Illap,u e;3p,Hlllb, HeJIap,HO p,eJIaeillb, llenyxy TBOpUillb? 

;:!aqaJIU ero C neqlUl CHllMaTb, Talli11Tb, XOTRT ero nOl\OlO 
JIHIllHTb, a OH 06Up,eJIéJl Ha HUX II rOBopUT ,IIy611Hl\e cBoeií, 
l\allaR y Hero B yrOJII,y CTOnJla: 

- HY-I\a,- rOBOp11T,- nOI,amH UM, p,y611Hl\R, 6e.[bIH 
CBeT! 

CKa;m.iJ CBoe myqbC CJJono, a ,I1;y6uHl,a Ral\ B;;!OBbeTCJI, Ital, 
IW;'lJIcKHeT Hi yrJIa, ,I1;a 11 ,IIaBaií 11X CTpO'llITb no pyRaM, no 
rOJIOBalli, cTapocTy 11 COTHHROB pTRX. 01111 - ax, ax, qTO pTO, 
AeCI\aTb, TaIwe, qTO p,y611HRa Hac no rOJJOBaM I1pÓJI? -,IIa 
noclwpelí: BOH 11S XaThl. RHHyJI11Cb I\ CTaHoBoMy, I, crpam
IlUI,aM, OH, rOBOpJlT, Ilac He CJJyxaeTCJI, a CRJIOH ero HHIWK 
ne BO;>b!l1elllb, RAUTe, ;>HaqllT, caMll, lIIOiIWT, OH Bac 60JIe 
nOqHTaeT, a TIpO AyOUHI\y rrpo pTy, Ral\aJl ux yromaJIa, no
HJITHoe ,ll;e,10, MOJJ:qOK. fiOTOM co6pa.rrUCb. Bce ypJl,l1;HHI\H. 
CTpamHUlm II ca~\ CTaHoBoit C HUMll, CTapOCTa 11M yKa~aJI, 
fp,e OH, EMeJIJI, ériacae'fCJI, OHll li BXOAJIT B u;36y I\ HeMy 
llCe!l1 rypTÓM: 

- Hy Tenepb, EMeJIJI-Aypa'lOK, Mbl Te6JI C COJIAaTallI11 
;:m6epeM, ca6JJ:nMH Te6R ~apy611!l1,- cJIe;3aií cI\Opeií C rreqn, 
ua,llenan ;>ImyH Ha rrJJeqn, I, ,IIorrpocy ompanJIlIHcn! 

A OH OnJITh ne CJIyxaeTClI,- RX rrOJJ:Ha u;'l6a HanUXaJIaeb, 
a OH OnllTb HC Hp,eT, II yrJIy neceHl\y noeT: 

Oň, BbI, Oqll,lICHble MOli Oqlf, 

E~IeJlJI Ha pacnpaBy I1THTb He Xoqa! 
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OHn ero qeCTblO yMOJlJlIOT, a OH OrrJITb CBoe, OrrllTb pTlI 
Ollll TIOeT. Hy, nan OHii ero OnJlTb pa;>AP8a\HJIII, OH R ro
BOpHTI 

- no l.!!Y'lhIO no BeJIeHblO, no MoeMy MOJIeHMO,- a p,y-
611Hl\a ~Ta TaK II JIem11T C HllM Ha ne'IKe,- HY-l\a,- rono
pIIT,- ,I1;y611Hl\a, TIorroTqyií MX caxapoMl 

Ta Ay6ullI\a ce}iqac BCTaBaeT II /lllnait llX oxaiIm:naTb C 
rOJJOBbI Há rOJJOBY, CTaHOBoro II CTpaiJ\HllIWB, II nOBblrHaJJa, 
;>Ha'lIiT, Bcex II;> xaThl BOR. 

- Hy qTO Teneph C HMM ,IIeJJaTb,- CTaHOBOH: rOBopUT,
I\aR ero HaM B;3nTb, pe6nTa? 

A Op,llH CTpamH11I, 11 HaAyMaitCJl: 
- )l;aBaiíTe,- rOBopuT,- 06MaH0ll1 BO;ahllIeM. CHameM, 

qTO Te611 caM rocy,l1;apb BeJJeJI np11rJJaCll'fh. OH Te6e BeJIllT 
BCRK11X npllHMI\OB lI1eAOB.bIX HaAanaTb. (A OH, E!I1eJIII, JJI0611-
TeJIb 6blJJ eCTb pTll npllHIII\H II íIWMlm.) OH Te6n, MOJI, ,!l0-
ChlTa HaIwpMuT, rocYAapb-To. 

CrOBOpUJJMCb Tal\-TO, npUillJIIf II ,I1;UnaM ero yJJ:emaTb, BOJI
HOBaTh. Hy OH 11 COrJIaCMJICn. Hy XOpOIllO, rOBopliT, 6JIaro
,IIaplO Ba~' ;aa BHII!I1aHllC, cTynaMTe 1\0 ABOpy II He 6ecrro
Iwií:Te ce6n,- H cani I, HeMY, K rocy,llaplO, rroe,l1;y. 

OHll II yillJJll Bce 0'1' Hero, a Oll II npHI,a;:lblBaeT rrelJI\e: 
- Hy~l\a,- ronopUT,- neql\a, cTynaií-Isa Tenepb, no 

MoeMy npul\a~y, K caMoMy H UaplO BO /l;BOpeu! IIpo Hac C TO-
60ií CJIaBa ,11;0 caMoro UapH ,IIOillJIa. OH, rOCYAapb, 06emaeT 
Me~H íKaMKaMll Hall.OpMllTb, a H JII06HTeJIb AO RIiX. 

IIe'lb ceií'lac me ;ianopOqaJIaCb, llaxpycTeJIU, ;3arpeMeJIU 
no .ll;36e, BbmpOCTaJIaCb Hapymy C HMM II rrOJIeTeJJa CTpeJIOH, 
a OB pa;:ma.llHJICH Ha Heil:, Bce paBHO I,al\ Ha nacca1KupHOM 
rroeMe, Ha rrapOBo;3e eAeT. IIO,l1;'be;>JI\aeT 1\ rocy,llapeBy ABOp
Uy, rrpHl\a;>bIBaeT uapClmM BpaTaM OTBOpHThCH R upeT npHMO 
na neqKe Ha pTOi[ H '6aJIlwHy, H nph1JIbUy K fJIaBHOll1y, a caM 
myMllT, ltpUqUT BO BCIO rJIomy, BO BCIO npane,l1;HyIO, «oit, BhI, 
OqH. lI101l JlCHMe Oqu!) qacoBhle CJIyrn 6erYT, XOTHT ero yHnTb, 
yconecTUTb, a rocy,llapb yCJIhlXaJI :'ITOT lllyM-6ap,I1;aH u caM, 
;:IHa'lIlT, BMeCTe C ,I1;O'llwň-HaCJIe,l1;HHueH: Ha nphlJlbUO BblXOAIIT: 

.. - qTO TbI,- rOBopliT,- aeBejI{a, ryT KPHqUillb. ;iaqeM 
Thl,- rOBopUT,- B HaillU uapcm·[C nOIWli nplleXaJI, qy,lleca 
TBOpllillb, Ha ne'lI{e e~AHmb? Clm;:lblBaň, KrO Tbl Talwií. Tbl, 
Bepno, EMeJIJI-~ypaqOK? 
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HapOAY 6e;'lBllHHO nOAanHJI, a OH HM OTDe'IaeT"a ;:Ia'lell-I, ro
DOpHT, OUH JlIeHJI na Ta6cJIbHOH Aopore OIWpaqHnaJIH C AY
OUHl,aMll, c pOra'IaMH, nOA caHU JIe;:lJIH? nOTOM CIia;:laJI CDoe 
llJy%e C.lIono, DopOTa nepeA HHM Bpa,3 paCTnOpHJIHCb, OH u 
l31>exa.II no ABOp C B0,30ilf. TyT OnJlTb, ;ma'lHT, nOCHraJIH 
IípOBa-nO.IIeHbJl B ll,36y, nanyJI,a.JIII ueBeC'rOI\ 011J1'1'h p'l'HM c'I'Y-
1\0 lil , a EMe.~JI-Aypal\ ,3a.IIe,3 ua ne'lb II ODJI'I'h UaHa;i!aJI Deqb 
eMy 6JIlIHOB no60.IIe Aa MaCJlOM Ma,3aTb nOiI\Hpuee. 

Hy BOT OU eJI, e.II, nOTOM r.~Jlllb B Olmo, a TyT pOllblCli, 
umyT ero COTHmi:H, CTapOCTa, XOTJI'I' 1\ UaI\a,3aHbIO npeACTa
BllTb Ila Bce ero 6aCHOCJIOBbJl. Ou, ObIJI, ;>a6HJICJI, I,y Ila 110-
TeMHee II yro.II, B COP,B nay'llmy, HY TOJIbHO Bce-TaIHf OHH 
ero UalllJIH TaM, Ha pTOll De'me. 

- C.lIe;>aii:,- rOBOpJl'f.,- EMCJIJI, nplIillJIO TBoe BpCMJI. 

Lho pTO Tbl llypocneTulllb, HapOA 1\aJIetIHIDb? BOT MM Tc6JI 
;>u6epeM fl B XOJIOAHylO OTBeAeM, lla1\ pTO, MOJI, 'rbl 6e;'l JIO
IDaAU e,3AlIlllb, lICJIaAUO AeJIaeIDb, trenyxy TBOpDllIh? 

;3a'laJIu ero C nctu\U CUHMaTb, TaW;HTh, XOTJlT ero nOlWIO 
JI Hlllll'l'h, a ou 06UIleJIcJI na uux H rOBOpH'I' Ay6HHI\e cBoeŘ,' 
IWl\aJI y Hero B yroJI1\y CTOJlJIa: 

- HY-l\a,- rOBopIIT,- nOlia1IUi HM, Ay6HHIW, 6e.IblD 
cBeT! 

Cl\a;'la.~ CBOC u!)rlJhe CJIOBO, a Ay6uuHa I,al( B;'loBbeTcu, llal, 
lW;>.llCI\HCT H;'! yrJIa, Ila H llaBaŘ HX CTpOlJH'I'h no pyuaM, no 
rOJIOBaM, cTapoc'I'y u CO'l'HHIWB pTHX. OHH - ax, ax, lJTO f)TO, 
Aecl,aTb, TaIWe, tITO Ay6HIfKa uac no rOJIOnUM 1\pÓII? - Aa 
noclwpeÍÍ: 130H U,3 xaTbI. RHHyJIUCb Ii C'I'aHOBoMy, 1\ CTpaiI(
HH1WlI-I, OH, rOBOpJlT, nac He CJIyxaCTCJI, a ClIJIoŘ ero UU1\aI( 
He BO;'lhllfelllb, HARTe, ilHalJHT, caMII, M01IteT, OH Bac 60J.le 
nOlJUTaCT, a npo Ay6uHI(ynpo pTy, HallaJl IIX yromaJIa, 1I0-
HRTnoe f~CJlO, lilO JI '10 1(, nOTOM c06paJmCh BCC ypHlllllnUl, 
CTpa1IlHIU01 <,J1 caM CTauonOM C OUMII, CTapOCTa liM ylia;:l'a JI , 
rp;e on, EMeJiÍl, cnacaCTCH, OHH u nXOAJlT B H,36y K HeMy 
DceM rypTóM: 

- Hy Tcneph, EMCJIH-,lIypa '101\, Mb! Te6J1 C COJIllaTaMM 
,3a6CpCM, Ca6JInMH Tc6H ;'lapy6I1M,- cJIe;mň Clwpcň C nwUI, 
aaAenaŘ ;3lInyH na nJIé'lH, li ,lIonpocy OrnpaBJIRHcH! 

A OH OnJlTh HC CJIyxacTcH,- HX nOJIua H,36a HanllXaJIaeh; 
a OH onHTh HC BAeT, 13 yrJIy ncceHKy nOCT: 

Oň, BLl, OqU, HCHbIe MOU Oqll, 
EMeJIH na pacrrpaBy I1TIITb ne xO'la! 
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OBn cro lJeCTbIO yMOJIHlOT, a OH onHTh CHoe, onHTb pTII 
O'lII nOCT. Hy, ual{ OHU ero onHTh p3;3,1i;pa1IlllJIU, oa II 1'0-

nopHTI 

- no J!!ytlbIO IlO BeJICUbIO, no MoeMy MOJIeUhIO,- a AY-
6IIaKa I3Ta Tan II JIe1IlIIT C HMM Ha netIKe,--:- Hy-ua,- rOI3D

PMT,- Ay6MHI\a, nOnOTqyH UX caxapoM! 
Ta lly6HHI\a ccihac nCTaBaCT II AanaŘ nx oXamnBa'fb C 

rOJIOBbI Há rOJIOBY, CTaHOBOI'O II cTpaJJ\HImoB, II nOBblraaJIa, 

;ilHalJIIT, Bcex H,3 xaTbl BOB. 
- Hy lJTO Tcnepb C HIIM lleJIaTb,- CTaHOBOM rOBopIiT,

I\aI\ ero 1IaM B;3JITb, pe6uTa? 

A O,l!IIH CTpa1I\HIU\ II uaAyMail:cJI: 
- AaBaŘTc,- rOBopUT,- 06MaUOM nO;ilhMeM. CHa1KeM, 

qTO Te6n caM rOCYAapb BeJIeJI npHrJI3CH'fb. Oa Te6e BCJIUT 
BCHlllIX npHulIIWB MCAoBblX Ua,ll;anaTb. (A OH, EMCJIII; JI106u
TCJIb 6hIJI eCTb f)TU npnHIIIUI II iImllfUH.) On Tc6n, MOJI, 110-

ChlTa naHopMIIT, rocYllaph-To. 
CrOBOpllJIlICb TaI\-TO, npnllJIU II lJ;an3Ň ero yJIemuTb, BOJI

HonaTb. Hy OH Ii COrJI3CIiJICH. Hy XOpOllO, rOBopHT, 6JIaro
AapIO Bac ;'la BnllMaHIle, cTynall:TC 1\0 ABOPy u ne 6ccno
nolhc ce6n,- H caM 1(' HCMy, II rOCYAapIO, nocAY. 

OHH u yIDJIlI BCC OT Hero, a OII II npnua,3MBaCT nClJI\c: 
- ,HY-1\a,- rOBopIlT,- nC'Il(a, cTynaii~Ila Tcncph, no 

MOCMy npHHa;'ly, II caMoMy H gapIO BO ABOpel!! npo Hac C TO-

60Ř CJIaBa AO CaMoro ijapH 1l0IDJIa. OH, rOCYAupb, 06CmaeT 
MCHJI ilmM1\aMU HaHopMUTh, a JI JII06HTCJIb AO HUX. 

nC% cen'1ac ,nc ;'laBOpOlJaJIaCh, ;'laxpycTeJI3, ;'larpeMeJ.l3 
no H;:I6c, nhlnpOCTaJIaCh Hapyi1\y C nUM II nOJIeTeJIa CTpeJIOH, 
a OH pa,3ua.iIHJICH na Heií:, ncc paBHO ual( Ha naccaiKupHOM 

nocMc, aa napOBo;'le CACT. IIOIl'hC;'liImeT II rocYAapcBy IlBOp
I!Y, npUHa;'lblBaeT l!apClmM BpaTaM OTBOpHThCJI II npCT npHlIfO 
Ha nelJUC Ha pTOM I( 6aJIlwHy, n HphlJIbUY li rJIaBuoJlíy, a caM 
myMIIT, npn'lHT B'O BCIO I'JIOTny, BO BCIO npancAHyIO, <IOD, Bhl, 
O'1U, MOli HCHMe OqH1» qacoBble CJIyru 6crYT, XOTHT ero yHHTb, 
yconccTllTh, a rocYAapb yCJ.lblXaJI pTOT myM-6apAal{ II caM, 

;maQllT, BMeCTe c AOQIWH-HaCJ1eAHIIgeii Ha UpblJlbijO BblXOi'{UT: 
.... '- qTO TbI,- rOBopHT,- nCBeiI<a, TyT IipH'lHIDb, ;:IaQC:ItI 

TbI,- rOBopllT,- B HaIIlli yapcRHc 1I00WH npnCxaJI, '1YAeca 
TBOpUIDb, Ha neql{e e,sAHIDh? CH8.,3bIBaH, KTO Tbl TaIWŮ. Tbl, 
Bepno, EMeJIJI-Aypa'lOU? 
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A EMe.ilJI rrO/\bJMaeTCJI C -q:etuUI, pa;'l6HpaeT BI'lClm C rJla,3, 

yTH}JaeT COrrJlll-Bo;'lrpll li I,JIaUJleTCJI eMY, rocY/i:aplO cBoeMy: 

- TaK TOlIno, MOJI, Bame lllllnepaTopCKoe BCJIHlIeCTBo, 

;JTO 11 caMbIii II eCTb. JI,- rOBopHT,- ;'IaTeM clO/i:a npHeXaJI, 

rpcY,'l;apb-6aTlOlllKa, tITO BbI lIIeHJI ;'IBaJIU npllHlmaMH KOp

lI!HTb, a 11 JII06IITeJIb HX eCTb. 

- JI Te611 He rrplIHImaMH IWpMIlTb,- rOBOpJ1T ell1Y rocy

/lapb C rHenOM,- JI Te6a ne.IIIO CeH'laC B TIOPbMY ,3a6paTb! 

11 Tc611,- ronopRT,- ,3a6cpy rrO/i: apeCT. 

- A ;'la lITO nw, Ballle HMrrepaTopCIwe BeJIUlIeCTBo, ;'Ia-

6epeTe Bbl MeHlI? 

- A ;:la TO,- rOBopIlT,- lITO 'fbI Ha CaHJlX 6e;'l JIOllla/i:I1 

C;:Ji\IIIIlb, rw PO/\ CMyTbRIIUlllb JI JlIHTeJleii 60JIbmOe lIHCJIO rro

p; U BlIJI , nOMR,l. JI Be.~IO eeiilIac Te6c rOJIOBy CneC'fb. BOT Tc6e 

.1\1eq II rO.'IOBa /i:OJIoÍi C rrJIelI! 

napb CMy rOBopuT - Ha Tc611 n,aJl06 lI1HOrO, ;'Ia ;J'f0 Te6e 

HCXOpOlliO 6Y/~eT, ,3a 6eCQee'fbe 'faROe, a OH orrRTb urpaeT 

nCCHlO <WH, Bbl, OqH, MOH aCHblC O'IH)} , Ha netme JIen\HT JI 

rreeHlO I;plJlIIIT BO Bceě pbVIO. focy IWpb oceplIa.l, pa,3ropa

lIUJlCR, HplumyJI rrpucJlyr 'IaCOnbIX,- B;:lR'fb, P;CCIWTb, cro n 

p;nU,'U!ilTb tleTblpe lIaea! - a ElIle.~R, nOHlInlllU TaIwe p;e.71o, 

IlOJIHbI IlOpTIm CO cTpaxy HaIlycTHJI JI ronopllT IlOClwpeH: 

- no illylIbIO no neJIeHblO, IlO MOCMy HI1,3I\OMy IlpO

meHblO, B.u0611Ch n MCHlI, gapcKaJl /\OlIb-HaeJle/lHlIga, npocnCb 

;'IaJliym ;:Ja MCHR! { 

IIpnCJlyrn 6cryT, XOTJlT ero C .iieqJI T3l!!HTb, a UapCI,ila 

,'I;Oqh HatmHaCT rocy,'];apJl eo C.'lC,3bMII ;:Ja noro npOCHTb: 

- JIyqllle, MOJI, rocyp;apb-6aTlOllll(a, MeHa CHa;:JHHTC,~ 
a nc Mory ero ,3JIoii cMepTH nepeuecTb, y Hero BOJIllle6HOe 

cJlono eCTb. Bbl,- rOBopHT,- He rJIlI/\I1TC, 'ITO OH T6IWii corra

Tblii, TOJlCTOn1lTbIH, rJla;3a ,IlblpI\OIO, HOC npOCnl1pUOIO, OH HOC 

yTp,<T, ;:Ja HBaH-uapCBl!qa COri.l\eT! 

, Hy, rOCY/i:apb If cmaJlliJIca Ha Hee, HaCJleAHllUY cnoIO. 

O'fTpenaJI ft;.~JI BlIAIiMOCTH EMe.no-/\ypaKa ;'Ia BmlIBblií BHXOP, 

nal(a;:laJI CMy CTporo-naCTporo 60JIbmC TaK-TO H,:C OXaJIbHH

lIaTb, HaKHp;aJI eMy Ha rreqRY Ir;:J C06CTBCHHblX pyK JIeft;eH

UOB-npaHlIKOB, a EMeJlll HaI\JIaH1IJlC1I eMy, Ha6HJI ;:l06 ;3THMH 

3aI(yCIW~fJI, p;yGuHIwii MaxHyJl, ncql\Y nonepHyJI II IJomeJl lIC

Ca'fb Ha rreQI,e ltD ,Ilnopy, CI\aqeT-JICTlIT, a caM Cl!!C uy!'ye 

rrpeiImero CBOIO nCCHIO m)'MUT,- TOJIbl\O no .1Iecy OT,3bl

naeTCJI! 
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TyT /.!OJíro JIH, IWpO'fIW JIH, TOJlbIW uapCKaH /.(Oqb, I\al\ 

TOJIblW OH, ;'IHaqliT, CRphIJIClI C rJla;'l /\oJIoii, 1I.;'IaqHli IlO HCM 

coxny'fb, ropCBaTh: OH cti npOCTO C y1\1a HeH/.{CT,- ,l\lOme 

BJíI06HJIaCh n noro no ;31'0111)' no illyqbeMY cJlony! fOCY,l\aph 

BU,'];lIT ec lIIyI(y H, Halwneu TorO, 06pamaeTCH 1\ Heii, npOCI1T 

CC BO BCCM CO;:JHa'fhca. Hy, OHa el\Iy II nOI\aJlJlaCb: 

- focy p;apb, MOJI, 6aTlOmHa, 11 BCH HCTJlHYJlaCh, HC1'O

t!!aJIa no HeMy, no EI\Ie.'IC-AypaI'y. He oTAanaH lIIHC uapcTua

roc)' /.{apCTna, a nOC'fpOH JlIHe fjJaMlIJlhHblii cI\JIen-MOrMJly, 

IWJIlI ne XOtlemh 1I1eHH ;!al\1yn( ;:la nero OTft;a'fh! 

Hy '1'f0 Tyl' ft;C.JIaTb rocY/i:aplO nplI TaIi.lIX pcqax? On 

OIlJITb CiI\a,lI1JICa Ha Hee H nOChlJlaCT ceiiqac nOCJlanHImOB 

B ;3Ty l\epeBHIO, r,llC, ;:Ju a 'II'IT, EMCJIa npOmlIBaJI, JIarrTCM mu 
xJIe6aJI. IIplIeXaJIH ;JTI1 nOCJIaHHlIKH nepXOIII Ha IWllHX, Ha

lllJIH ero B ;3TOH p;epeBHC, B;:JOllIJlII B 1I;:J6y II AanaH ero 

yl\WJllITh: 

-:- EJliC"lIOlllI,a, MlIJIblii, n 1I.l\ IlO, MOJI. ,'];06llJlCH Tbl CBocro: 

He 6YACllIb nH naxaTb, Hll IWCI1Tb, 6YAelllh TOJlblW lI(aMT\H 

B pOT nOCUTb. fOCYAapb Te6R qeCThIO R ce6e npOClIT, XOqCT 

,WqI,y ;:Ja Tc6a nhlAaTh. YTHpaii: cnol1 COnJlH, qellIH cnou I'YA

JI bl , HRAenafi rropTlm-py6axy - Mb! 'fc6e ;'Ia cllaxy! 

A OH, EMCJl1l, cmc JIOMaC'fC1I,- a, ,'];eCI(aTh, Teneph MIM 

CTaJI! 

- 11,- rOnOpI1T,- nO-JII0/i:CIU1 HUqerO He XOqy AeJlaTb. 

JI BceM rOJlOBaM rOJI OBa. JI na nC'Ill noc,'];y. MHC BamII I,a

peThI-KOJlJlCI\I1 6c;:J naA06HocTU. Mne C nequ CJlC;:JaTh nc xo· 

QCTcn. MOJI /i:yIlH\a OAHa - ce6n He TpYAUTh, a Ha CBCTe 

nOCJIalIW nOiI\HTb. 

UOCJllUJHI1KH, nOHHTHO, II Ha TO 06paAOnaJlIlCb,- HM uapT> 

ne BCJleJl 6e;:J Hero 11 Ha rJla;!a nOI\a;:JblBaThC1I,- Ha BCC cro 

npUqYAhl no,'];rrHChlBaIOTca, B n01lc CMy I\JIanJlIOTCJI, a OH nc

JliIT 6paTbllM C HenCCTI\R!liH npu6paTbCH, KaK HaAO, H C IIHlIi 

DlIIeCTe exaTb,- nOJIHO, MOJI, BaM TyT B JIecy CliAe'fb, lIa rrHII 

rJIJI/i:eTb! OHli - n rOJlOC, l\plIqaT, pňIlJ;aIOT, He XOTlI'f C AO
MOlll: paCC'faBa'fhClI, p06elOT ;J'foro IlcJla, TbI, rOBopaT, II Hac 

DOA BCJllIlIyIO 6c/\y 1l0ABellemh, a OH ronopUT, eCJlII, rOBoplIT, 

qeCTblO He rroelleTe, JI Bac CUJlKóM rrocamy. BCJleJI DceM 11(a

pOBbIe py6axH, KpaCHble capaqJaHhI Ha,ll;eBaTb - OHH, ,Il;ypaq

Kll-TO, JII061lT l(paCHCHhIwe,- UUCalfWJI ncex Ha ncql\y, .qUeTO 

QBe'fbI l\aKue, naKa;!aJI CI1i'(eTb CMl1pIlO-6J1uropO,'l;HO, ;'IanrpaJI 
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CBOIO BeCeJlylO neCHlO II nOTIep HapyiKy,- TOJIbIW noporH ;'la
Tpema.m:! 

II nOJle HanCTpeqy eMy - ROJlnCRa ;'lOJlOTan,- rocyf{apb, 
~,aa'IlIT, BhlCJla.!I,- COJIAaThl Be;'lf{e CTonT, qeCTb OTf{alOT, Ha 
IwpayJI Jl;epiKaT-TnHyTcn, a OH HX H BO BHHMaHbe ne 6epeT, 
uonnTb ero neqKa npHMO u 6aJIUoHy neileT. BhlXOAUT rocy
Aapb: <iITpHeXaJI, ,~OBOpUT, EMeJIn?» - <dlpnexaJl, MOJI, TaIl 
TO'lHO. A Ha 'HO, rOCYAapb-6aTIOIIII>:a, 11 Hya>:eH BaM?»
(iA Ha TO, I,'OBOpUT, HylI>:eH, '1'1'0 COItpyIIIUJIM nbl MOlO f{O'lI>:y, 
XO'ly Bac nOneM'laTb C HelO. C ne'lM, ronopHT, nOClwpee CJIe
;'laihe, a, Bhl, AO'lI\a HaIIIa, xJIe6-COJIb e1l[y no,ztaBaHTe». 

Hy, EMeJIH, flOlHlTHO, noclwperr' AO.lIOH, eMy TOJIbIW li 
HaA06bl.lIO ~,'I'.lJF() nplirJIaIIIeHbH, BeJIeJI H 6paTbHM C HeneCT
U3.lIUI CJIe;3a'I'b,· CTaTb B ~To.poHue M IIIenoTy HllItaIWro He ,.'le
JlaTb, nOTOlll noyeJIOBaJI, ual>: Haf{O, rOCYAaplO py'luy, HeBeCTe 
.qecTb-'leCTbIO nOHJIOHHJICH,- XOTb 6hl H He AypaI,y Bnopy! -
x.!Ie6-COJIb npMHHJI, u nOIIIJIH OHU, IlHa'IHT, ncell[ lImpOM, eo-
6()pOllf npHMO B yapcRHe XOpOMbl. TaM rocYAapb AOJIOJRHJICH 
f{0MaIIIHeMY CilHmeHHHuy, 'séJIBJI eMy B yepuoBb HTH'.\'h,' Bce 
Ii BeHYY rOTOBwrb, a caM BblHecllIWHy llaBeTHYIO,'I'I 6JIaro
CJIOBMJI EMeJIlO C cBoeÍi ,40'lIWH Ha iKMIlBb BelIIiýlO. ITOTOM, 
nOHHTHO, HOC eMy yTepJIU, B 6ane OTl\lbLITll, B I\paCHbIH ltaťp
Tan HapHAMJIU u CBa,4b6y no BceMy ;'IalwHy CblrpaJIJJ, u 1'0-
cy,4apb nOA'Hero TyT Rte nOJIyapcTBa CBoero nOAnHcaJI. 

H Ha TOM nHpy, ItaU rOBopHTCH, 6hlJI, AU, npH;'IHaTbcH, 
Bce f)TO AeJIo ;'Ia6hlJI,- AJO,ue npHCTaJIbHO yromaJIH: M Te
nepb rJIall OT CMHJIltoB ne rrpoAepy! 

A EMeJIH CTaJI llI:HTbAa nOJIUlBaTb, Ha 6apxaTHblX nOCTe
JIHX JIea,aTL, f{yIIIy CJIaf{ItMlIUi ;'IaItycI\aMM y6JIaJRaTh Aa {lBOlO 
uapeBHy ;'Ia XOXOJIOH AeplI\aTb: 

- MOJI, II 6e;'l MeHH yupaBHTCH,- c rocy,ztapCTBO;M-TO! 
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311fMHllfVl COH 

p'HeM, ryJIRR, llBJIeB npOIlleJI no BbIroHy MHMO IllIWJILI. 

Ha I(pbIJIbue CTORJIa y'lHTeJIbHHga 11 npllCTaJIbHO CMOT

peJIa Ha Hero. 

Ha Heli: 6bIJIa CHHRR Ha 6eJIOM 6apamRe n04,1leBHa, nOk 

rrORcaHHaR I(paCHLlM I\ymalwlIf, II 6eJIaR nanaxa. 

fiOTOM OH JIeiI(aJI y ce6R B I\a6UHeTe Ha TaXTe. 

Ha ABope, upn RpI\OM COJIHge 11 BblCOI\1IX C1IillOm;1IX 06-

JIaIWX, 1IrpaJIa nO,3eMI\a. 

B OImax ,3aJIa COJIHije rOpRqO rpeJIo 6JIeCTRm;ne CTeI\.~a. 
XOJIO,llHO II CI\yqHO CllHeJIO TOJIbIW B Ra6uHeTe - OKHa 

ero BblXO,llIfJIIl Ha cenep. 

;:JaTO ,3a OImaJ\IH 6blJI caA, ocnem;eHHbIH COJIHijeM B ynop. 

II OH JI eiI\aJI , 06JIOIWTHBmllCb Ha nCTepTylO ca4JbRHHYIO 

nOilymI(Y, II CMOTpeJI na AbIMHm;IIeCH cyrp06bI II na pel!I\He 

nepeuyTanHhle Cy'lbR, I\paCHOnaTO qepHenIllIle UpOTIIB cO,lInua 

Ha qrrCTOM He6e CllJIbHOrO BaCHJIbI\OnOrO gneTa. 

Ilo cyrp06al\f II ,3eJIeHIúM eJII\aM, TOp'laBIIIHM I1,3 cyrpo-

60n, rycTo HeCJIO ,30JIOTHCTOH UblJIbIO. II OH, r.'IR,Ipl, nanpH

iIteHHO AyMaJI: 

- r Ae li\e, 0AHaIW, C y'lUTeJIbHIIijell BCTpeTWfbCH. Pa,3Be 

noeXaTb II: BYIWJIOBoll:"'H,36e. 

II TOT'laC me n caAY, B CHemnOH nhlJlH DOIW,3aJlCR 60Jlb

IIIOŘ qeJIOneH, IIIeAIIIHH no aJIJIee, yTonaR B cHery no DORC: 
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cc/.\aa 60poAa pu;meuueTCII no ueTpy, ua rOJIOBe, na /.\JIImm:.rx 
npllMblX UOJIocax, nCTepTUll malmu, BU Borax na.!lemHi, Ha 
TCJIe OAna BeTxalI p0;30UUR py6axa. 

- Ax,- lIO,/\yMUJI MBJIeB C paI\OCTbW,- nenpeMcHRo CJIy
'JI~JIOCb 'lTO-UH6Yllh ymacHoe! 

i=ho 6blJI ByIWJI, pa;lOpl1BIllIiÍÍCll 6ora'l, iIU!BIIIHH B O./{H
HOIWH nOJIeBOH 11;36e C nbllHl1yefi-cbmOM. 

H ByIWJI CTORJI u npnxOiIteH, nJIaKaJI II ma.JIOBaJICll, 'ITO 
Cbm 6beT ero, C pa;3Muxy ItJIUHllJICll rOpHU'lUblM II npOCI101 
qaÍiI,y - XOTh menOrO'lI'y. 

- ;JaTeM II JIe;! no cyrpo6aM, no MOpO;3y,- ronopuJI 
OH.- ~lTo nOlleJlaemb, npllBblK, a Cbm ne AaeT, rpO;3l1T y6HTb ... 

VI BUl1UO 6bI.W, 'ITO ero caMoro TporaeT - II ropa;3Ao 60-
JIee, 'leM rr060n Ii rpy60cTb ChIHa,- TO, 'ITO OH JWr",U-TO 
Iwm,'!bIÍÍ ,'!eHb llHJI 'JaH II llpUUhIIl: It IWMy. 

On 6bIJI CTpamCH PI ilW JIO I" 1l0-Mei\lleíKbH p,epm.aJI naJIlty 

II nOCHHeBIIUiX pyltax. 
- ,l(aiiTe eMy,- clta;!a.l! liBJIen,- II 'lam, II caxupy, II 

6eJIoro xJIe6a! 
BOpOTllCb B nOJIe, B CIlOIO JIe,/\lIHylO U;3Gy, BYIWJI, nOJIb

SyllCb oTcyTcTBueIl1 ChUW, BhlTamHJI lIS-lIOI\ JlaBlUJ rro;:leJleneu
muu Call'IOBap, Ua611Jl ero JIe/.\mnltaMH, HaMep;3mHMII B ll:U",Ile, 

IIaIW.;10JI menOI" iKaplw ;'IanaJIHJI IIX, OI(yrryn CHaqaJIa u Jl:O

UOllJIllrrOe MaCJIO. H CIWpO, nOA /.\bIpHUOH, npopíKaBeBmea 
Tpy60H, calliOBap 6yHHO SarYAeJI' ;:lano.llhIXaJl, 11 cTaplU\, uce 
no/.\orpeuan ero, yceJICR mJTh. 

KaJI Bl\pyr BOmeJI CbIH. 
lI;'I6a 6bIJIa BCH rOJIy6an OT /.\hIl\fy. 
CTapm, IWHtJaJI /.\BaAyaTyIO qanmy. 
li Cbm TaJ, I,pemw cTylmyJI ero IWC'rblJleM BTellIH, tI'rO 

on MraOBerrrro OTl\aJI 60ry /.\ymy. 
Tor,~a MB,~CU BeJIeJI ;'lanpllqh B 6erymm lliO,lOAYIO, ropn-

qyIO JIOmal\b. 
. I3hu pO;:lOBbIH IIWpO;:lHbTH ueqep, II OH o/.\eJlCR oc06emm· 

TeTIJIO II JIa/.\uo, UblmCJI' ceJI, II can:InJ noueCJIIi ero no BLI

rouy I', m1WJle. 
Ha KphlJ1bijO TO'rqaC BblmJIa BeCb I\CHb n{),~jKH/.\UBmUR ero 

yQliTeJ1LIIHya. 
- MLI uenpeMemIO jJ;OJIiKllbI IIocMOTpeTL BYI,j:>Jial-

I,pmmy JIa OHa. 
Ha ueH 6blJIa CHUJIll ua 6eJlOM 6apanme IIO/v\cmw, nOA-
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UOHcaHuan I\pacHblM uymalwM, II 6eJIIl1I nanaxa. l'.lIll;iR C!InJlH 
BeCeJIOH XlI'rpOCThIO, JlH!!O 01' nanaxu na;:la.1l0Cb eme ]luuee 
II ueiKueH. 

OHa CMeJIJIaCh, Ham6an rOJIony I, IIIY<!)Te, ;'IaI\pblBanCh 01' 

OCTporo BeTpll. 
J!oma/.\h JleTe~la ual( ua Rpbl.Ji:bílX. 
C;:IIl/.\II, ;:Ia CTenMO, Cap,HJIOCL COJIuye. 
CrreJI\Hoe nOJle, paeCTUJIanmeccn lmepe/J;H, ;:IeJIeRCJlO. 
H BCTpCtIHbIH neTep, 1m1\ orneM, a\Cr meI\H, Gpouu. 
HUJICU OrJIlIHyJICa - ne e/.\eT JIH UTO c;:IaAH. HOjte 6blJIO 

UyCTO II yJlIe TellWeJIO u MaJIIIUOUOM cueTe ;'IUl,aTa. II OH 06-
lil/Jl y'lllTCJIbHH!!y, IImll ry6aMlI ce meI\y. OHa ;:laCMCl/J1aCh 
rryme II CXBaTUJIa BOiIOIUI. 

- HeT,- l(pmmyJla OHa,- Mb! IIOJOI\Hbl cnepBa ;:IaeXaTb. 
li 'lepe;:l MlfUyTy oHn O'I)'THJlHCh BO;:lJIe Tel\IHOH H;:I6bl, 

qepHeBIIIeu cpe/.\H cnerou. 
CorHyBIIIIfch, BOIIIJIU B TCMIlLle cellU, HaIlJa pUoUl u TeM

GOTe cKo6I,Y. 
lI;:l6a, pacrraxHyBIIIancn rrepel\ HUMli, 6hua· Be,uma Ii CTa

pa, Bce B HeH 6bI.1l0 qepno, /.\IIIW, rpy60. 
HpoBlICllllIň: nOTOJIOU, 6.ijeCTRillUH OT ,'l;LIMa, I\OnO!H, nOk 

/.\cpiIUlBaJla rpO!l1allHan nOIWCUJ3II1anCJ1 nCQb. 
BOCIwnan cBo'IKa, rrpUJIenJIeHHl1n Ii CTO.~y, o/.\Ba O;:lapRJJU 

~Ty MpaquylO II cTpamHyro 6epJIory, 
A ;:Ia C1'OJIO!l1, Ha J1aBIW, CTOJlJ1 mnpOI'lIH, MeJIIWll rp06, 

UOI\phlThIH lWJIeSI\OpOM, Ha IW.lIemWpe, no/.\ 6yrpoM, 06pa
souaHuhlM CJIOiI,eUHbIMH na rpYIIH pyI\aMU, JIeJ:KaJIa 'lepnall 
p;omc'ma. 

- He 6oiicn:1 - c 6eCOBCIWH: pa/.\ocTblO menHyJla y'm
Te.~bHUl1a, I,penI\O CXBaTHB HBJleBa ;3a pyuy II BC}} npUJ:Kau
mRCh It neMy.- EAellf, eAC!II:! 

H nOJIO;:lhll caUOII, Kali KOHLIW, ;:IaCBMCTaJlIl IIO/.\ ll;3B OJI Ol, 
no Mep;3JIOMy cuery. Eme TJIeJJa AaJIeI\O BnepC,'l;R CyMpU'lHO
UJIaH ;;mpll, a C;:Iap;R yiKe OCuemaJI nOJIe TOJIh}W qTO nO,l\HHB
IIIlliicH CBeTJIbIH CTeUJIHHUblH MeCH!!. 

Teueph ORIi neCJlUCb B fpCIMan,'l;Illo. 

<1918> 



B H E K O T O P.O M LI, AP C T B E 

ByMalI\Haa JIeHTa Me/lJleHHO Te'leT C annapaTa BO;:lJIe 
Mep;;lJIorO OKna cTaHyuonHoH IWlIiUaTbI - u 6YI,Ba ;;la 6yI{BOH 
'lHTaeT I1BJIeB nOJlHbIe 'lY /leCHoro CMbICJla CJlOBa: 

- HBaB CepreeBli'1 memITCH Ba CBflTI,ax ua n.7lCMRB
uHye .7l011Ia/lH BhlCJlanbI ... 

TeJlerpaqmcT, 'lepe;:! llJle'lO IWToporo OH 'lIITaeT, CTpaBBO 
I{PU'lUl', 'lTO ;3TO CJlyJI\e6naH TaHna, 'ITO ;3TO nCIWBCKun no
neCTb llymI\lIna, ilO l1uJlen BUl\liT ce6H y}l{e u /lopore u rJIy
XOH POCCUII, rJly60KoM ;;lHMOň. 

On UU,lI;HT, '1TO BetIepeeT, 'lTO K ue'lepy MOpO;;lUT, roUOpUT 
ce6e, lJTO TarWH CHelI\IIOH ;;lHMbI H1mTO ne ;;lanOMUHT co upe
Men Bopucu fO,ll;yHona. 11 fOI\YHOU l\aeT ~TOMy ;:!UMHeMy 
pyCCIWMy ne'lepy, CHelKBblM nOJlHMII JleCallf 'lTO-TO ,lI;MIwe 
II cyMpa'lHOe, yrpOJI{alOm;ce. Ho n cunHX, Cpel\lI npO'IIIX MO
ClWBClmx nOI,ynoI, li cnal\b6e II K npa;;lI\HIII{Y, JlemaT y /lUUU
TeJIbHble IIUlel\Clme JlbJiIUI, l\ynJIeHHbIe nJIelliHHHlIyeii n Mo
CRBe. fl ;JTO pUl\yeT, 06em;aeT 'lTO-TO 'farme, 01' qero ;;laMII
paeT cepllye. fl TPoihca H,lI;eT ynepeHHO II mII6l\o. 

CaHH KOBpOUble, 60ra'l'hIe. Ry'rep, B mamte nOIl 606ep, 
n CUlITe, nOAnoHcaHlloH peMHeM C cepe6pHHhIM Ha60poM, 
CTOIIT B IW;;lJIax. B ;ial\l\e iI,e clIAHT ,lI;Be nenollBlIlKHble II TOJI
CTbIe OT my6 II maJIell meHm;IIHbI: KpemmH cTapyxa Fl ee 
qepnOrJIa;iaH, pyMJIlIaH nJIeMHHHlIya. 06e, Ital, II RCe B ca-
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:lUIX, ;;laCbIIIaHbl cHe,I,HoH nblJlhIO. 06e npIlCTaJlbHO CMOTpJIT 
BnepeA, Ha CIIIIHy I(y'lepa, Ha CKaqYIDne I,pynhI npllCTmR
HbIX, na MeJIbl\alOm;lIe B IWMbHX cHeranOI\IwBhI. 

BOT BhI6paJIlICh Ha mocce, npIlcTmlmhÍe 6eryT JIer'le, HC 
naTHrIIBaH rrOCTpOMOl\. M Bl\aJIII YlI,e BIIAHO mIIJIbe, AepeBHH, 
CTORT COCHOnbIe yrplOMble JIeca, ryCTbIe, 06l\WpOlI,eHHble. 

HeOJImAaHHO cTapyxa rOBoplIT rpOMI\lIM II TBepl\hIM ro
JlOCOM: 

- Hy, BOT, CJIaua 60ry, II ,lI;OMa. He 'IaHJIa II;i Bamen 
MOCI\BbI Bbl6paTbcH. A TyT cpa;'!y tlBatlyaTb JIeT -c nJ!elJ AO
JIOH, He HaI'JiHiI\yCb, Be Hapa,ll;ylOcb. ,3anTpa iI\6 AaM ~HaTb 
MuaHy Ceprewly, He XOqeTCH 6o.'lbme TJIrryTb C Bamen CBaAb-
60H. CJIhlmIImb? 

- BOJIH Bama, TeTJI, H Ha nce COrJIaCHa,- ;:IBOHI\O OTBe
'lUeT nJleMHHHIlya C npIITBopHbIM BeCeJIblM rrpocTo,'J;ymlIeM. 

A TpoHn:a mlI6IW II,lI;eT YlI,e 'lepe;'! ,lI;epeBHlO, HaA 1I;i6a1lIIi 
II cyrp06al\fII IWTOpOH TeMBelOT COCHbI, rrocepeBmlIe C 1\1:0-
pO;:ly. A ;i3 tlepeBHen, COBcellI B JIecy, BlIABa ycaAb6a: 60JIb
mOH cneiI\HblM ABOP, 60JIbIDOM Ii HII;il\IiH AepeB1IHHbIH tlOM. 
CYllIepI\lI, rJIyxo, orHeii eme He ;:IamlIraJIH. H I,yqep, CAepil\Ii
uaH JIOma/(eH, mIipOKIIM BOJIyI\pyroM rrO/(ItaTbIBaeT I, KpblJIbyy. 

C Tpy tlOM, 6eJlhIe OT CHemHOH rrblJIH, BhIJle;3aIOT lIíJ caneM, 
rrOI\HHlIIalOTcH H~ cTyrreHbI\lI, BXOI\HT B rrpocTopHylO Ii Terr
JIylO rrpIiXmI\ylO, ylOTHO yCTJlaHHylO rrorronaMII, rrOqTIi COBceM 
TeMHylO. BhI6eraeT Ii;;l ;ia,ll;HlIX ropHlIy cyeTJIlIBaH cTapymoB
I,a B mepcTHHhIX qyJII\ax, I,JlaHHeTCH, pa,ll;yeTcH, rrOllloraeT 
pa;'!AeBaTbcH. PaCI\yThlBaIOT maJllI, oCB06mI{tlaIOTCH OT rr3xy
'lI:!X CBelI\HbIX my6. llJIeMHBHHya pa;il\eBaeTCH 'leM AaJIbme, 
TeM Bce iI\lIBeň Ii neCeJIeH, BeOn\llAaHHO OIta;ibIBaeTCH TOH
IWít, r1I6IWH, JIOBIW rrplICail\IIBaeTCH Ha CTaplIHHblH JIapb 
BOíJJIe OI\Ha II 6bICTpO CHlIMaeT ropOACI,IIe cepbIe 60TIIKH, 
rrOI(aíJhlBall Hory ,'1;0 IWJleHa, 1'10 I{pyiI,eBa rranTaJlOH, II Bbl
nm,ll;aTeJIhHO rJlHAJI qepHblMII rJIa;iaMII na TeTI(y, pa;il\eBalO
m;yIOCJI CIIJIbHblMII ABIIilteHlIHMII, HO MeAJIeHHO, C THiI\eJIblM 
AhIxaHlleM. 

M B,lI;pyr rrpOlICXO,ll;lIT TO callwe, CTpamHoe npII6JIHiI,eHlIe 
'1ero yme AaBHo rrpel\qyBcTBOBaJIOcb: TeTI\a pOHJIeT rrO,ll;HH

TbIe pyIm, cJIa60 II CJIaf(IW BCI\pIIKIIBaeT - II orryCI\aeTC1J, 
orryCI\aeTCJI Ha rrOJI. CTapymoHua rrOtlXBaTLlBaeT ce HOA 
l\1h1I!lI\U, HO ne OCIIJIIIBaeT THmeCTU II tllIKO KPlI'llIT! 

- BapblmHH! 
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A B olmo BnAeu cuemHblii ",BOP, Ila HHM, cpejlU JIeca, 6JIe

CTHm;ee cuemHoe IIO.71e: 1I;3-;m 1I0.lIJI r.JiJl/(HT, CBeTUT nII;'nmM: 

J!hlCblÍÍ: MeCHY;. II neT yate Hlf cTapymomm, HU TeTKU, eCTb 

TOJIbKO :'ITa I\apTlma B OIme U TeMHaH IIplIXOmalI, eCTL TO.71b

IW paÍJ;OCTHblií: ymac :'ITOií: TellfHOThl II OTCyTCTBlIH yam ncmmx 

nperpa/( MNI,/(y MnJIeBbIl\1 II ToM:, 'ITO 6y/(TO 6hl AOJImBa 6bI.71a 

6bITb HeBecToH rrarwrO-TO MnaHa Cepreennqa;- eCTb O/(IlB 

;Vi:llHblÍÍ 6.71eCI\ 'lepllhlX r.71a;3, Bp;pyr BIIJlOTHylO npH6JIu;mn

mnXCH RBeMY, eCTb 6bICTpaH" myTI\aH MbIC.71b, n:Ul, CBHMll.71a 

OHa Ha .1Iape 6 OTlII\ , ll. TOTqaC iHe BCJICA ;3a :'ITHM TO caMoe 

6JIamenCTBo,OT IWToporo C.71U60 II C.71al(KO ncrrpmmyJla TeTKa, 

onycIW1ICb R npep;CMeptHoií: nCTOMe Ba 110.71 ... 

BeCI> CJICl(yIOllllll Acnb liB.71eB 1I0JIOH ueoTcTyIIHbllll qYB

CTBOM BJlJ06JHmUocTII. Tail:na Toro, qTO rrpOH;30llJIO n IWIWŘ
TocTapnunoH AepencuCIwll ycaAb6e, CTOIIT ;3a RceM, qTO OH 

jJ;eJIaCT, Ayll!aeT, rOBopnT, '!UTaeT. li BJlI06.71eUHOCTb :'ITa BO 

CTO KpaT OCTpee· p;anl:e Bcero TorO, qTO OH IWrp;a-.71II6o nCllbI

TbIBaJI B nopy caMoM paRueM MOJIO/(OCTII. II B rJIy6uue ;r,ynrrr 

OH TllepAO ;3naeT; qTO nIII\aIWll pa;3yM HI'I1\Orp;a lm y6el(HT 

ero, 6y P;TO HeT II I1e 6bIJIO II IInrpc :'ITOM qepnOTJIallOM II.71e

MRunU)JB1 li 6y ff,TO TaJ, U ne y;maeT OHa, IWlmM 1IIyqUTe.'lb

JIhlM II C'laCT.71HllbIM BocnOMIfHanIICM,- IfX o 61Djultt BOCnOlllH

Ham:elll,- Op;eplKJiIM on BeCh ff,eHb. 

npUltWpCTCUe A.IIbnbt. 12 U/O.IIR. 1923 



• JWiW II /(1!JKe ne HmeT ,3IIaIWMCTBa c nUlIHI, XOTJI onu 3n

MCTIIJIU, 'ITO OH npeCJIe,/lyeT UX C caMoro .iIon,/lona, r,/le OH 
OHa,3a.lICH IIX C.lIyqaiinbIM COmUTeJIeM Tome no O Te.no. qeJIO

neI( on Bo06w;e ne06J;gHTeJIbHhlH. Ha Bonpoc IÍopThe,CKO.lIhKO 

OH AyMaeT np06hITh B OTe.lIe, on OTBeTUJ1 HeOrrpe;l{eJIenno: 

- He ;;InaIO. MOiI,eT 6bITh, CyTKU, ;l{Boe CyTOK ... 

Ho npOXO,l{UT TpU, qeTbIpe AnH, nOTOM ne,1leJ!JI - on nce 

lInrneT unce TOli: x,e O,/lUHOIWii mU,3nbIO. 

OH pano JIOmUTCH u pano BCTaeT. PaHbme Bcex nheT 

I\oepe B 60.lIhmOH rrycToM CTO.lIOBOll, OCBemeHHoli: yTpeHHUM 

COJIHI!eM, u, rrOI,a nbeT, npUCTaJIbnO qUTaeT l\aKyIO~nu6YAh 

Jmury, nayra,/l B,3J1TyIO 1I,36n6.lIHOTeQRiI OTe.7JH. DOTOM, cy-

C T A P bl \11' no P T nyn ee B KapMan, ;3aXBaTun nJIe;l{ u rra.my, cnycKaeTcH na 
6eper. TyT on 6pocaeT rrJIej( na MeJI·Hull 6eJIblii: neCOK nO,l 

JIIleJIOBblM '06pb1BOM rrpu6pemnoro XOJIMU, BblCOIW nOj(nUMa

IOmerOCH na ;3arraAHoH CTopOHe ;'1a.uwa, fl ,/lO caMoro ·,3aBTpa. 

l\a JIe'RUT, 06JIOKOTHCh na pyRy li r.lIH,IJ;n TO Ha mupoRllli: 

OTeJlh «Bpe'raBh» eme nyCT, j(epeBHlI CTapbIH llOPT, rrJI1IJR II Ha .1l;3rH6 MOpll, B ;ITU QaCbI e:m;e cnuero, TO Ha COJIueq-

6.lIll,3 IWTOpOH CTpanHO nbICIITCH Ha rOJIO~ XOJIl\le 13TO Ho~oe nyIO 6eJIyIO ,/lopary OT OTe.lIH, HO IWTOpOH OU crrycTII.lICH. 

MRoro13Tallmoe ;3flanlle, iIUlBeT nOIta CBoelf npocToit Pbl6a Ih~ On Z:JIJ1AllT, CJIymaeT. BOT n AepeBne 6heTnocelllh qa-
eli: ,mI;3nhlO. "u con; nOT nO.lIOBllHa AeBHTorOi BOT 4 eBHTh... B j(eBHTh ,/lBa;, 

GrOIIT Ta npeI,paCHan norO;l{a, Iwr,/la co.:weQHbli1 ;3HOU, AI!aTh nplIXO,/llIT, ·myMIIT na Ma.lIenhlwli: CTaHI!lIII ;3a ,/lepen-

nplIneI\aIO:m;uií r,/le-Hlf6Yflb na CKJIOHe xo.'1Ma, 06pamenHoro Heli: yTpennlIli: ·noeM· A Ralt TO.lIhRO OH CBllCTHeT u TpOlIeT~ 
J( IOry, em

e 
MemaeTCH C MopClwn CBemeCTblO, IWTOpO~ T1I- CH ,/la.lIhme, na ,/lopore OT OTeJIH nOlW;3bIBaeTCH40qh Tex 

HeT C ceBepa, I\aH TO.lIbIW nO,/lHHMembCH nOllblI1Ie II yDU- mOT.lIaU;mell , ,3a I(OTOPhlMlI OH npIIeXa.lI. 11 TorAa on TOTQUC 

/l;IImb Bonpyr ,/lpyrne XOJlMbI, a nnepe,'l;U - rOJIy60e Mope. pa,3BepTbIllaeT I\Hnr-y II nplITBOpJIeTCH, qTO qlITaeT, HCKoea 

CTOHT Ta paiJ;OCTHaH nopa, Iwr,/la em;e no lOT Jxanopomm n ll.lIe,/lH ;3a TeM, RaROHa UO,/lXOj(IIT,- ;3a pa;3BeBaIO.mIIMHCJI no-

BCIOiJ;y I1BeTyT I!BCTbl,- He TOJIblW II nOJIHX, HO iJ;ante na JIaJlur ee Hyna.lIhnOrO Xa.lIaTa. 
OI(panHax mocce II Ha caMhlX I,peMIIIICTblX Kocoropax, l(Or- ;3TO llblCOImn, xY,/lOmaBUH 4enymlla. :v Hee ,/l.lIlIHHhle,cTpoli:-

iJ;a BblOTCH MIIpIIa,/lbI MOTblJIhIWn HaiJ; 13THJlIJI I!BeTaMII II na.,nble HorlI II y,/lUBHTeJIbHO MlI.lIOe II CBoeH .lIaCI(OBOH npOCTocep-

meCTI\IIMH I\ycTapHIIIWl\fII, To.nie I!BeTym;IIMH MeJIUHlIf I!BeTOM AeqHOCTU li ,/laille nalIBHOCTU BblpamenIIe necnym'IaTOrO, He-

n IWlwn-HII6yiJ;b 6eCIIJIO;l{HOii JIO]gIIHe llJII1 ilAOJIh ;3arJIOxme- ltlHoro 6.lIettHOro JIHUa. II on ma,/lHO T.lIH,/lHT .Ha nee HCUOA-

ro npOce.lII\a C BblCoriUM I\paCTOllf II! nOqepHe~mero HaMHH JlO.6hll,- Ba TO, RaK 'OHa 6blCTpO cnycHaeTcH C npHl'OpKB, 

na nepeupeCTI(e ... Rpan nycTbIHHblll, CI\.y,/lHbIlI; IlO Terre~b H,/leT u HeMy B,il;OJ!h n.lImIW, ,3aTeM, marax B CTaOT nero, 

na cyrJllIHHCTble nOJIH II XO.lIlIfbI ero, nOKpblTbIe MO.lIO,/lOlI, c6paCbmaeT c ce6H XaJIaT, OCTaeTcn n O;l{HOM qepHOM 'rpu-

'IHC'l'Oli: ;'Ie.lIeHblO X.lIe60B, Ha lIIe.lIOBble np1I6pemHble CHaJIbI II IW H 6emHT K BOtte. TeJIo Y Hee TOiI,e 6JIe,4HOe, rOHy6oBa-
cnOlwnHbIe .1Ia,3openI>le ;'IaJIliBbI He HarJlH/l;liI1IbCH. Toe, HO HC CJla60e. OHa ,/la.a:eKo yn.lIhlBaeT B Mope, CII,/lli'r 

11 BOT nOHB.lIHIOTCH B /l;epellHe nepBhle HHocTpaHI!hl: CT3~ ua IiB.:l'.tHil, TOpqamelll Bp;a.lIllCpef,II ;3aJIliB3., nOTOM, BO;3Bpa~ 
PlII,-I1IOT.lIaH,/leI! C mCHoli: II ,/lOqephIO li HaHoii-To O,/lliHOI\II TlICb '1ia6eper, ,/lO.lIro JIemHT Ba necne naB;3HHqh,;iaKpJilB 

nopnell\eY. OH npIIexa.lI C Telil ate noe;3AOM II OCTaUOBli.lIC1I r,lla~a 01' COJIHI!a. O;l{Ham,llhI OBa HeOmllAaRHO RpH:h'HyJIa 13llly 

n TOrr 'Ke «1JpeTaHlI), qTO II IIIOTJWH,/lI!bl; O,/lllaIW OH He ;'IHa- , Ha c:o:emllOM 4>PaHYy~CIWM Hj3hIRe: 
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- IlO'ICMY Bbl ne KynacTeCb? 

OH rycTo nORpaCneJI II H.eJIOBI\O I,pHI\:HyJ! II OTBeT, 'ITO 

XOJlOflHO, '1TO em;e HUltTO ne I'ynaeTCR. 

B flBeHaflllaTb OHa YXOflHT Il;OMofi, K ~aBTpaI'y. OH TOil>C 

nOllHHMaeTCJJ II B OTll;aJleUbe up;eT CJIeflOllI ;:la HCll. 

MaTb C OT]:!OM, n cBo6o,il;Hoe OT ~anTpaI,a II o5e,/{a BpeMil, 

ryJJHIOT, nHmyT nUCbMa, 'UITaIOT, Cll/{H n I,péCJIax-6Yfllmx ua 

Il;OpO}ImaX 60JIbllIOrO llneTHIII(a, pa;:l5UToro nepefl OTeJIeM ft 

paflYIOmero rJIa;'l He06hll\HOneUHO cneilmlli, ;'leJ!eHhlM, ImI, 

Me/{HHIm, ra,30HoM.· A 'I TO fleJJaeT OHa? OH nUflllT ee TOJJbIW 

na 6epery, yTpOM, II n CTOJJOnOH, n 'lac II n ceMb C no.10-

IlIIHoii. llpOXOllJJ B i:)TH 'laCl>! MIIMO UX CTOJJa, OH CllepíI,aHBO 

I'JIaHlIeTCH. EMy OTne'lalOT TeM iI,e. jJ;eByWI\a ll;aiKe rJJH,IlHT 

CMy npHMO n rJIa,3a - flOJJrIIM u BonpOCUTe.lIbHbIlII ll,3rJJJJ,IlOM, 

II ltoTOpOM MOiKHO y.lIOBHTb paCrrO.lIOiI,eHHe, rOTonHOCTb K 

,3HalwMcTBy. Ho OH, nOIt.lIOHUUWllCb, IlpaCnee'f u, naXl\iypach, 

6bICTpO npOXO/{IIT MMlIIO. 

llocJIe ,3an'fpaI\a OH 6pO,llUT no flepeuHe,- ORa O'leHb 

CTapa, 'lep Ha, ncpno5bITua,- UJlOr,lla ;:laXOlllIT n nycTylO 

!;!epIWRb, CHUpyíKH HMemm;ym BH,Il O'leHb flHKHH. TaM OH 

nOfloJIry ClIfllIT Ha COJIOl\IeRHOM cTyJIe II CJJymaeT Ty neJJlI

I,YIO TUIlIlIHy, IWTopalI 5bInaeT TOJIbIW n nycTblx g;epKnax. 

BnepeAM, ,3a plIflaliHl TeMHl>!X fly60nbIx ClmMCCI" 6JIe~TlIT 
II nbICHTClI nce TO g;eplwBHO-CJJOn\IIoe, '1TO COCTaBJIHeT 'irpe

CTOJJ, aJJTapb, yI\pallIeHHblH 6yMaíI\HbIMII pO;3ailllI II TalUl:MH 

me IlpyiKeBaMM, TpOraTC.lIbHbIH n CBoelli t!epcnCHCIWl\f, 5eA

HOM y6paHcTne. Hafl UMM, n nOJJyIlpyrJIOH CTeue, OCTpO ;'!e

.lICHCeT, rpaHaTHO I\paCHeeT II rycTo ClIHeeT y,3Iwe OIlHO, ao

Boe, AOBOJIbHO rpy60e. HOBbI, flcwcnbI H Rce ;lTH cycaJJbHO 

n0,30JJO'IeHHble HJIM MaJIJIpHO paCI(paWCHHble B rOJJy60e II 

pO;'lOBoe rnnCOBbIC cTaTy;lTItlI Mat!oHubI, OpJJeaHCIwí1: ,l(eBhl, 

XpucTa B TcpHonoM ncuye, CnJITbIX MOHaxon C '1eTIHú.tlr'"B 

pyIlax. Oll;ualw II n ;lTOM eCTb HeltUJI t!cpeBCHCIW-KaTO;'lll'lC

CItUJI npC.lICCTb. A Ital, npeKpaCUbI n CBOCŘ npOCTOTe, AII

KOCTH t!peBUlIe, ltaMeHUbIe cnOAbI, yxa61ICTb!H ltUMeHHbIll nÓJI, 

TOJlCTble CTeHbI CO CJlCAaMH CblpOCTlI, AOJll'UX ;:lUMHHX ',ll;OlIl

Aeii, CBHpenblX neTpon C ceBepa, C MOpH, npn !linIc.nt o I!O
TOphlX CJJal(KO u yIOTUO ;'!al\UlpaeT cept!!!c! Hoero jl>e .rry'í. 
wc - fJTa rJIy601wH, Ital' Obl 'lerO-TO C He,3ellfH'BIM :occ(Yrpn

CTUéM lK,>:tym;aJf TMmHHa. 

qacTo XO,>:tIIT OH II n M3JIeHbItyIO raBaUb AepeBIIH, nOJI-
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Hyro HCyI(JJIOiIOIX JI0,'í0H II napyCITbIX 6apOR, lJ;c.'laCT nporyJI

lm II nOJJH, n cocep;Hue nOCeJIlm:... ~e.lIeUeeT nOJJUlICTaH pau

mUla, l\HfpUO CHuceT Mope, IIOIOT iI.aBopomm ••• OqCnb CTpaHUO 

nHp;CTI. ,B ,3Toň I(POTIWM, CJIema rpyCTlWH, 6C;:l.UOflHOH r.7IymH 

6Cil06pa,3nbIe ,Il;epCBJj:HHhre m;TITbI Ha CTOJIOaX-nOíRKax, C KOTO

pbIX CMOTpUT II CJlat'l0CTpaCTHO lKMeTCH, XOXO'IeT OT npUlITHOH 

,3H6KOCTU, OT npeABItymem>H naUHb!, rOJIbllf 60JlbmerOJlOBblH 

pe6eHOI', pH,>:tOM C flpeBHUMH I\allIeHHbIMU IlpeCTaMII, npOCTU

palOm;HMH n npOCTOp IIOJJCH CBOll clwp6HbIe 0.61>JITHH. 

BO;:!BpaTHCb n OTeJJb ;oa nOJI'laca ,11;0 06eAa, ou OpCCTCII, 

nOflCTpn:raeT p:r.mme yCbI, uaAenaeT CM:mmur II 6aJIbHbIe 

TyQJJIn. ~a o6efloM OH MHoro n:r.eT. JllI!;!OerO 6arpoBeeT, 

nOJIHeeT, cn:RlIe rJJa;:la HaJlUBaIOTCJI 6J1eCIWM. fiOTOM OH ll,<lCT 

II n:ýpll.lIbllro, 6epeT ra;'leTy II TOHCT n ryCTOIiI naxy'leM flbIlI1y 
mapKO paCIlaJIeHHOH CHrap:r.I. •• 

li Tm~ llpOXO,lpIT flHeM ,ll;eCHTb. A ;3aTeM on BHC;:laUlIO 

Tpe6yeT o,ll;uan,,II;bI ucpeA 06ep;ollf C'leT. llpHMOH noc,3/l; Ha 

napHn, OTXOflHT n UaTl> 'laCon yTpa ll;'! 6JJIUKaHmero nplI-

6pen\Horo ropo4a. Ou ,3aJIBJIHCT UOp'fbC, 'lTO OTnpaB.1IJIeTCJJ 

Ty,l{a Ha napycHoH JlOflI\C, ll: npOCUT pa;'l6YP;IITb ero n TPII 'Iaea. 

/{o 'Iacy OH He cnllT, Jlen\lIT upn oruc H npHCTa.lIbHO 

Cl\iOTpHT nepefl c050JO. 1l0TOM, npn ornc l1\.e, I{pemW ;::aCbI

naCT - II RflpyI' CJ!bIIIIlIT: I,TO-TO CTY'IMT, cnepna OCTopomHO, 

TOqnO ,3aronopm;UK, nOTOIiI nce rpOM'le II rpOllI'le... OH BCI,a

zmnaeT n: nocneIIIHO Ha'IlIHaeT 0flCna'fbCH, n nOCJJe4RMH pa,3. 

OrJIJI4bIBaH cnOH TeCHbIH HOMep C lllUpOIWH HceHCBOH IlPO

naTbIO, C HpIWM II yIOTHOH: JIaMnOH nOIl; meJITbIM WeJIIWBblU 

IWJInaIWM, C ,3epI'a.'1bUblM lllKacpOllI, C 60JIbmlIM yMbIBa.'IbHM

IWM II,3 náJIenoro MpaMopa, rp;e CBen~aH RO,lla, HaJIUTaJJ n 

60JIbWyIO cpaHHconylO 'lamy, Ha,I,eTCH ~PycTaJlbHOM:. Ho BOT 

onHTb CTyK II ,l{BCpb - flTO yil,e,3a nCm;aMH. OH nocnCIIIUO Ha

.lenaeT naJIbTO, mJIJllly, na UpOm;aUbC OrJJJJp;bIBaeTCH cm;e pall ••• 

B cJJa60 ocnem;CHIiO!d IwpH,>:tope, YCT.7faHHOM TOJJCTbIM 

!wnpOM, y OflHOň flncpu CTOHT ABe rrapbI 60JlbWUX 6aWMa

Iwn, MymCImx II iI\CHCKHX, Y ,l{pyroH - napa MaJJeHbKUX, 

HMCJO!ijlIX KaIwe-TO oc060e Bblpan,emIC, B0,36ymp;aJOm;liX 

BOCX:H!í!ěÍ:mc, neJI\HOCTb. OH OCTaHaBJ1MBaeTCH, 6bICTpO IIM

meT II ;3anUCUOH I\UMlKI\C: «Good night!» 1, BblpbIBaeT .lIUC

TO!" cyeT ero nop; t!Bepb II 6enmT nuu,3 no WIfpOKOM: JleCTHIfye 

1 «CnOIwíinoii noqnh> (a/lZ.!t.) 
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nCJJe~ ;:la HOCHJlbllHKOM, 6LlCTpO H~ymHIII nnepellII C Op,IIUM 
qeMOl(aHOM Ha JlenOlll nJle'le II ,C ~pyrlIM n npanOM pylW. 

XpyCTJI II TeMHOTe no rpamuo, OHII 06XO~JIT !!neTmm, 
JIerIUIM 6erOM cnyCI\aIOTCJI no 6eJleIOlleM n, SBeSI(HOM cneTe 
~opore I, saJJUBy II aanpaBJlJIIOTCJI I, f{epenHe, n ranaHb. 
Ha.BCTpe'Jy TJIHeT C.JIal(lnIlII neTpOM JleTHeM HO'lH II MOpJI. 
;JneSA n na6e He06bll\HOBeHHO MHoro - Rpymlblx, npek 
paCCn(lTHbIX, HellsneCTHblx. qepHoH panHllHOH JlelKllT ~O npo
;:lpa'lHOrO rOplIi'lOHTa Mope, 'lepHeeTII Mel(JleHHO I,JlOHlITCJI, 
I{a;:meTCJI .lIeCOI' Ma'lT n 6yxTe. BO.IIHbl C 1I0'lHOM HeHpHBeT
JIHnOCTbIO H.lIem;yT' B RallIeHHLle rJILI6Ll, HaBaJleHHbIe n nOl(e 
sa y;;HWH II MIIHHOH nOJlOCOH MOJIa. Bnepe~ll neBhlCOIW nu· 
CHl' II He6e I(lla !'PYUHbIX OrBn, MyTHO-CllRlIH II cyIlIpa'lUO
I\paCHblH. 

Top'lamaH II nefie IIIa'lTa JlO~I{ll, OiImp;aIOm;eH n IWHlle 
HpUCTaHH, I{JJOBHTCII, maTaCTcn, XOIlHT HO sneSllaIlI mupe 
llcex, TO llbICOIW llhlpaCTaH, TO rJly60I\0 nal(aH nHHi'I. Ho
CIIJ!hmHI, nerpOMIW 0I\JlH1sa eT JlJOp;eH, 'lTO-TO p;eJlaJOllllX II 
JJo~\e, maraJOruIfX C najmou RÓplllbI Ha HOC II C Hoca Ha 
lWpMy. OBll Im~aIOT II OTBeT eMy 'lTO-TO. O~HOCJlOiImoe. 
B ;3TOT nO;:li.\HHH 'lac ORlI Im;RYTCII JIIOl(hIlIII, TaHIWM i'laTe
namllll1tm 'ITO-TO Hel(06poe. Yei'llKaJOllIIii jl;(Jnep'llInO xnaTaeT 
'Ibm-TO il{ecmyJO pyI{y II npblraeT Ha I\áqaIOmYJOc~ ÍWpMy. 
;Ja HUM nallaIOT ero 'le1\IOllaHhl. II TOT'laC 'I:\e 6Jlel(Hoe no
.í!óTHIflle napyca, nl(pyr c,nOTJIHynmeecn: nnepx C ,myMoM II 
TpeneToM, i'laI{pbIBaeT i'lnéMHOe H~60, Ji0(l;lm Hblpn:eT Ta:\ 
rJIy60RO, 'lTO C ,rOJlOBbI ilO nor 06Aáe'TXOJlOI(ill>IMlI 6phl;ar:l
Mll, ;:JaTeM I'PYTO nfrJIlITCJI Ha6ol{ II 6blCT}J0 HeceTcn nnepe;J;, 
OCTpO py6n, pacccImn myl\IHO Il;:JJleTaIollYJO II 6blCTpO lm
nml!YIO B,il;OJlh 60pTon BO,il;y, mllpOIw ;:JanOpa'lHnan nancTpe
'ly cBelIteMy, TyroMy neTpy, BO,il;nHHcTO XOJlOIln:rueMy JlIfllO,
na I{altlle-TO 6eCIWne'lHO l(aJlelme, 6JlellHble orHH ... 

<25 lWR6pR. 1927> 



nEPBA5I nlO60Bb 

.lIeTo, HlIleHbe B JIeCHOM ~arra,i(HOMKpalO. 
Becb ,i(eRb rrpOJIHBHOiÍ CBeJi,HiÍ ,i(om,i(b, ero CrrJIOlllHOH myM 

no TeCOBOU I,P hl III e. B npHTIIXIIIeM /(OMe cyMpaK, Cf<Y'IHO, ua 

nOTOJII,e CHJlT MyXU. B ca,i(y rrolwpuo BIUmyT rro,i( BO,i(JlHOH 

6erymeu ceTblO MOI\:phle /(epenbJI, I\:pacrrhle )JBeTUHl{1I Y 'taJI

I\ORa HeofibU\HOnelIHO JIpl\H. Ha,i( ca,i(OM, B ,i(bIMHOM Hefie, 

TpenOlImo T0p'IIIT aHCT: rroqeprrenmHM., rroxy,i(eBIIIUH, C II040-

rnyTbIM XBOCTOM H 'OfiBJICJIOH ItocR)JeH, CTaJI Ha I{palO CBo~ro 
rHe;:l,i(a n nepxymI{e CTOJIeTHCM. 6epe;:!LI, II pa~BliJIHrre ee ro

.JIhrX 6eJIhrX cyqbeB, u rropOll, rrerO,i(yJl, BOJIHY1iCb, rrOj.\rrpblrlI

naR, I\perlI\O, ,i(epenRHHO CTyqUT I{JIIOBOM: 'lTO me i'lTO TaIWe, 

nOTorr, HacTOR!!lUH nOTorr! 

Ho BOT, qaca B qeTbrpe, ,i(Oi1\,I\b CBeT.JIeií:, peiI,e. CTaBRT 

caMonap B cenyax - 6aJIb~aMlIqeCKIIH ~arrax ,i(blMa CTe.~eTCJI 
no nceH yca,i(b6e. 

A I{ ;:lalwTy COBceM 'mCTO, TumflHa, ycrrOIweUbe. rOcnO,l\a 

JI Te, liTO rOCTHT y HUX, lIj.\yT B 60p Ha nporyJIRy. 

YiI,e CUHeeT neqep. 

B rrpoceI\ax 6opa, yCTJIaHHbIX meJITOH xBoeli', ,i(Oporu 

nJIaiRHbI u yrrpyru. Bop /(ymncT, Cblp u ryJI Ol\: qeiÍ-To ,i(aJIb

mliÍ rOJIoc, tIeiÍ-To rrpOTHJI\HhliÍ ~on UJIII OTI{.JIU1\ ,i(JIBHO OT

/(aeTCJl n caMbIX j.\ClJIhHlIX qam;ax. llpoceml KaiKyTcH y~KJI, 
npOJICThI UX CTpOHIIbI, 6eCIWHeqUbI, yBO,l\Jl'1' CBoeŘ ne'leprrciÍ 
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,i(aJIhlO. Bop BAOJIh nux neJIU'laBo-rpOMa,ll;eH, CTOJIT TeMBO, 

Tecrro; lIraqTbl ero B nepxymI\aX rOJIbl, rJIaj.\lm, 1\paCHbl; Hmne 

OHH cepbJ, IWpHBbI, MmRCThI, CJIJIBalOTCH ,ll;pyr C /(pyrolll: TaM 

MXU, .UlmaJI, CY'IhH n rIIHJIU II eme n 'lelll-TO, qTO RHCllT no

,ll;o6no ;3eJIenOnaThIlII IWClIIallI CKa;30'lHhIX JICCHhlX 'ly,ll;UID;, 06-

pallyloT ,ll;e6pll, IIer,yIO ,ll;IlKyIO pyCCltylO j.\peBHocTlí. A IloIta 

nhIXOj.\umh Ha rrOJIHHY, pa,l\yeT IOHaJI COCHO~31I_ nopOCJI,é: 0!la 

npeJIeCTIIor.? ~.1e8n()F.O TOHa~ ;3eJIeUII HCiKnoii, 60JIOTHOii, JIer.:: 

I~a? l!_O I{pellRa II ÍleTBHc'ra; Má eure B 6pblllrax II I\IeJIRoii 

BO,ll;JIHOŘ IIbIJIH, ona CTOll'l' Ital, 6hl 110,11; cepe6pllCTOM rmceeŘ 
B 6JIeCTHax ••• 

B TOT lleqep 6eX(aJIII Bllepe,ll;H ryJIHBmIIX MaJIeHhl\IIH ua

.4eTH1\ II 60JIbmaH Ao6paJl co6aKa,- Bce BpelllJI urpan, o6ro

I-IjJfl ilPyr ,ll;pyra. A C ryJIRBmllMII CTelleHHO, rpagHo;3Ho IIIJ1a 

AeBO'lKa-1I0ilPOCTOK C ,i(JIIIHHblllUl pyltaMU u HoraMU, B KJIeT
'laTOM JIeTIWM rraJIhTUIIII{e, rrOqel\ly-To OqeHh lIfIIJIOM. fl Bce 

yCMeXaJIlICh - IlHaJIH, OTQerO TUH 6 CiltlIT , TaK HeycTaHHo 
urpaeT II IIpUTnopHO BeCeJIIITCn Ha,ll;e'l'HK, rOTOBbIH OTtlaRHHO 

llanJIalWTh. l!;eBOql\a 'l'OR\C ;3naJIa JI 6blJIa rop,l\a, p;OBO.'1hHa • 

Ho rJIHj.\eJia ne6pe'KHo II 6pe;3rJIlIBO. 
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BMeCTe? ECJIH H GYP;yT aTH JIeTa em;e, TO Bce paBHO OCTaeTCH HX 

Bce MeHbllle H MeHbllle. A p;aJIbllle? Pa30H,ll,eMCH rro MOrHJIaM! 

TaK 60JIbHO, TaK 060CTpeHbl Bce 'lyBcTBa, TaK OCTpbl Bce MbIC

JIH H BOCrrOJlHIHam1H! A Kalí: Tyrrbl Mbl OGbl'lHO! Kal, crroH:oihlbl! 

II HeymeJIH HymHa aTa 60JIb, 'lT06bl MbI u;em:!JIH mH3Hb? 

tIHTalO aTH P;HH BepHoH JJH <c!ITaJIHH». Bce BocTopraeTcH, 

Bce H3blCKaHHO H Bce TOJIbKO o KpacHBoM, o H3Hm;HOM - aTO CKG

po Ha'lIIHaeT IIpI1BO,ll,HTb B 3JI06y. 

20 a82ycra. BOJIblllI1HCTBO meHIu;HH 6ecIIoKollHO My'weTcH 

Hep;OBOJIbCTBOM cBoell mH3HblO, HrlJ;eT «u;eJIH mI13HH», H3MeHHeT 

UJIH mp;eT JIl060BHI1KOB B Hap;emp;e, '11'0 Torp;a rrpI1p;eT C'laCTbe -

rrO'leMy?,ORe pacTyT, OHe BocrrHTbIBalOTcH B C03HaHHH, HM BCH

'leCKH BHylllalO,T, 'lTO OHe HerrpeMeHHO P;OJIiKHbl GbITb C'laCTJII1Bbl, 

JII0611MbI 11 1'. p;. 

tIeM H mImy? Bce BCIIOMI1HaIO, BcrroMHHalO. CJIY'laJIOCb

yB11P;I1111b BO CHe, 'lTO 6bIJI 6JIU30K C KaKOH-HH6YP;b meHm;I1HOll, 

C KOTOpOll Y Te6H B p;eRCTBHTeJIbHOCTI1 HHKor,ll,a HI1'1erO He 6blJIO. 

llocJIe ,ll,QJIro '1yBcTByelllb ce6H CBH3aHHblM C HelO myTlwM JIIO-

60BHOI1 TalIHoll. He Bce JIlii paBHO, 6bIJIO .Jl!! aTO B p;eHCTBHTeJIb

HOCT!! UJI!! BO CHe! 11 !!HOrp;a aTO rrepep;aeTCH u aTOM meHm;Ul-le. 

BLwpa e3,ll,llJIll C BepOM Ha lllapaGaHe Ií:aTaTbCH - K Kpe

CTaM, rrOTOM B CKOpOp;1-l0e H BOKpyr Hero - 06bI'1HaH p;opora, 

TOJIbKO nao60pOT. Ael-lb 6bIJI rrpeKpaCHbllI. Korp;a BbleXaJIH, rro

pa3HJIa KapTIIHa (Kalí: 6Y,ll,TO <ppal-lU;y3clwro xyp;ommma) mHH

BbH (co BKJIliiHeHHOR B Hero rralllHelí: H 6apxaTHblM 3eJIeHbIM KyC

TOM ltapTO{peJIH) - rrOJIH 3a cap;OM, Hp;ym;ero BBepx rrOlí:aTO - H 

HeGa CHHero H BeJIHKOJIerrHbIX Macc 6eJIblX 06JIaKOB Ha HeGe -

11: op;HHOKaH MaJIeHbKaH qJllrypa BeCb p;eHb KOCHm;ero rrpoco (HJIH 

rpe'I~xy KpaCl-lo-pmaBYIO) AI-lTOI-W; H Bce Mylla, MyKa, 'lTO HH

'lero 91'0ro He Mory Bblpa3IITb, HapHCOBaTb! 

"LIHTaJl (II HbIH'le '1HTaIO) «3aBOeBaHue l1epycamn,fa» rap

pU. MHoro BpeMeHlii, I,aK Bcer,ll,a, ylllJIO Ha ra3eTbI. KepeHCKIIll 

HeBbIHOCHM. tITO CAeJIaJI" B cym;HOCTI1, 31'01' BbICKO'IKa, p;eJIalO

m;URCH Bce GOJIbllle HarJIeU;OM·? KaK CMeJI OH KpUKHyTb Ha Caxa

pOBa « TpyC» ? 
Bce 'lI1TalO MOIIaccaHa. llOLITU CIIJIOlllb - rrycTJIIí:H, Ha-

6pOCKI1, rropoM rrOlllJIO. 

HbIH'1e cepo, rrpoxJIap;I-lo, rrpoxJIap;a yme OCeI-lHHJL Bce yTpO 

3BOH - KorO-TO XOpOHHT. llOMIfI-lyTHO, C rrpOMemyTKaMu: 

«(GJIHM!» BOT KorO-TO HecyT 3aKorraTb .•. KaK MbI paBHO,ll,ylllHbI 

p;pyr K ,ll,pyry! Be,ll,b, B cym;HOCTU, H K 3TOMy OTHOrrryCb KaK 

K CMepTU MyxU. ' , 

Bce ryJi, ryJI MOJIOTUJIKU rrapOBOH rrOCJIeAHUe P;HIf - Y Bap-

6alllHHa. 
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21 a82ycra. CepbIM, co MHorHMH oceHHUMH '1epTaMH, C Muor~ 
pa3 mep;lllIfM AomAeM p;eHb. lleJIH rreTyxH, BeTep MHrKHll, BJHl.IK

HbIM, e lOra, OTKpbITa p;Bepb B aM6ap, TaM ,p;eBKU MeTyT My'lHOM 

rrOJI,'- oceHb! CBelIí:aH 3eMJIH B aJiJIeHX yme CHJIbHO 'ycbIIIa

Ha meJITOM JIIfCTBOR. JJHCTbH BH3a llleplllaBbm, COBceM meJI

Tble. 

llepe'IIfTbIBalO «CDeAOHa».' 3TOT JIOrH'IeCKHií 6JIeCK OCTaB

JIHeT XOJIOP;Hb!M. I{aK MHoro CKa3aJI COKpaT Toro, '11'0 B HHAulí:

CIWM, B uY,ll,eHCKOl1 <pHJIOCO<plHr! , 

B p;eBH1'b Be'Iepa BbIlllJIH C BepOM - tKp;aJIlI AHTOHa 'li I{OJIU 

CO CTaHU;lliI, nOIIIJIll K 6bIBllleu MOHOrrOJIlUI. JIyua 6bIJIa em;e 

HU3Kp nap; HaIIIUM cap;OM. MHoroe eIu;e B OqeHh AJIllHHbIX 1'e

mix. 
1 

HaA 6aXTeHpOBCKoi:'J CTOpOHOM ymacHoe II Mpa'1HOe Be

JIU'1J};? crpyp;IlBlllIfXCJI Ty'I, 06JIaIWB (npOTl'lB JIYHbr). BeJIll3Ha 

'AOMOB TaM - TO'IHO aTO llTa;qblIHcKIIM ropop;OK. KQJIH orrHTb 

He rrp~?xaJI. 

ra3eTbI. BOJIbllleBHIH1 OIIHTb rrO,ll,HJIJIll rOJIOBy. MapTOB ..• 

Tpe6yeT OTMeHbI CMepTI-lOM Ka3HII. 

B 10 1/2 BblIIIeJI OAIfH ryJrHTbiIo ).l.BOpy. JJyHa yme BbICO

KO - 6blCTpO HeCJIaCh cpep;u BaT)',I 06JIaIWB, 3axop;H 3a RUX, 

oT6paCbIBaJIa Ha HUX Kpyr eJIe BHP;HbIR, Ií:paCnOBaTO-KOpH'1-

HeBbIll !,!(He onpep;eJIHIIIb). 3a 'lepHOTOH cap;a 06JIaKa IIIJIH 

6eJIbIMllrólJaMU. CMOTpeJI 01' BapHa: paC'IHCTllJIO, p;epeBhH 

B03JIe p;OMa u cap;a HB06hní:HOBeHHbl, TO'lUO 6eKJIUnOBCKIIe, 

'IepHO-3eJIeHble, U;BeTa ImnapIICOB, O'Iep'1eHbI yp;llBHTeJIbHO. 

XOP;HJI 3a caA. HeT, 'ITO mHHBbe iKeJITOe, 3TO HeBepHO. Bce 

cepo. Ha ceBepO-BOCTOKe meJITb!lI pa3,ll,aBJIeHHbIŮ 6pllJIJIllaHT. 

.!OrrllTep? OrrHTh Ha6!:l!Qp;aJI cali. OH npH JIyue TeCHO H <panTa-, 

CTU'lHO cp;BIIraeTCH. CYllIpaI\ aJIJIell, rrO'1TU BCH 3eMJIH B 'lepHbIX 

TeHHX - II nOJIOCbI CBeTa. CDaHTaCTU<IHbI CTBOJIbI, llX. n03bI 

(TOJIbKO rr03hI H pa36epeIIIb). 

11 1/2 'I. JJemaJI B raMaKe, Ka'laJICH - 6eJIaJI JIyHa Ha nyc

TOM CIIÍleM ne6e IW'IaJIaCb KaK MaHTmm. B CH~RY ).l.yJIO. 

22 a82ycra. Aomp;b JlbeT, HO p;eHb BpO).l.e B<IepalllHero. Ha'IaJI 

'lUTaTh H. JJbBOBy - ymaCHO. mamWH H 6e3).l.aprmH npOBlIH:

U;IlUJIbUaHp;eBuu;a. Ha'1aJI nepe'IUTbIBaTb' « MUHepaJIbHble BG
Ah!» 3pTeJIH - ymaCHO! CMeCb TypreHeBa, B060pblKHHa, p;ame 

HeMllpOBH'la-AaH'1eHIW II nopolO qupHKOBa. Be'IHaH npOHHH 

nap; repOHMll, H3blH nOIIIJIeHbKHH. llepe'IUTan «meCTOKHe pac

CI,a3bI» BUJIbe ,ll,e JJllJIb AJJ;aHa. AypaK H IIJIe6eH BproCOB BOCXH

m,aeTCJI. PaCCl\a3bI - JIy60'lHaJI IPaHTaCTlUm, 113bICKaHHOCTb, 

HpaCHBoCTb, meCTOIWCTh fl T. p;.- CM eCh 3. llo II YaňJIb,ll,a, 
CTbI)J;HO 'lUTaTb. 

)J;0'l:b AHHe1'a. KaKaH-TO ÍIOqnI myTlwH p;eBOqIW, O'leUb 
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Tal{ npOCllJIa ne 3a6bIBaTb ee MOrllJIhl II y I\OTOpOll: Ha MOrllJIe $I 

HlII\Orp;a ne 6blJI. 
HO.!1H 3ap;oxnyJICH; BCIO p;opory MOJI'IaJI. EXaJIll Ha Bo60PbI

KlUlO, nOTOM na HOJ-KI1HKy, He p;oe3maH HonUiHKll, cBepHyJIll, 
MllMO HOB!II\OBOH, nOTOM no).!; ropy, Ha ropy, Ha MeJIhHI1U;hl II Hil. 
BepHrImy. B BepI1rUHe npyp; nocpep;fme, O'IeHh cTapble H36bl, 
60raTaH p;epeBHH. 3a BepllrllHOll: - nop; ropy. 3a JIyraMll Ha
nponm - JIec KopwmeBhIŘ B. JlOIIJ;HHe, Hap; HHM BhICOKO JIyHa 
(pOBHO 1/2), npO~llJII, 6JIep;HI,lií:, JIec BeCI, p;y60BhIH, BeCI, B 
KoprFIHeBOH JlllCTB8 - JIHCTBa TO'IHO B nayTHHe. Bon>8, KaKaH 
nycThIHH! A H:aKaJI nycTbIHH, KaKoH ).!;ImapcKHŘ nOCeJIOI{
xYToP J1yKI,HH CTenaHoBal HHKTo' He npep;CTaBHT ce6e 'Iepe3 
CTo,p;BeCTH JIeT. no JIllJIOBOMY npyp;y 30JIOTaH (OT MecHu;a) 3h16I,. 

OnHTI, BOCXHTHJIa JIOrocpeTOBCKaJI yca).!;I,6a. TOJIhKO MlmOBaJIi 
P;OM, .rryHa 3a ).!;y6aMH, ropll30HT nop; H8Ř - p030BI,IŘ. nOTOM 
6bICTpO 8XaJIH, CB8TaJIO, B8Tper-JaH HO'!I,. npll8XaJIH P;OMOH B 
C8MI,. 

B Ecpp8MOB8 ra3eTI,l 3a ).!;eBHToe H AeCHToe. OTl{pI,ITHe «CO
BeTa Pecny6mnUI)}, nOIllJ1eHIllaH 60JITOBHH Herop;HH HepeH
clwro, IIp;HoTcKaH :3TOH cTepBI,I-cTapyxll BpeIllKo-BpeIllKoBcKOH 
(<l10HHTHO, no'!eMy aHapxHH - 6oPI,6a KJIaCCOB, KpecTI,HHe ocy
rneCTBJIHIOT CBOIO Me'ITy o 3eMJIe»). Mep3aBeu; ( ... ) Tpou;rnIH 
npH3blBaJI (Hp36) K npHMOH pe3He. 

I--lbIH'Ie BeTpeHO, CBeTJII,Ill:, npel\paCHbIH ).!;eHI,. Y6HpaJICH, 
3anaI\OBhIBaJI qepHblH CyHp;yK. Ha nOJIqaca BbIXO).!;HJI C BepoH no 
HanpaBJLeHUIO K ltoJIoHTaem>8. 

13 OKTa,6pa,. BOT-BoT BbI60pbI B yqpe).!;HTeJII,HOe c06paH:ue. 
Y IIaC HH eAHlJaH iWIlla ue HHTepecyeTcH :=JTHl\1. 

PYCCI{HH iIapop; B3bIBaeT K Bory TOJII,IW B rópe! B.eJIn:KO)\L 
CeHqaC CqaCTJIllB - rp;e :=JTa peJIHrll03HocTI,! A B KaKOM lHaJIKOj\f 
no.JIOíI{eHHH H I,aK mam\O uame p;yxoBeHcTBo! CJIblmUO JIH ero B 
Hame, TaKoe 'y}KaCUOe BpeMH? BOT u;epKOBHhlH co6op-,- KTO UM 
HHTepecyeTcH fl 'ITO OH CI\a3aJI Hapop;y? Ax, Mep&}HKOBCI-,He M ... ! 

lloHeMHory 'IHTaIO ({J1eoHap).!;o p;a BHH'IH» MepemKoBcKoro" 
YmacHhIH (<HapOAHJlCJI» pa3rOBOp. )J,JIHHHO, MepT;Bo, ua'taITIeHO 
U3 KUllr. MecTaMH Hep;ypHo, HO nO'IeM 3HaTb, !\lome't 6hlTl" ROpo-, 
BaIIHoe! HecHocHo ~OJI6JleRbe O~Horo II Toro me lIpO xap~lJ{Tep 
J1eoHapAo, nponmHO-CJIaru;aBO, HeCUOCHO, Ral{ OH HaTHrHBa~T 
Bce Ha CBOIO IIp;eliHY - XpHCTOC - AHTHXpllCT! 

«lJllrp;e ue BllAaJI TaKHX KpaCOK - TGMHbIX H B 'to .m~, Bpel\UI 
TaKlfX HpKIlX, KaH ~parou;eHHI,le I\aMHH» (CTeKJIa B c06ope). 
«MOHaX OTKHHyJl KyKOAb C rOJIOBbI». -

«II06JIep;HeBmee ua COJIHne, nO'ITH He Bllp;Hoe lIJIaMH). 
« IIaxJIo .'Iap;OM OJIHBHOBOro MaCJIa, TyXJIhIMll HlinaMH, KI1C-

JIbIM BllHOM, nJIeCeHI,lO norpe60B». «ReHaBH).!;HITIHH npOHllu;a
TeJlI,HeH JIlO6HrnerO» (J1eoHa p~o). « Y xyp;omuIlKOB lIop;pamaHHe 
p;pyI' ).!;py'ry, rOTOBbIM 06pa3u;aM» (JIeoHap~o). «)J,JlH BeJIHHOrO 
COp;ep}KaHHH Hy/KHa BeJIHKaH CBo60iIa» (J1eoHapp;o). 

Quanťé helia giovenezza. 
Ma si fugge tuttavia 
Chi vuol esser lieto, sia: 
Di doman: Don c'é certeza*. 

)J,8I-lI, TeMHI,IH, lIo3p;HeoceHHHH, xMypI,IH. BeTep mYMHl', 

nopoIO p;om).!;I,. 
KaK He~HHbI, BbI6pllTbI 6hIBaloT JIHu.a llTaJII,HHCKHX nonOB! 

Be'IepoM H HO'lI,IO BeTep, P;O}I'P:b. 
14 OKTa,6pa,. C yTpa cepo, BeTep C ceBepo-3anaAa, XOJIOP;

HbIH, CeH'IaC TPH, MbI C Bep0ll: ryJIHJlH, 06JIaKa, CBeTHT COJlUne. 
Ra HIl3y caAa, B03JIe nJIeTHH, CJIblmy Ma'tepHyIO 5pauI,. 

Rumy - CaBHIlH Cbm (KpHBOH), KaI\OH-TO nI,HHI,IH MymHK JleT 
p;BaAu;aTll nHTll, p;OJIrOBH3bIH MaJlbIH JleT p;Bap;u;aTH, He COBceM 

AepeBeHCKoro BHp;a. 
- HorOH-TO pyraeT? 
III,HHbIH: 

)J,a p;I,HKOHa BaIllero. 
- HaKoH n,e OH MOH. 
_ HaH me TaK He Bam? A KTO m Bac XOpOHllTI, 6yp:eT, 

Korp:a nOMpeTe? BOT II. RHK. nm.1ep - RTO ero XOpOHHJl? )J,I,H-

I\OU. 
_ Hy, a BOT TbI-TO ).!;I,HKOHa pyraemI" Te6H-TO I,TO n, 6yp:e'i' 

XOpOHHTh? 
_ On MHe KepocHHy (B nOTpe6flJlOBI,e) He p;aeT ... H T. p:. 
fOBOpI1JI, 'ITU MI,I pa~I,I, 'ITO, HeMU;bI ll).!;yT, OHll MymHKOB' 

B KpenOCTlfOe npaBO 06paTHT HaM. . 
15 0Ir, Ta,6p J/,. YTpO 6bIJlO Bce 6eJloe - BCH 3eMJIH, Bce I'PbIIllIl, 

OC06eHlIO Ham p;BOp. YTpO fl p:eHI, yp:llBHTeJII,Hhle. 
B llKOJIe BbI60pbI B BOJlOCTHOe 3eMCTBO. )J,Ba ClIllCKa

N2 Lll M 2. HaKaH Memp;y HHMH pa3Hllu;a - Hll e~HHa llJ'ma He 
3Hae't, TOJlbKO HeKOTophle rOBopHT, 'ITO pa3HHu;a B TOM, 'I't0 M. i 
«60JlI,me3a uac)}. STO II\HBOTHOe, Chm An~pHaHa, Kor~a $I 

ClIpOCHJI npo lny pa3HJ1U;Y, 3aKpH'laJl: «)J;a 'ITO Bhl ero CJIymae'te, 
'ITO OH AypaKa BaJIHeT!>} - C 60JII,illOH 3JIo60li. 3a 'ITO? nO'IeMY 

* !{al, IIll IIpeltpaCIIa IOROCTh, 
Ece me ORa y6eI'aeT; 
RTO XOqeT pap;oBaTbclI, IIyCTh paAyeTclI, 
B aaBTpamIl8M ARe ReT yBepeIlHOCTll (UT.). 

(llepeao8 C. OUlepoaa) 
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m;amICb C noxopOH 110 I1oBapcKOH, Me/H,n;y IIpO'lHM. Bn,n; ~ 
IIem;epHbIX JIIo,n;eH. Cpe,n;H MocKBbI 3apbIJIH 'lyTb He TblCJf'ly 
TpynOB. 

B'lepa caMoe OrneJIOMJUIIOm;ee: JIemm CMeCTHJI ,lJ;YXOHHHa, 
Ha3fIa'lHJI BepXOBHbIM rJIaBHOKOMaH,n;yI()m;HM KpblJIeHKo. ,lJ;a ( ... ) 
TpOU;IUIH 3a POCCHIO 3HHJIIO'laeT MHp! Toro XO'leT caM PYCCKHH 
Hapo,n;! 

AHH rpH3Hble, CO CHerOM, C TaHHHeM. 
21 llOR6pJl 12 't. llO'lU. CHmy O,n;HH, CJIenm nbHH. BHHO 

B03Bpa,m;aeT MHe CM:eJIOCTb, MyTb CJIa,n;Kylo CHa mH3Hli!, 'lyBcTBeH
HOCTb - om;ym;eHHe 3anaXOB H IIp.- 9TO He TaK npOCTO, B 9TOM 
HaI\aH-TO CyTb 3eMHoro cym;ecTBOBaHli!H. llepe,n;o MHOH 6yTblJII\a 

.M 24 yp;eJIbHoro. I1e'laTb, rocyp;apcTBeHHhlŘ rep6. BhlJIa Poc
CHHI fp;e OHa Terrepb. O BQ}He, Bome. HbIH'le y,Hac (Hp36. 1 CJI.). 
Y6HT J];YXOHHH, B3HTa CTaBKa II T. p;. 

B03Be,n;eH IIaTpHapx «BceR PYCll» Ha IIpeCTOJI HbIH'le - KOMy 
9TO HymHo?! 

18 R1l8apJl 1918. MOHpaH noro,n;a. 3ace,n;aHHe B KHlUO
ll3p;aTeJIbCTBe - 110 06bIKHoBeHlllo, Mep3Koe BlIel:J:aTJIeHlle. 
lliMeJIeB, H3,n;aBlIuIŘ 3a oceHb rnTyH rneCTb CBOHX HHHr, HarJIO 
rpeMeJI IIpOTHB H3,n;aHHH C60pHlIKOB «CJIOBO» H IIpOTHB aBaH
COB (3Ha'lHT, rJIaBHOe - U;pOTHB MeHH, TaH KaK H nOnpOCRJI, H 
MHe IIOCTaHOBHJIH BbI,n;aTb B IIpOrnJIOM 3ace,n;aHHH TblCH'ly py6-
JIeii) , Kor,n;a «aBTopaM 3a RX KHHrH He IIJIaTHT IIOJIHOCTblO». 
Y HHKyM CBepX'beCTeCTBeHHbIŘ, Talwro. ( ... ), HaH IlIMeJIeB, H He 
BH,n;bIBaJI. 

C yTpa paCCTpOHJIa «BJIaCTb uapo,n;a» - «KHeB B3HT 60JIbrne
BRHaMH». B ,n;pyrRx ra3eTax Wforo HeT. 

BblJIa MauH YCTHHOBa - IIpHrJIarnaJIa 'lHTaTb y JIoceBOŘ. 
rOBOp:l<Wa .IIpO A. TOJICToro: «XaM, 6e3 MbIJIa BJIe3eT r,n;e Ha,n;o, 
IIpH6HBaeTCH H 60raTbIM» H T. ,n;. I1poBOmaJI ee. MocKBa TaH Mep3-
Ha, 'lTO CTpamHO CMOTpeTb. Be'lepOM y MRTH. IOJIHH paccKa3bI
BaJI, I~aKOŘ ymac, HaKaH rpH3b, KaI\aH MaTepm;HHa B 'laŘHOŘy 
HI'Il{HTCI{HX BOpOT, r,n;e OH 'laŘ B3,n;yMaJI nHTb. 

Ap6aT no HO'laM CTparneu. I1ecHH, H3B03'lRHH HarJIO, C KpH
HOM Hecy-rCH ,n;OMOŘ, Hapo,n; n,n;eT nocepe,n;HHe yJIHU;bl, TbMa B 
nepeyJIHaX, Ap6aT nO.TIyTeMeH. Hapo,n; BhlXO,n;HJI l;!3HHHeMaTor
pacpa, Horp;a H UbIH'le B03Bpam;aJICH, - RalwŘ CTparnHbIŘ IIJle6eŘ! 
I10BapCHaH TeMHa. Terrepb, MeCTaMH, Rorp;a TeMHO, ropop; OlletIb 
xoporn, 3arpaHll'IHbIŘ RarwŘ-TO. 

16/29.anpe.!/,JL. J];eHb cepbIŘ, a TO Bce BpeMH qy,n;ecuaHnoro,n;a. 
BhlJI B c6eperaTeJIbHOM KaCCe' JIylJ:llIe BceBbI6paTb, B ,n;HKapCRHX 
CTpauax 6amUI II RaCCbI - <HP36>, npem,n;e YMHeŘ ·6bIJIII - B 
3eMJIIO 3apbIBaJIH. qUUOBHHK, w.:aJIKal1 <Hp36>, B O'lHaX, BeCb 
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,n;eHb nbeT 'laM 3a CBOHM 6apbepOllL YBepeH - O'lenb ,n;oBOJIeH 

mH3HbIO, rJIaBHOe ~ cJIyme6HblMH qacaMH. 
JIaKeM JIeT ,n;Ba,n;u;aTH rrl1Tn, rpeR HJIH nOJIyrpeK, MmRHO

o,n;eccHT, MomHO - IIapoxo,n;HblM JIaKeM. AOBOJIbHO BbICOK, P;JIHH
Hble HorH; nH,n;ma'lHal1 'lepnal1 napolIKa, BOJIOCbJ 'lepHble - Ha 
ll:OCOM pl1,n;, 3aBHTKOM, I{QKOM, KaK y RaRoro-HIil6y,n;b Jia60paHTa, 
Ha,n;o JI60M, IIeHcue, 60JIhrnOM Ka,n;bIR, CJIymHT O'leHb MOJI'laJIHBO, 
Be'lHal1 c,n;epmaHHOCTb, ,Be'lHOe MbICJIeHHOe nomHMaHHe IIJIe
'lOM _ «'lTO JH, ,n;eJIaTb He'lerO, 6YAeM JJaReeM!>). MomeT CTaTh 

rrpecTyrrHMIWM. 
O,n;ecca, Becua, 'laCOB ,n;Beua,n;U;aTb HO'll2I, 'll2ICTal1, nycTaH 

yme yJIHu;a - npl2Il1THO l2I,n;Tl2I. Csemal1 3eJIeHb RarnTaHOS, B 
ueM _ cpOHapM. EBpeŘ, He60JIbllOM, KpyrJIeHbKl2IŘ,P;OBOJIbHO 
rrpl2IHTHbIM ,n;arKe, H,n;eT, CHHJI rnJIHny. II peBocxo,n;uoe pacnOJIome
HHe ,n;yxa. BblJI s rOCTHX, TaM B rOCTHHOŘ Ha 'leTBepTOM 9TarRe, 
C OTBopeUHOM Ha 6aJIKOH ,n;BepbIO, IIeJIa MOJIo,n;aH meHm;HHa C 60JIb
llOM rpý,n;bIO. fOCTMHaH TeCHaH, UpOTHSHaH, Mep3Rl2Ie RapTHHbI B 

Tl1méJIblX 6areTax, aTJIaCHble nycpbI lil T. ,n;. <HP36> B «I1apyc» 
(,n;JIH aJIbMaI:IaXa) UocJIa.n (yrKe He,n;eJIM ,n;se TOMy ua3a,n;): «30-
JIOTbIMl2I D;BeTyT OCTpMHMH ... )}, « II pocbIualocb B UOJIyMpaHe ... )}, 
ÚhOT CTaphlM norOCT ... », «CTaJIH p;bIMOM ... )}, «TaeT, cllHeT ..• )}, 

«qTŮ Buepe,n;H» l2I «MbI pH,n;OM llJIl2I ... ». 
12 't. noitu 17/30 anpe.fl,R. YTpOM oTBpaTl2ITeJIbHoe oru;ym;e-

HHB _ XOP;HJI B JIHOHCRHM Kpep;l2IT, B ceŘ4J 3a qeKOBOM KHHmKoM. 
Co 3JIa B311JI H3 l1m;HKa Bce - 'lepHoBJ?!KH, Ul2ICbMa, CTOJIOBOe 
cepe6po H r. ,n;.- OCTaBHJI TOJIblW 6yMary B 500 p.- KaJI<eTCH, 
BoeřIHblM 3aeM. CRaH,n;aJI - Y fJI06bI uponaJIo IWJIbU;O 6pl2IJIJIl2Iau
TOBoe u;eHoM TbICH'l B p;eCHTb. XaM, KOTOpblM ero, O'leBI'l,n;,.. 
HO, yI{paJI, _ 'naqaJIbCTBO OT 60JIbrneBHROB, y}KaCHO opaJI l2I sce 

Tsep,n;HJI o,n;no: eCJIH 6hI OHO TyT 6bIJlO, TO OHO 6hl H 6bIJIO 

TyT. 
MOCI-my yHparnaIOT. Heuepe,n;aBaeMoe BUe'laTJIeHHe - I\aROŘ 

U;l2IHH3M, I{aIwe ( ... ) l2I3,n;eBaTeJIbCTBO H a,n; 9Tl2IM CIWTOM - Pyc
CKHM Hapo,n;OM! STO 9TOT-TO uapop;, ,n;l2IRapb, CBl2IUbH rpH3I:IaH, 
I{pOBaBaH, JIeHl2IBaH, upe3upaeMaH Hblne BceM MHpOM, 6y,n;eT 
upa3,n;ntmaTb unTepIW/fUOna.fl,ltCTlt'tecro,uu npa3p;Hl2IRt A 9TO 
xaMCRoe, HecIj:a3aHHO-UeJIerroe H uo,n;JIoe CTaCHliIBaHHe CR06eJIe
'BaL CBOJIOHJIH, qonaJll2IJIH cTaTyIO BHl2I3 JIHD;OM Ha rpy30Bl2IH .•• 
MI1aK pa3 HbIH'le H3BeCTHe o B3HTHl2I TypI{aMH Kapca! A 3aBTpa, 

B p,8Hb npe,n;aHHH XpHcTa - TopmecTBo upep;aTeJIeĚ: POCCIlH! 

Be'lepoM'Y AnHJIOBbIX. CJIaBa Bory, p;om,n;b! Ec.iIH 6bI II 3aBTpa, 
p,a CKOJIb B03Monmo rrpOJIHBHOMl BOT ym nOl2ICTHHe Ece 'lyp;a 
1HJlemb,'- TaK CTpallHO H360JleJIa ,n;yrna! XOTb 6bI MX rp03a y6H-
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