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ÚVOD 

Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat folklorně-fantastické prvky v tvorbě 

Valerije Ševčuka, který je jedním z nejvýznamnějších současných ukrajinských 

prozaiků a zároveň jedním z nejvýraznějších představitelů šedesátníků, laureátem 

Ševčenkovy státní ceny a držitelem různých literárních cen a ocenění literárních 

časopisů.  

Práce se v první řadě zaměřuje na folklorně-mytologické motivy, které jsou pro 

Ševčukovu tvorbu příznačné a jejichž propojením s prvky současné literatury vytváří 

autor originální žánr, který v kontextu ukrajinské literatury nemá obdoby. Stranou 

pozornosti nezůstane ani odraz barokních prvků v Ševčukově tvorbě. Pokusím se 

rovněž nastínit, jakým způsobem ovlivnila současná politická situace autorův výběr 

prostředí, v němž se jednotlivé příběhy odehrávají. Blíže prozkoumám folklorně-

mytologické postavy, které se ve velké míře objevují v románu Дім на горі. Na 

materiálu románu Příbytek pokory představím filosofii autora projevující se v osudech a 

myšlenkách hlavních hrdinů. 

Vzhledem k tomu, že Ševčuk byl za minulého režimu dlouhou dobu zamlčován, 

máme k dispozici velmi málo materiálů zabývajících se jeho tvorbou. Existují sice dílčí 

studie analyzující folklorní a fantastické motivy, ale doposud chybí syntéza a pokus o 

ucelený pohled na tuto problematiku. Nejvíce se jeho tvorbou zabývala Ludmila 

Tarnašynská, Rajisa Movčan, Natalie Jevchan a Mykola Rjabčuk. Jejich studie se staly 

nejdůležitějšími prameny pro napsání této práce. Velmi málo byla také doposud 

zkoumána Ševčukova tvorba z pohledu filosofického směru existencionalismu. O první 

pokus se zasloužila Romana Bahrij svou studií „Мотиви екзистенціалізму і абсурду у 

товорах В. Шевчука та М. Осадчого“, která vyšla v časopisu Сучасність. Více se 

tímto tématem zabývala Tarnašynská ve studii „Свобода вибору - єдина форма 

самореалізації в абсурдному світі. Проза Валерія Шевчука як віддзеркалення 

екзистенціалізму“, která byla vydána r. 1995 také v časopisu Сучасність. V češtině 

články zabývající se touto problematikou prakticky nenajdeme. Bakalářská práce by tak 

mohla posloužit jako studijní materiál pro budoucí posluchače oboru ukrajinistiky.  

Práce se skládá z několika kapitol: úvodu, centrální části (život a dílo 

spisovatele, hlavní prvky tvorby, rozbor románu Дім на горі a Příbytek pokory) a 

závěru. První kapitola, jejímž hlavním zdrojem je vlastní autobiografie autora, nás 
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seznámí s jeho životopisem a stěžejními díly. Dále se věnuji postavení Valerije Ševčuka 

v kontextu ukrajinské literatury a hlavním prvkům v jeho tvorbě.  

V druhé kapitole budu podrobně rozebírat splynutí folklorně-fantastických 

motivů s prvky realistickými. Také představím další rysy jeho tvorby: odraz barokní 

literatury, biblické motivy, morálně-etickou problematiku, výraznou symboliku a 

specifický časoprostor (domu). Prozkoumám odraz současného světa a politické situace, 

které spisovatel představuje v metaforické podobě. Autor se také zabývá křesťanskou 

otázkou a způsobem, jakým do ní vstupují prvky pohanství. Ve filosofickém chápání 

světa navazuje Ševčuk na Hryhorije Skovorodu, který ovlivnil prozaikovo vlastní 

myšlení i způsob života. V duchu Skovorodovy filosofie se autor snaží prostřednictvím 

symboliky, podobenství a osudů vlastních hrdinů hledat pravý smysl života a duchovní 

cestu a pomocí důkladného zkoumání okolního světa pochopit jeho zákonitosti a 

tajemství. Zde je kladen velký důraz na duchovnost a odvracení se od přízemních 

materiálních hodnot. 

Mytologicko-fantastické motivy podrobně zkoumám ve třetí kapitole na 

materiálu románu Дім на горі, který je v tomto směru jedním z nejvýraznějších. Zde 

Ševčuk využívá prvky národního folkloru a mýtů a splynutím této roviny s realistickou 

vytváří originální novodobou mytologii. Podrobněji se zabývám některými folklorně-

mytologickými postavami, jako je čert, domácí skřítek a vědma. Co se týče vnějšího 

vzhledu těchto postav, využil Ševčuk tradiční folklorní podobu, ale mimo to originálním 

způsobem začleňuje do příběhu vnitřní duchovní rozpoložení a boje postav, ve kterých 

se zrcadlí nejistota a snaha o hledání svého místa na tomto světě.  

Čtvrtá kapitola nás seznámí s jediným Ševčukovým dílem, které se doposud 

dočkalo českého překladu: Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný 

hříšným Simeonem mnichem svatého kláštera Pečerského. Podkladem pro jeho napsání 

je Kyjevo-pečerský paterik, významná literární památka Kyjevské Rusi. Přestože dílo je 

historicky laděné, je zaměřeno především na filosoficko-duchovní hledání pravdy a 

chápání světa. Román je prodchnutý mnohými podobenstvími, ve kterých autor odkrývá 

velké množství vlastních myšlenek. Prostřednictvím postavy vypravěče podávajícího 

svědectví o osudech mnichů a životě v klášteře představuje Ševčuk mnohé otázky, které 

nejčastěji staví do vzájemné opozice (střet starého a nového myšlení, dogmat církve a 

čisté víry, vliv pohanského myšlení na duchovní život tehdejších lidí). Na příběhu ukáži 

dogmata a tabu, která autor nabourává (zpochybňování zázraků a činů svatých otců, 

otázka sexuality a nesmyslnosti uzavírání se před okolním světem a sebou samými, 



 - 6 - 

skrývání zlých úmyslů za roušku svatosti a pokory). Na konkrétních postavách 

nacházejících se v pevně stanovených podmínkách Kyjevo-pečerského kláštera budu 

sledovat prototypy charakterů a chování lidí, které jsou přítomny ve všech dobách i 

teritoriálních prostředích. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Ševčuk je v kontextu ukrajinské literatury 2. 

poloviny 20. století mimořádným zjevem, kterého je obtížné začlenit do nějakého 

proudu. Дім на горі, jedno z jeho stěžejních děl, zařazují někteří vědci do žánru tzv 

„химерного роману“ jehož prvním vzorem byl román O. Ilčenka Козацькому роду 

нема переводу, або ж Мамай і чужа молодиця (1958) a dále na něj navazovali I. 

Senčenko, V. Zemljak, P. Zahrebelnyj, J. Hucalo a V. Javorivskyj. Mezi nejčastěji 

uváděné rysy tohoto žánru patří vesnické prostředí, humoristický tón, folklorní prvky, 

historické motivy a propojení fantastické roviny se skutečnými událostmi a osudy 

hlavních hrdinů. Ševčuk některé z těchto rysů vynechává (humor), nebo pozměňuje 

(prostředí, historický pohled) a některé naopak přidává (kulturně-politické motivy) a tím 

tento žánr pozdvihuje do zcela nové roviny. V románu Дім на горі, který lze do jisté 

míry do tohoto žánru zařadit, je velmi patrná zmíněná kulturně-politická rovina a navíc 

se zde autor zabývá duchovními a filosofickými otázkami.   
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1. OSOBNOST A TVORBA VALERIJE ŠEVČUKA 

1.1. Životopis1 

Valerij Ševčuk se narodil 20. 8. 1939 v Žitomiru. Hlavním zdrojem informací o 

jeho životě je jeho autobiografie, kde začíná od svého dětství. Díky své matce, která 

měla ráda klasickou literaturu, se Ševčuk již v raném věku seznámil s ukrajinskými 

klasiky, např. Ivanem Nečujem-Levyckým a Panasem Myrným. Zájem o vlastní 

literární tvorbu se objevil nejdříve u Ševčukova bratra. Svou první „povisť“2 z dětského 

prostředí začal psát v sedmé třídě a společně s Ševčukem konzultoval každou kapitolu.  

V 9. třídě, pod vlivem oblíbeného autora Heinricha Heineho, kterého četl 

v ruském překladu, zkoušel i Ševčuk psát své vlastní verše. Tyto pokusy sám autor 

posuzuje jako zcela nezdařilé: „Спробував сам писати вірші, які мій брат 

справедливо висміював, бо там не було ні ритму, ні образів — відверто кажучи, я 

не знав, як треба писати вірші“.3 Se psaním prózy začal Ševčuk v 10. třídě. Jeho 

prvotinami byly povídky, které lze v podstatě považovat za počátek historického 

románu pojednávající o historii Žitomiru. Jednalo se o verše v próze.4 

V roce 1956 vyšla knížečka veršů Vasyla Čumaka5, kterou si bratři Ševčukovi 

okamžitě koupili. Mladý Ševčuk byl touto tvorbou uchvácený a toto období označuje za 

zlom ve svém životě, kdy se v něm zrodil básník.6 Básní napsal autor za svůj život 

velké množství, ale žádné nikdy nevydal.7 V době, kdy Ševčuk studoval na technickém 

učilišti, vyšel dvacetidílný sborník Ivana Franka. Jeho 16. a 17. díl, kde byly statě o 

literatuře, Ševčuka obzvláště zaujaly. Také se mu dostala do rukou kniha D. Bahalije 

                                                 
1 ШЕВЧУК, В. Темна мyзика сосон. Pоман. Сад житейських думок, трудів і почуттів: 
автобіографічні записки, Київ : Акцент, 2003. Zdroj: „Сад житейський думок, трудів та почуттів“. 
[online]. [cit. 2008-02-17].  Dostupné na WWW: 
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=310>.(dále jen Сад житейський думок). 
2 Do češtiny obtížně přeložitelný termín. Jedná se o útvar mezi povídkou a románem, ale rozsahem delší 
než novela. ПОВІСТЬ: 1. Літературний художній розповідний твір, що посідає проміжне місце між 
оповіданням і романом. 2. Оповідання. (Великий тлумачний словник сучасної української мови. 
Київ : Перун, 2004, s. 813).   
3 Сад житейський думок. 
4 Veškerá Ševčukova díla z dětství a mládí jeho rodiče ze strachu spálili, když v roce 1966 zatkli jeho 
bratra. 
5 ЧУМАК, В. Червоний заспів, 1956. 
6 „Що ж мене вразило у віршах Василя Чумака? Молодеча пінливість мови, несподівані образи, 
свіжість і велика суголосність до мого тодішнього «я». Це вже було не те, що вишукані, але, 
зрештою, якісь маломіщанські віршики Г. Гейне, — то була нестримна стихія слова, притому 
слова українського — отак у мені й народився поет“. (Сад житейський думок).  
7 „Бажав мати щось сокровенне для душі, щось таке з мистецтва, що… ну, що не продається. 
Поезія ця громадських мотивів не чіпала — це була інтимна лірика. Мені аж якось приємно, що 
вона в мене є, а її ніхто не знає“. (Сад житейський думок).  
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Григорій Сковорода — український «мандрований філософ».8  Tvorba těchto dvou 

autorů udělala na Ševčuka hluboký dojem a podle jeho slov značně ovlivnila jeho další 

život.9  

V r. 1957 ukončil Ševčuk technické učiliště a byl poslán do betonárky, kde 

pracoval do r. 1958. Tou dobou četl světovou literaturu, obzvláště filosofii. Autor chtěl 

studovat na univerzitě v Kyjevě literární vědu, ale protože neuměl anglicky, vstoupil 

nakonec na fakultu historie, kde angličtinu nepotřeboval.   

Ševčuk se zapojil do kyjevského literárního života. Začínal jako básník, ale brzy 

pochopil, že je spíše prozaikem, proto od roku 1960 začíná psát své první novely. 

V roce 1961 vyšla v Žitomiru jeho povídka o T. Ševčenkovi „Настунька“ ve sbírce 

Вінок Кобзареві. Na jaře roku 1961 literární nakladatelství „SIČ“ vydalo nástěnné 

noviny Заспів, kde vyšla Ševčukova povídka „Щось хочеться“ (pozdější název 

„Кілька хвилин до вечора“). Ta vyvolala ostrou reakci v univerzitních novinách За 

радянські кадри.10  

V r. 1961 napsal Ševčuk 18 krátkých novel a první stať „С. Васильченко в 

Коростишівській семінарії“ do žitomirského sborníku.11 V následujícím roce napsal 

dalších 20 novel, z nichž byla převážná část vydána v časopisech Вітчизна a 

Літературна Україна.  

Po ukončení univerzity byl Ševčuk pozván do Žitomiru samotným redaktorem 

novin Молода гвардія. Brzy však pochopil, že pro žurnalistiku nemá vlohy.12 Ještě před 

vstupem do armády se stihl oženit s N. Bilyčenko, ukrajinskou filoložkou. V armádě se 

znovu vrátil k psaní básní. Službu snášel velmi špatně.13 Nějakou dobu dělal písaře, ale 

pak ho převeleli do zvláštní roty spojařů. Zde měl možnost vrátit se k psaní prózy. 

Napsal zde řadu povídek a začal pracovat na svém prvním románě Набережна, 12. 

Náročnou vojenskou službu mu ulehčovalo psaní dopisů své ženě, které posílal 

                                                 
8 БАГАЛІЙ, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. Київ : УКСП Кобза, в-во 
Орій, 1992. 
9 „Іван Франко і книжка Багалія — це було друге вибухове враження, яке значною мірою вплинуло 
на мою долю (а було мені тоді 17 років), бо встановили основи мого світогляду. Я почав розуміти 
й вивчати українську літературу за методологією І. Франка, а Г. Сковорода став для мене 
учителем життя“. (Сад житейський думок).  
10 

Kvůli novinám Заспів, kde byl Ševčenko vyobrazený se zelenými vousy, se dostal Ševčuk do problémů 
a chtěli ho vyloučit z univerzity. Několikrát ho vyslýchali, ale nakonec vyloučili výtvarníka, který noviny 
ilustroval. 
11 Název bohužel nelze již dohledat, ani autor si jej nepamatuje. 
12 „Тут я виявив, які різні речі журналістика й література і який я нездатний до журналістики — 
здається, це помітили і в редакції“. (Сад житейський думок). 
13 „Я почав тверезіти. Закинутий на далеку північ, у Заполяр'я, я страждав, солдат із мене був 
десь такий, як Швейк.“ (Сад житейський думок).  



 - 9 - 

prakticky denně a rovněž je od ní dostával. Její dopisy, kde popisovala život v Kyjevě, 

se staly podkladem pro román Набережна, 12, který dokončil v r. 1965.  

Ševčuk se vrátil z armády v době, kdy probíhaly masové politické procesy a 

zatýkání mezi ukrajinskou inteligencí. V září začal pracovat ve vědecko-výzkumném 

oddělení muzea, které sídlilo v Kyjevo-Pečerském klášteře. 

V r. 1966 napsal povisť Середохрестя, kde zobrazil své dojmy a vzpomínky ze 

studentského života. V letech 1965-66 vydal několik statí a poprvé se začal obracet 

k historické beletrii. Pracoval na prózách Останній день a Полиновий тлін.  V r. 1956 

byl zatčen Ševčukův bratr, protože si pro sebe chtěl uchovat jako památku stať, která se 

týkala procesu s Pohružalským. Za to se dostal na 5 let do koncentračního tábora s 

přísným režimem.  

V roce 1967 vyšla Ševčukova kniha Серед тижня.  Dále pokračuje Ševčuk 

psaním povídek a začíná se věnovat překladatelské činnosti. Překládal Skovorodu a 

díky němu ho začala zajímat barokní literatura. Ve stejném roce byl přijat do Svazu 

ukrajinských spisovatelů.  Jeho tvorba našla ohlas i v zahraničí a byl překládán 

v Moskvě, Paříži a Varšavě. V roce 1968 opouští realismus a obrací se ke stylizovaným 

formám tvorby. Vyšla povídka „Панна сотниківна“, která byla později zfilmována 

režisérem A. Stepankem. Film nesl název Повний місяць. Ševčuk začal psát historicko-

fantastické povídky, vyšla kniha Вечір святої осені.  

V 70. letech podepsal protest ukrajinské inteligence proti zatčení S. 

Kravanského, ale později byl donucen to odvolat. V roce 1969 začal pracovat na 

povídce „Золота трава“,  která vyšla v r. 1984 a také rozpracoval povídku „Мор“. K té 

se vrátil v roce 1980 (vyšla v r. 1983). V téže době pracoval na folklorně–fantastických 

povídkách a psal články. V roce 1969 vyšla jeho kniha Вечір святої осені společně s 8 

novými povídkami, což byla jeho poslední vydaná práce v 60. letech. Téměř celá 70. 

léta nemohly autorovy knihy vycházet, Ševčuk  byl tedy nucen psát „do šuplíku“. Až 

koncem 70. let se opět jeho díla začala vydávat  a od té doby až do současnosti vyšla 

většina jeho děl. 

V roce 1986 byl oceněn jako zasloužilá osobnost polské kultury. V následujícím 

roce se stal laureátem Ševčenkovy státní ceny14 za román Три листки за вікном.15 Od 

r. 1988 je vedoucím historického klubu „Літописець“. V současnosti přednáší Ševčuk 

                                                 
14  Nejvýznamnější ukrajinská cena za uměleckou tvorbu. Byla zřízena v roce 1969 a je udělována 
každoročně k 9. 3. (datum Ševčenkova narození). 
15 ШЕВЧУК, В. Три листки за вікном. Pоман-триптих. Київ :  Pад. письменник, 1986.  
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na Kyjevské státní univerzitě T. H. Ševčenka, je vedoucím společensko-historických 

ročních programů v ukrajinském rádiu: „Козацька держава“, „Київ, культурний і 

державний“, „Загадки і таємниці української літератури“, „Цікаве 

літературознавство“.  

 

1.2. Hlavní myšlenkové priority 

O Ševčukově díle lze bez nadsázky říci, že je ideologicky „čisté“, neovlivněné 

politickým nebo ideologickým režimem. Ševčuk tvořil své dílo pouze na základě dojmů 

z krásy okolního světa, který se snažil co nejlépe pochopit. Ústředním motivem je pro 

něj především člověk, ale nesnaží se ho nějakým způsobem soudit, ale spíše pochopit. 

Důležitá je pro něj také křesťanská morálka a všeobecně lidské duchovní hodnoty, 

nikoli nějaké politické cíle. Podle Ševčuka je politika s uměním neslučitelná a 

v momentě, kdy se do něj snaží vstupovat, začíná jeho zánik.16  

V umění je pro něj nejdůležitější estetická ucelenost. Jeho práce jsou psány 

vysokým stylem s bohatými lexikálními prostředky. Obrazy mají alegorický podtext, 

ale vždy svěží, nezatížený častým opakováním. Autor se nenechává strhnout proudem 

současných událostí, více se spoléhá na svou intuici a umělecké cítění. Dle jeho 

vlastních slov je tvůrčí akt iracionální proces, svébytné tajemství, které je do značné 

míry neznámé i pro autora. Přesto je proud jeho textu vcelku řízený, ačkoli jeho postavy 

nejsou nikdy loutkami. Autor jim zpočátku dá život a pak je pustí do světa, kde se cítí 

do značné míry svobodně a přirozeně. Ale tento svět má své zákonitosti, je vytvořený 

fantazií a představami spisovatele, který není nikdy prostým vypravěčem skutečnosti.17 

Ševčuk se zaměřuje hlavně na pozorování okolního světa. Jeho postavy jsou 

často obdařeny obrazným myšlením a schopností vidět v okolním světě zákonitosti a 

drobné nuance, které ostatním lidem unikají. Ševčuk jde ale ještě mnohem dále. Svou 

tvorbou se snaží pomoci čtenáři najít a pochopit sebe sama, svou roli v tomto světě a 

smysl života. V tomto směru navazuje na Hryhorije Skovorodu, který stavěl duchovní 

hodnoty a rozvoj člověka nad hodnoty materiální. Ševčuk navazuje na jeho tvorbu 

v moderním pojetí a snaží se předat tuto filosofii současnému čtenáři. 

                                                 
16 „там, де до мистецтва домішуєтьця політика, починаєтья його поступовий 
занепад“ (АГНЕШКА, П.  „Дім на горі. Pозмова з Валерієм Шевчуком“. Сучасність, 1992, č. 3, s. 
54.). (dále jen АГНЕШКА).   
17 МОВЧАН, P. Українська проза XX століття в іменах. Київ 1997, s. 203-205. (dále jen Українська 
проза). 
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1.3. Dílo Valerije Ševčuka v kontextu ukrajinské prózy 20. století 

Již v mládí Ševčuk prohlašoval, že se literatura musí rozvíjet ve třech rovinách: 

elitní, střední a masové. Pokud literatuře chybí byť jen jedna z těchto rovin, jedná se o 

literaturu neúplnou. Elitní literatura musí udávat tón,  být základním kamenem 

literárního procesu, být cílem, kterého se umělec snaží dosáhnout.  

Ševčuk je transparentním příkladem této elitní roviny. Je představitelem  

intelektuálně–filosofické, psychologické prózy v ukrajinské literatuře 20. století, která 

byla započata tvorbou I. Franka z prostředí inteligence a dále byla úspěšně rozvíjena 

dalšími autory ve 20. letech (V. Vynnyčenko. V. Pidmohylnyj, V. Domontovyč, B. 

Antonenko-Davydovyč). 

Ševčukovu tvorbu Movčan rozděluje na: 1) díla ze současnosti (rané povisti: 

Маленьке вечірнє інтермеццо, Дзигар одвічний, Житомирська сага); 2) historické 

práce (Три листки за вікном, На полі смиренному); 3) filosofické práce (Птахи з 

невидимого острова, Сповідь, Мор, Дім на горі).18 

Jasnou hranici mezi nimi lze určit velmi složitě, protože celou jeho tvorbu 

spojuje specifický autorský „rukopis“ a protíná autorský pohled na svět, který ji spojuje 

v jeden celek. Podle slov jednoho z jeho nejbližších přátel, J. Koncevyče, Ševčuk tvořil 

svou vlastní osobitou formu života, svou vlastní pravdu, estetickou a morální realitu, 

svět, který vzniká z osobnosti tvůrce, z jeho vůle, představy a filosofie.19 

Ševčuk se chtěl především oprostit od „čistého realismu“. Více ho přitahovaly 

stylizované formy tvorby. Do svých děl ze současnosti a stejně tak do historických 

vnáší  filozofický obsah. V jeho díle je vždy nějaký podtext, který může být pro 

nepřipraveného čtenáře nedostupný.  

Všichni jeho hrdinové jsou založeni na reálných prototypech postav, ve kterých 

se odráží osobnost samotného autora, nebo lidí z jeho okolí. Všechna jeho historická 

díla zrcadlí zároveň i současnost. Řečeno jeho slovy: „Vytvářím současného člověka 

oblečeného do historického oděvu“.20 To je patrné především v dílech Три листки за 

вікном, На полі смиренному. 

Předmětem Ševčukovy prózy je vždy především duše člověka, která se ocitá 

v různých situacích a v různých sférách. Události okolního světa, které jen dokreslují 

                                                 
18 Українська проза, s. 204.  
19 КОНЦЕВИЧ, Є. „Таємна зброя Валеріа Шевчука, Україна“. Наука і культура.  Вип. 25, Київ, 
1991, s. 373. 
20 АГНЕШКА, s. 55.  
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osobnost postav, jsou pro něj nutným pozadím, na němž se rozvíjí vnitřní duchovní svět 

hrdinů.  

Celá jeho tvorba je prodchnutá filosofičností. Autor se snaží nalézt odpovědi na 

otázky, které zajímají lidstvo odnepaměti: smysl života, dobro a zlo ve světě i 

v samotném člověku, svoboda ducha, morálka, víra, čest, smrt a nesmrtelnost, moc, 

přátelství a láska. 

Jak upozorňuje Movčan, v Ševčukově tvorbě nenajdeme zveličující patos typu 

Olese Hončara. Důvodem je fakt, že Ševčuk svým dílem nesloužil žádné ideologii. 

Jestliže něco zvýrazňuje, je to především zlo a lidské nedostatky, které narušují 

harmonii jak ve světě, tak v mezilidských vztazích. Jestliže někoho zveličuje, není to 

nějaký vůdce nebo hrdina, ale je to člověk a dobro, které činí. Ševčuk své myšlenky 

většinou neodkrývá čtenářům přímo. Místo toho svůj pohled na svět představuje 

prostřednictvím myšlenek a osudů svých postav. Čtenář se pak sám může rozhodnout, 

jestli tento pohled přijme, či nikoli.21 

Na některých místech však autor do vyprávění vstupuje přímo a to 

prostřednictvím svých vypravěčů. V jejich obrazech se odráží jeho názory a pohled na 

svět. Příkladem jsou postavy z jeho děl, které jsou zároveň vypravěči: Simeon-

poustevník (На полі смиренному), pasáček Ivan (Дім на горі), Kyrijak Satanovskyj, 

nebo Illja Turčynovskyj (Три листки за вікном). Ačkoli se jedná v podstatě o 

historické postavy, v jejich pocitech, myšlenkách a dokonce i osudech se odráží 

současnost.  

Hlavním rysem individuálního Ševčukova stylu jsou podobenství. Ta jsou 

především morálním poučením, které autor vyjadřuje uměleckými obrazy. Často také 

používá podobenství evangelická. Především pak celou jeho tvorbou prochází biblický 

motiv o marnotratném synovi.  

Ševčuk byl velmi dobře obeznámen se světovou literaturou a měl důkladně 

prostudovanou starou ukrajinskou literaturu, kterou do značné míry i překládal. Na jeho 

tvorbu měla velký vliv barokní literatura, v jejímž stylu psali ukrajinští spisovatelé jako 

Lazar Baranovyč, Ivan Velyčkovskyj, Stefan Javorskyj a Hryhorij Skovoroda. Cílem 

jejich tvorby bylo pozvednout člověka z prozaické každodennosti do vysokých sfér 

duchovna. Typickými prostředky ukrajinské barokní literatury jsou metafory, 

hyperboly, alegoričnost obrazů a situací, převaha ireálného nad reálným, symboly atd. 

                                                 
21 Українська проза, s. 205. 
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Ve stylu Ševčuka převažují prvky neobaroka, což byl určitý kulturní světonázor, který 

navazoval na tradici ukrajinského baroka v nových podmínkách. 

Kromě barokní poetiky využívá Ševčuk také barokní témata, problémy a 

myšlenky a transformuje je do svého vyprávění. Jeho hrdina je postava záhadná a 

podivná, jakoby nebyla z tohoto světa, obklopuje ho fantastický, sporný svět, 

nepochopitelný a nepřátelský. Miluje vše pozemské a obyčejné, ale zároveň ho něco 

táhne k věcem nebeským, věčným. Nejvýraznějším příkladem neobarokního stylu je 

Ševčukův román–balada  Дім на горі. 

 

1.4. Odraz filosofického vidění světa 

Podle Ludmily Tarnašynské tvorba Ševčuka představuje ucelený systém 

uměleckého pohledu na svět, filosofického pohledu na kosmické universum a člověka 

v něm, zvláště pak jeho duši jako mikrokosmos s vnitřním bojem dobra a zla, ve kterém 

se odráží smysl života. Jeho próza obsahující několik žánrů zahrnuje tisíciletý vývoj 

duchovna ukrajinského národa a ukrajinské duše a to od pohanských dob až po 

současnost. Z pohledu umělecko-stylistických prostředků se jedná vcelku o moderní 

prózu. Jeho tvorba nám dává širokou představu o ukrajinském člověku jako produktu 

specifických historických, národních, etnicko-psychologických a sociálně-politických 

podmínek. Neomezuje se však pouze na ukrajinského člověka, ale ve své filosofii ho 

přesahuje a ukazuje člověka jako toho, komu je vlastní ať už zdařilá či nezdařilá snaha 

vymanit se z každodenní stereotypní existence a duchovní ubohosti.22 

Ševčuk se nesnaží pouze ukázat určitou historickou epochu svého národa, ale jde 

mu o něco mnohem vyššího. Snaží se představit člověka a jeho duši jako odraz 

mikrokosmu a stylizovat vlastnosti lidí, které jsou přítomny v jeho nitru a pohnutky, 

které ho nutí přiklánět se na stranu dobra či zla, v určitých historických podmínkách a 

situacích. 

Ševčuk se stejně jako mnoho dalších ukrajinských autorů opírá o Skovorodu, na 

jehož filosoficko-etickém základě buduje svou tvorbu. Jeho postavy jsou zaměřeny 

především na hledání pravdy, smyslu života, dosažení vnitřní harmonie i harmonie 

s okolním světem. Jeho tvorbu protíná neustálý boj dobra a zla. Toto téma rozebírá 

v různých situacích a časových úsecích. Spisovatel dochází k závěru, že dobro a zlo 

                                                 
22 ТАPНАШИНСЬКА, Л. Художня галактика Валерія Шевчука. Київ 2001, s. 6. (dále jen Художня 
галактика). 
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objektivně neexistuje, ale je součástí člověka a je vlastní lidskému bytí. Jeho postavy 

neustále prožívají vnitřní boj, který je může buď povznést nad syrovou každodennost 

lidského bytí, nebo je naopak může zahubit a zničit v nich vše dobré. Na kterou stranu 

se přikloní záleží na nich samých a stupni jejich morálky. Tento kontrast lze sledovat 

například v románu На полі смиренному v postavách Vasyla a Fedota. Vasyl svůj 

vnitřní boj prohrává a umírá v křeči, zatímco Fedot umírá smířený se sebou samým.  

Ševčuk cítil, že dnešní člověk se pod psychickým tlakem hektického světa a do 

značné míry nekontrolovatelným technickým procesem sám sobě odcizuje, zvětšuje se 

propast mezi člověkem a přírodou i mezi člověkem a kosmem. Právě toto narušení 

harmonie, rovnováhy lidského bytí, které se organicky formovalo odedávna, nutí autora 

zamyslet se nad mnohými problémy, jejichž kořeny sahají až do dávných věků. 

Ševčukův člověk je vždy na cestě (přičemž cestu je třeba chápat jako symbol, 

metaforu), vždy něco hledá: sám sebe, smysl života – skrze sebepoznání, boje dobra a 

zla, rozčarování, tedy neustálou práci duše. Díky tomu máme možnost nejen pocítit 

odraz dávných historických epoch, ale především to, jakým způsobem postavy svou 

dobu prožívají. Spisovatel je nestaví pouze mechanicky do reality jejich doby, jako 

nositele tehdejší ideologie a morálky, místo toho je posílá do prostředí, které je tvořeno 

pomocí mýtů, podobenství, symbolů, alegorií a fantastické transformace reality.23 

Tyto dva způsoby nahlížení světa (reálně a fantasticky), pomáhají vytvářet 

mikrokosmos lidské duše, která vždy zůstává nejdůležitějším objektem duchovního 

zkoumání spisovatele. Autor přechází snadno ze světa legend a vyprávění do světa 

reálného. Díky této dvouplánovosti se nám podrobně odkrývá charakter jednotlivých 

postav a můžeme spatřit spojení dávných humanistických tradic s morálně estetickými 

principy současnosti.  

Próza Ševčuka proniká do archetypu formování ukrajinského charakteru a 

specifiky národního myšlení. Ševčuk zpracoval velký cyklus historických prací (Три 

листки за вікном, На полі смиренному, Дорога в тисячу років a další), ve kterých 

zobrazuje historii duchovního rozvoje ukrajinského národa. Začíná etapou Kyjevské 

Rusi (román На полі смиренному), kde se odráží styl ukrajinského baroka a pokračuje 

až do 18. století. Autor si uvědomuje zákonitosti myšlení svých předků a jeho cílem je 

představit nám tuto dramatickou cestu lidského poznání v uměleckých obrazech.  

                                                 
23 Художня галактика, s. 7. 
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Za specifický rys autorova rukopisu podmíněný tíhnutím k symbolice, 

podobenstvím, alegoriím a fantastice můžeme považovat iracionální transformaci 

objektivní skutečnosti, která se prolíná se skutečnými událostmi. To mu pomáhá 

představit složitost lidského ducha v jeho hluboké podstatě. Obrazy vytvořené 

představou spisovatele v historických dílech v sobě koncentrují určitou filosofickou 

symboliku společně s reálnými historickými fakty a zároveň odráží dnešní dobu a 

skutečnost.  

Spisovatel je schopný obsáhnout duši svého současníka, na kterém se plnou 

měrou podepsala destruktivní síla totalitního režimu. Ten do jisté míry zničil duchovní 

strukturu a zásady morálně-etického kodexu svobodně smýšlejícího ukrajinského 

národa budované po celá staletí. V samotných dílech o současných tématech vyvstává 

panorama 20. století a možnosti lidské volby a to dokonce i v podmínkách nesvobody.24   

Ševčuk provádí nelítostný rozbor disharmonického totalitního světa. V tomto 

světě, naplněném krutostí a beznadějí, kde člověk ztrácí svou vlastní duši, se snaží jeho 

postavy nalézt alespoň nějaký smysl života. Autor v nich hledá hlavně to dobré a 

ukazuje jejich lidskou tvář.  

Autorovi je blízký model světa, v němž je člověk sám sebou a takového člověka 

se snaží pochopit. Ševčuk vytváří duchovní prostor, umělecké universum jako model 

skutečnosti. Jeho próza má vždy parametry jak historické, tak i současné a neomezuje se 

jen na geograficko-časový úsek, ale přechází až do hloubek mimo každodenní život.   

Ševčuk měl velmi dobře prostudovanou literaturu evropských prozaických škol. 

Osvojil si svobodné myšlení západu a integroval ho do klasického ukrajinského 

národního umění a tím vytvořil nový svérázný styl ukrajinského písemnictví. 

Vzhledem k tomu, že tvorba Ševčuka byla dlouhou dobu zakazována, není 

doposud příliš prozkoumána. Stylové zvláštnosti, týkající se převážně děl s historickou 

tématikou, zkoumali jednotliví literární vědci a kritici: Mykola Žulynskyj, Hryhorij 

Kloček, Mykola Ilnyckyj, Stefanija Andrusiv, Mykola  Rjabčuk, Mychajlo 

Slabošpyckyj, Volodymyr Panenko a Roman Korohodskyj. Nejčastějším objektem 

studia byl román-balada Дім на горі, román На полі смиренному a triptych Три 

листки за вікном. Tvorbou Ševčuka v kontextu světové literatury se zabývali pouze 

autoři z diaspory jako Marko Pavlyšyn, Anna Berehuljak, Ivan Fizer a Romana Bahrij.  

                                                 
24 Tamtéž, s. 8. 
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2. UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY A PRVKY V ŠEVČUKOVĚ TVORBĚ 

2.1. Odraz baroka a přírodní obrazy  

V románu Дім на горі dá Chlapec své dívce zvláštní dárek: „Тож вона 

спустить очі й прийме від того Хлопця перший подарунок, який судилося їй узяти 

від чоловіка: скляну кулю, в якій навіки запечатано золотисту, з розпростертими 

крильми бджолу.“25 Včela je důležitým prvkem barokní estetiky a také romantismu, 

které společně s modernistickými tendencemi utváří tvorbu Ševčuka. Polysémie tohoto 

symbolu je poměrně složitá. V ukrajinském folkloru vystupuje jako součást stromu 

života. U slovanských pohanů představuje symbol pečlivosti a krasořečnictví a v 

křesťanství symbol lásky, který v sobě spojuje sladkost medu a hořkost žalu. 26 

V Ševčukově románu se tento symbol navíc ztotožňuje se samotným hrdinou, který 

svými ústy sděluje autorův pohled na lásku: „Любов – це і є рух до спокою.”27 Pasáček 

koz Ivan při analýze lidských vztahů zjišťuje, co vede k dosažení harmonie: „два тіла 

обертаються спершу хаотично, спершу цілий світ хаотичний: вибухи й 

виверження, неспокій і перетворення – це перший ступінь до світової гармонії. 

Вона з’являється пізніше, коли замість вибухів та вивержень приходить тиша й 

мир.”28  

V Ševčukových dílech je zobrazen svět, ve kterém je hranice mezi dobrem a 

zlem nejasná, kde se někdy stává člověk obětí zhoubných vášní, které v sobě samy o 

sobě nesou mnoho různých významů. Provést zde jasnou hranici mezi dobrem a zlem, 

bohabojným a hříšným, správným a nesprávným, reálným a fantastickým  je prakticky 

nemožné. Sám autor tuto hranici neurčuje, ani se o to nesnaží a ani netouží uvést jasnou 

odpověď na tyto odvěké otázky lidského života. Tím, že se v člověku odehrává vnitřní 

boj dobra a zla, se stanovuje jeho morální úroveň a utváří se jeho osobnost, která je 

schopná dělat vlastní závěry a vlastní rozhodnutí.  

Jednou z ústředních myšlenek většiny Ševčukových děl je láska a postoj člověka 

k přírodě. Hlavní postavy se usilovně snaží o dosažení harmonie nejen se sebou samým, 

ale i s přírodou. Přírodní obrazy – symboly hrají také důležitou roli v Ševčukově pojetí 

mytologie. Autor často obdarovává přírodu řečí a rozumem: „природа говорить з 

                                                 
25 Tamtéž. 
26 Словник символів української культури. Київ : Міленіум, 2002, s. 260. 
27 ШЕВЧУК, В. Вибранi твори. Київ : Дніпро, 1989, s. 74. 
28 Tamtéž, s. 73-74. 
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людьми, супроводжує їх дію, відбиває їхні думки і загадково показує в напрям 

надприродніх світів.”29 Ivanova poukazuje na hlas trávy, která našeptává pasáčku koz 

jeho příběh, který vytváří samostatnou část románu s analogickým názvem.30 Velmi 

patrný je zde také obraz bílé mízy země, kterou je naplněno celé okolí ohniště a tato 

míza přechází do trávy, skrze kozy do mléka a skrze květy do včelího medu a nakonec 

na člověka. Toto obrazné pozorování přírody vytváří základ mystického poznání a je 

předáváno dalšímu pokolení kouzelníků a čarodějů. Například Ivan Ševčuk si vytváří 

sám pro sebe jakési přikázání: „Не стопчи даремно квітки, [...] не зріж без потреби 

дерева, не вбий звіра, тобі недогідного, ані комахи. Хай пташка летить собі в 

небі – без неї порожнє й глухе, хай вуж повзе собі по траві, а ящірка гріє боки на 

камені. Не заважай плодитися й розмножуватися великому живому світові.”31 Je 

třeba zdůraznit, že užovka a ještěrka jsou představiteli temného světa: „ті, що 

руйнують, не знають любові – це діти темряви й ночі.”32 Z toho vyplývá jasná 

biblická reminiscence. V Bibli obraz hada znázorňuje ďábla.33 

Ševčuk převzal z barokní estetiky typické rysy, jako je hledání smyslu bytí, 

estetické vnímání světa, cítění a prožívání věčného protipůsobení dobra a zla, světla a 

stínu.  Tento boj opozic má základ v dynamice a pomáhá odhalit lidskou duši.  

 

2.2. Odraz barokní představy univerzálního světa 

Mnoho vědců (M. Žulynskyj, R. Korohodskyj, J. Poliščuk) spatřuje v tvorbě 

Ševčuka vliv barokních uměleckých struktur, převážně se jedná o univerzální představu 

světa. Tu podává v mnoha rozměrech: geografickém, duchovním, iracionálním a 

pragmatickém. Ševčuk věnoval tomuto tématu samostatnou stať, kde zmiňuje autory, ze 

kterých čerpá barokní náměty jako například S. Klenovyče, I. Vyšenského, I. 

Halatovského, D. Tuptala, K. Sakovyče a také I. Kotljarevského.34  

                                                 
29 ПАВЛИШИН, М. Канон та іконостас. Київ : Час, 1997, s. 145. 
30 IВАНОВА, Н. „Міфопоетична модель світу в творах Валерія Шевчука“. [online]. [cit. 2008-04-11].  
Dostupné na WWW: <http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp82/pdf/knp82_43-47.pdf>. (dále jen 
IВАНОВА) 
31 povisť Дім на горі (ШЕВЧУК, В. Вибранi твори.  Київ : Дніпро, 1989, s. 74.). (dále jen Дім на 
горі). 
32 Tamtéž. 
33 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (Ekumenický překlad). Praha : Česká biblická společnost, 
2001, První Mojžíšova 3 (Genesis), s. 5. 
34 ШЕВЧУК, В. „Універсальна картина світу в творчості письменників українського Барокко“. 
Україна. Наука і культура. Київ : Тов-во "Знаня" України, 1994, č. 28, s. 194-200.  
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Základním principem, na kterém je postavena Ševčukova univerzální představa 

světa, je vzestupná linie, kdy celek je utvářen malými částečkami. To se odráží jak na 

vnější architektonické stavbě děl, tak i na vnitřní. Příkladem je román Стежка в траві, 

který je vytvořený montáží jednotlivých bloků syžetů. Tímto skládáním jednotlivých 

epizod a scén vytváří autor novou realitu, která je utvářena jeho vlastní představou.  

Na tvorbě této představy světa se značně podílí také univerzalizace postav a 

situací. Například na popisu událostí, které se odehrávají na předměstí Žitomiru, 

můžeme vidět Ševčukovu představu člověka z předměstí. Ten se stává prototypem 

ukrajinského člověka a zároveň v sobě odráží celou společnost. Tuto univerzalizaci 

vidíme i na symbolickém pojmenování postav jako například Satanovskyj nebo 

Pustovojtenko.35 

Ševčukovým postavám je velmi dobře známá barokní představa člověka, který si 

uvědomuje svou ubohost oproti ohromnému kosmu. Hrdina cítí, že jeho vnitřní 

mikrokosmos nemůže nikdy obsáhnout vnější makrokosmos. Jeho duše je centrálním 

komponentem Ševčukovy prózy a svébytným bodem přelnutí  mezi nebem a zemí. 

Člověk se v tomto bodě snaží najít sebe sama a své místo v makrokosmu i když dopředu 

ví, že jeho snaha je v podstatě nicotná a marná. Toto sdělení nám předává autor ústy 

svého hrdiny Vitalije Vološynského: „Я вперше реально і схвильовано пізнав, що 

світ, у якому живу шістнадцять років, тільки мізерна часточка світу 

величезного, світу безмежного, світу, якому немає кінця, як нема кінця небові [...] 

Збагнув, що тих світів стільки, скільки існує на світі живих людських душ. Вони 

туляться одне до одного, як щільники у вулику, і в кожній лунці збирається свій 

мед, солодкий чи гіркий. Оцей світ, що його описую, - наш мед:  буденна історія 

людей, котрі живуть, як уміють.“36 

Hlavním prostředkem, který autor používá k popsání fungování vesmíru, je 

symbolika, která je vcelku bohatá a rozmanitá. Objevují se v ní přírodní úkazy, 

abstrakce, geometrické obrazy, barvy a další. Podle Natalie Ivanove se tyto symboly 

splétají do určitých řad, přesněji v řetězce, jejichž pomocí se vytváří vlastní Ševčukův 

svět, který určuje přechod mezi životem reálným a iracionálním. Díky vysokému stylu 

autora, četnosti a mnohoznačnosti symbolů a využívání folklorních a biblických odkazů 

vytváří Ševčuk svéráznou novodobou mytologii.  

                                                 
35 Художня галактика, s. 101-105. 
36 ШЕВЧУК, В. Життя та пригоди Віталія Волишинського, писані ним самим.  Стежка в траві. 
У двох томах. Т. 1., Харків : Фоліо, 1994, s. 393. 
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Ševčukovy postavy jsou často obdarovány hlubokým obrazným myšlením. 

V tomto ohledu je velmi výrazná postava pasáčka koz Ivana Ševčuka v románu Дім на 

горі a v cyklu „Голос трави“, kde si autor většinu syžetů vypůjčil z národních 

folklorně-fantastických povídek. Obraz Ivana Ševčuka je tak možné chápat jako 

složitou metaforu národního obrazného myšlení.  

Obrazné vnímání světa představovalo základ, na němž se tvořily národní 

fantastické povídky, které představují stav národního ducha a jeho názor na svět. Ten je 

vyjádřen  personifikací přírody, převedením abstraktních obrazů lidského myšlení 

v symboly, dualistickým chápáním temného a světlého, boha a ďábla, dne a noci, života 

a smrti, které symbolizují věčný boj dobra a zla.  

Ševčuk se snaží o pochopení dialektiky zla, jeho první příčiny vzniku. Snaží se 

vzkřísit dobro a zlo v konfliktním boji a proto je často personifikuje. Jeho novely 

z cyklu „Голос трави“ jsou syžetově rozsáhlé a mistrovsky ilustrují morálně-etické 

postoje, které Ivan Ševčuk přenechává svým potomkům. Ivan strádá duchovní 

rozdvojeností, která dříve či později ničí lidskou duši,37 učí chránit duševní čistotu a 

ničím ji neposkvrnit,38 milovat život a neutíkat od něj,39 pamatovat, že za každé zlo 

přijde vždy odplata a pokud nepřijde na jeho nositele, tak na jeho potomky.40  

Oproti zlu dobro u Ševčuka vystupuje často v roli žertovné, ironické. Za každé 

dobro je třeba zaplatit vysokou cenu, leckdy životem. K dobru je cesta skrze 

sebeobětování, protože prochází skrze zlo, smutek a lidské omyly. Tím, že svět je k 

člověku krutý a staví mu do cesty různé nástrahy, umožňuje člověku porazit zlo v sobě 

samém a očistit svou duši.  

Tento boj lidské duše můžeme sledovat například v románu На полі 

смиренному. Hříšný Simeon se ve svých mukách pomalu osvobozuje od křesťanské 

doktríny, od světa vytvořeného ďáblem, hříšného pokušení. To v něm probouzí lásku 

k člověku, přírodě a konání dobra. 

Dalším výrazným prostředkem Ševčukovy tvorby jsou nedetailizované popisy 

krajin, které mají podle Mykoly Rjabčuka spíše metaforický, symbolický charakter. 

Teritoriální prostor v Ševčukově díle je reálný a jeho hranice jsou omezené tvůrčí 

                                                 
37 viz povídka Панна сотниківна (ШЕВЧУК, В. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1989). 
38 viz povídka Швець (ШЕВЧУК, В. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1989). 
39 viz povídka Кров на снігу (ШЕВЧУК, В. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 1989).  
40 viz povídka Свічення (ШЕВЧУК, В. Вибрані твори.  Київ : Дніпро, 1989).  
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představou spisovatele. Univerzalizace přírody je vyvolaná snahou autora o její 

přenesení do filosofické, metaforické roviny, tedy univerzálního syntetického obrazu.41  

Spisovatel si uvědomuje, jaké dramatické vztahy panují mezi lidmi, historií a 

přírodou. Proto tak často jeho pohled sahá až k dávným věkům, kdy započal morální a 

duchovní vývoj společnosti. Je přesvědčený, že historie je stále s námi, je každodenním 

komponentem našeho duchovního života.  V našem jednání a myšlení se odráží odkaz 

předků a složitý duchovní historický vývoj. To se nám snaží sdělit prostřednictvím 

svých postav a jejich osudů. 

 

2.3. Dům jako symbol  

Jedním z ústředních motivů Ševčukových děl je oblast, která se týká člověka a 

jeho rodu, nebo jinak řečeno apologie domu. Motiv bloudícího syna, který putuje celou 

evropskou literaturou, najdeme u Ševčuka v mnoha interpretacích. Například hrdina 

povisti Птахи з невидимого острова Olizar se dostává na tajuplný ostrov a vrací se 

domů z tureckého otroctví. Také Ivan Pustovejko v povisti Гість у дома zažívá dlouhé 

putování a navrací se domů. V románu Дім на горі se Chlapec vydává na dlouhou cestu 

a vrací se již jako změněný člověk, „ošlehaný“ životními zkušenostmi.  

Mnoho Ševčukových děl je věnováno církevní historii a událostem, ve kterých 

se dům ztotožňuje s chrámem božím, rájem. Většinou má církevní stavba formu 

pravoúhelníku a skládá se ze čtyř částí, které fakticky symbolizují čtyři světové strany. 

V románu  Дім на горі se zmiňuje místnost Halji, babičky a knihovna. Logicky zde 

musí být ještě jedna místnost, kde žil Chlapec a později Oksana. Můžeme si to potvrdit 

zmínkou o výhledu na všechny čtyři strany: „розгортавса краєвид на всі чотири 

боки.“42Projekce domu, chrámu božího z určitého pohledu představuje jasně stanovený 

pevný bod, kde všechno začíná a vše končí. Chlapec se vydává z rodného domu na 

cestu a na konci se do něj opět vrací a nachází zde vnitřní klid.  

Chrám, kostel, katedrála a klášter jsou pevně stanovenými symboly svatého 

prostoru a zobrazují jak obraz světa, tak i jednu z pozemských reprodukcí jednoho 

z modelů světa. 43  Abstraktnost zde převažuje nad konkretikou, která ovlivňuje 

pochopení symbolů, které za ní stojí. Význam takových symbolů je předvídatelný, i 

                                                 
41 PЯБЧУК, M. Книга добра і зла за Валерієм Шевчуком. Київ : Вітчизна, 1988, s. 176. 
42 Дім на горі, s. 178. 
43 ЭЛИАДЕ, М. Священное и мирское. Пер. с фр., предысл. и коммент. Н. К. Грабовського. 
Москва : Изд-во МГУ, 1994, s. 44. (v češtině ELIADE, M. Posvátné a profánní. 
Praha : OIKOYMENH, 2006).  
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když nemusí vždy být zcela jasný. Umělec může využívat již známé symboly, které 

vybírá z již vytvořených kulturních systémů a transformovat je, nebo může vytvářet své 

vlastní v mezích celé své tvorby nebo jednotlivého díla.  

Ševčuk využívá známé církevní symboly a v některých momentech k nim 

přidává svůj vlastní významový podtext. Například v povisti У пащу Дракона se kostel 

stává příčinou, díky které se hlavní hrdina vydává putovat do světa, aby získal peníze na 

jeho obnovení. V průběhu cesty ho doprovází obraz Bohorodičky a zároveň obraz 

diákona, který je nositelem mytologické představy světa. Tím se symboly dostávají za 

hranice lokálního prostoru a přitom představují prostorovou nit celého díla. Kromě toho, 

sám hrdina se na své cestě zastavuje pouze v klášterech.  

V povisti  Темна музика сосон se objevuje symbol, který má ucelený charakter 

a stává se univerzálním autorským symbolem. Na počátku románu Ševčuk disimiluje 

dům a kostel a spojuje je v jeden svatý prostor: „На щастя, в обійсті знайшлися 

надпиляні підданими дошки, коли направляли дім і церкву.“44 

Zajímavé je, jak se sám hrdina často zamýšlí nad významem domu: „його 

обійстя, подумав Теофіль, було не просто пристанищем для заблудлої душі, 

котра каялася, але й прихистком перед можливими вибійниками.“ 45  Z toho 

vyplývá další paralela domu jako pevnosti: „Теофілевий дім недаремно був 

пристанищем колишнього жовніра, тут мав засоби для оборони. Перше, вікна 

легко зачинялися зсередини, для цього треба було відпустити накручені на 

кілочки шворки, засувки падали в пази й міцно отвора зачиняли. Було в стінах з 

кожного боку по обійниці, які звичайно зачинялися, при тому наглухо, дверцятами, 

також із середини [...] Отже єдиним способом для напасників, щоб сдобути дім, 

могло бути - підпалити його, але він був обмазаний рудою глиною, а дах стримів 

високо, хоча й гонтовий і для підпалу зручний.“46 

Při hledání klidného osamoceného místa vhodného k pokání vybírá Ševčuk pro 

svého hrdinu les: „А далі там стояв грубий паркан лісу, і невідомо було - чи 

фортеця в ньому, чи поз ним.“47 Autorské vidění domu se zde slučuje s eliadovským 

čtvercem uprostřed kruhu, což symbolizuje svaté místo a určuje střed kosmu. Svojí 

formou nám připomíná první osídlení.  

                                                 
44 Сад житейських думок. 
45 Tamtéž, s. 145. 
46 Tamtéž, s. 267-268. 
47 Tamtéž, s. 213. 



 - 22 - 

Proti tomuto symbolu staví do opozice jinou pevnost: „В’язниця була 

справжньою фортецею, стояла на горбі, невисокому, але достатньому; довкола 

насипано вал, а по ньому йшов довкружний міцний паркан, внизу, напевно, 

викопано рова, бо до воріт вів місток, колоди біля нього зів’яли, що підвісний. 

Паркан дерев’яний, але густо змазаний рудою глиною, через що фортеця, 

здавалося, як і дерева навкруги, пожовтіла; рудуватим було й поле, розкинене на 

всі чотири боки. Отже, доступитися засвітла до фортеці було годі.”48 Hlavní 

hrdina tuto pevnost-kostel ovládne, ale nepovažuje to za zločin: „наше діло – не 

грабунок, а лад у церкві”49, přesto nedovoluje svým společníkům dům podpálit. Když 

dorazí otec Jojil, vysvětluje mu magičnost čísla sedm. Připomíná sedm dní stvoření 

světa, sedm dní přicházející potopy, sedm roků služby Jákoba, sedm tučných i hubených 

krav, o kterých snil Jákob, sedm lamp, které viděl Jan Evangelista a rituál, kdy se při 

svěcení domu kropí sedmkrát.50  

Hlavní hrdina zajímavým způsobem ztotožňuje borovice s domem: „й ця 

хатина – сосна, бо з сосни зрубана.”51 Mimo to zde vidíme pozoruhodné porovnání 

struktur: „...корона її і шум – голова пожильця його, сни й думки, що ніби сік, 

зроджуються у цьому скутому зусібіч просторі й женуть угору.” 52  Tato 

symbolická rovina nám tedy rozvíjí linii: dům-borovice-hrdina. V modlitbě, která je 

osobitou výpovědí, Teofil doznává: „Бо я наче дім, котрий руйнується помалу, і 

несила утримувати в ньому лад, вчасно знищуючи перші сліди руїни, адже саме 

цього року постукали в мої ворота передвісники старості.”53 Toto ničení domu a 

své vlastní duše začíná hrdna cítit v ten moment, kdy u sebe schová Terezu. Ta trvá na 

některých změnách v jeho domácnosti a tím mu narušuje a vlastně i ničí jeho vlastní 

svět, který si sám vytvořil. Jeho dům se tak rozdvojuje na dva světy: mužský a ženský. 

Ševčuk tak staví dům, který je obrazem stálosti, místem rozjímání a smysluplnosti do 

opozice proti absurditě a chaosu v podobě ženy.  

Ševčukův román Темна музика сосон je založen na historickém materiálu, 

který v ukrajinské literatuře není příliš častý. Popisuje život ukrajinského uniatstva a 

události, které vedly k řeholnické válce. Na první pohled se tedy zdá, že vnější svět je 

zde zobrazen vcelku realisticky. Podle Ivanove je však ve skutečnosti mezi vnějším a 

                                                 
48 Tamtéž, s. 109. 
49 Tamtéž. 
50 IВАНОВА. 
51 Сад житейських думок. 
52 Tamtéž, s. 196. 
53 Tamtéž, s. 181. 
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vnitřním světem utvořena nová realita, kde sen nebo vize plní důležitější roli než 

samotné události. Autor využívá snové vidění k tomu, aby znázornil svou představu 

uspořádání světa. „А в глибині проглядало рівне й нерудне синє плесо, але вже без 

вітрильників, бо мілке. І в тому озері лежали, бродили й пили різні лісові звірі, а 

ще далі, на горбі, виростало старе дерево, шириною в найбільшу башту, 

тріснуте пополовині, а на ньому витиналося три гілки, які ніби самі були 

деревами. А на самій верхівці ріс плід, що нагадував яйце, а може, й було то яйце, 

бо шкаралущу пробив гострим і довгим, як у журавля, дзьобом птах, навіть 

голову висунув і роздивлявся. Зліворуч вивищувалася гора, на якій стримів 

поруйнований замок, а все небо засипалося воронням, яке летіло до того замку й 

там щезало.“ 54  Očividně se zde jedná o strom života, který zobrazuje dva světy 

stvořené Bohem: ráj a lidský svět, přičemž plod na stromě symbolizuje akt prvotního 

hříchu, který je zobrazen v románu. V obrazu čápa a vrány je zakódovaný věčný boj 

světlých a temných sil, které ničí zámky, domy a tedy i duše.  

Ševčuk v románu Дім на горі dělí strom-rodokmen na dlouhou větev matek a 

dlouhou větev otců: „Постаті складали довгі лави, що були наче смужки гілля, – 

безконечне дерево, розгалужене навсібіч, з’єднувалося, розходилося, ніде не 

починалося і ніде не закінчувалося.“55 Evidentně ke sloučení symbolů domu a stromu 

života došlo přenesením jejich významů na symbol rodokmenu. Dům jako symbol 

bezpečí, kam se hlavní hrdinové vždy navrací, je vždy dům rodičů. V románu Дім на 

горі jsou generace otců a matek jasně rozděleny. Jejich osudy se periodicky opakují a 

přenáší se dále a dále na potomstvo.  

V tomto domě-mikrokosmu se odehrává složitý vnitřní boj chaosu a světového 

pořádku, který se projevuje jak v okolí hrdiny, tak i v něm samotném. U Ševčuka se 

člověk nachází vždy uprostřed světa vytvořeného čtyřmi živly: „людина існує 

посередині в тому горнилі, що його складають вода, повітря, земля та вогонь.“56 

                                                 
54 Tamtéž, s. 263. 
55 Дім на горі, s. 65. 
56 Tamtéž, s. 75. 
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2.4. Opozice pohanství a křesťanství  

Podle N. Jevchana se folklorně-fantastická poetika formuje na základě spojení 

dvou světů, reálného a ideálního a je vytvářena spojením prvků mýtu, pohádky, legendy 

a podobenství.57  

Jevchan porovnává tvorbu Ševčuka a některých latinskoamerických spisovatelů 

s tvorbou E. Hoffmanna. Ten navazuje na romantickou tradici a jeho koncepce dvou 

světů směřuje k tomu, že přijímá ideální svět, zatímco reálný odmítá. Oproti tomu 

tvorba Ševčuka směřuje k nekompromisnímu vzájemnému působení binárních opozic: 

konkrétního a univerzálního, dobra a zla, křesťanství a pohanství. Ne náhodou upoutává 

pozornost Ševčukova povídka „Самсон“58, kde je tento boj protikladů znázorněn na 

osudu mladého Ivana, kterého zničil dav.59 

Analogický boj protikladů znázorňuje G. G. Márquez v románu Sto roků 

samoty.60 Zde je zobrazen život rodu Buendíů a autor zde nahlíží na tradiční představu o 

konci lidstva. Povisť Ševčuka Мор má v porovnání s Márquezovým románem 

optimistický konec, ale stejně jako dílo latinskoamerického spisovatele je prodchnuto 

řešením otázky člověka jako bytosti, která nese odpovědnost za své činy. Na těchto 

příkladech vidíme porovnání pohledů na osud lidstva, případně jejich zánik. 

Velmi silný motiv pohanství nalezneme v Ševčukově povídce „Сповідь“, kde se 

hlavní hrdina proměňuje ve vlkodlaka. Hrdina se může od svého prokletí osvobodit 

pouze pokáním. Tím se skrze prvky pohanství zesiluje princip křesťanství.  

Tuto metamorfózu srovnává Jevšan s románem A. Carpentiera Království tohoto 

světa 61 . Autor prostřednictvím odhalování svého pohledu na křesťanství zobrazuje 

historii Hity. Hlavní hrdina Ti Noel se díky voodooismu proměňuje v ptáka a další 

zvířata a nakonec zažívá osvícení. Starý černoch vyjasňuje smysl nejen svého života, 

ale celého lidstva.  Cítí, že ten, kdo se snaží oprostit od světa, ztrácí lidské poslání.62  

V centru jeho humanistické koncepce je člověk, který je zobrazen svými činy a 

                                                 
57 

ЄВХАН, Н. „Традиції світового письменства в творчій спадщині В. Шевчука“ [online]. [cit. 2008-
05-04].  Dostupné na WWW: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=593&category=6&skip=50>.(dále 
jen ЄВХАН) 
58 ШЕВЧУК, В. Вибранi твори. Київ : Дніпро, 1989. (dále jen Вибранi твори). 
59 V povídce „Самсон“ prostoduchý Ivan urazí setníka tím, že ho nepozdraví s náležitou úctou. Ten ho 
pak opije a zmanipuluje všechny lidi v hospodě, aby Ivana zbili a oslepili. Ivan pak bloudí po kraji 
společně s opuštěným sirotkem a žebrají peníze. 
60 MÁRQUEZ, G. G. Sto roků samoty. Praha : Odeon, 1986.  
61 CARPENTIER, A. Království tohoto světa. Praha : SNKLHU, 1960. 
62  ОСТАНОВА, Л. Человек и история в творчестве А.Карпентьера. Приглашение к диалогу: 
Латинская Африка: Размышления о культуре континенте. Под общ. ред. С.А.Микояна. Москва : 
Прогрессе, 1986, s. 158. 
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událostmi, je v době svých špatných dnů nádherný, neztrácí schopnost milovat i v době 

hoře a zdá se, že jedině v království na tomto světě je možné nalézt jeho velikost.63 

Autor se snaží o humanizaci křesťanství a o návrat k člověku a jeho potřebám. Nejedná 

se o korigování duchovních směrů křesťanství, ale o jeho humanizaci, návrat k člověku 

a jeho potřebám. Ideály humanismu je protknuté i dílo Ševčuka На полі смиренному. 

Autor se zde nesnaží o analogii křesťanství a pohanství. Pro něj, stejně jako pro 

Carpentiera, má pravda duchovní hodnotu pouze tehdy, je-li nahlížena skrze člověka.64  

Zajímavé porovnání nachází Jevšan v novele E. Hoffmanna „Ďáblův elixír“65 a v 

povídce Ševčuka „Диявол, якого нема“. V Ševčukově povídce je starý mnich Hryhorij 

smutný, protože ostatní nejsou spokojeni s jeho prací. Odraz pohanství můžeme 

pozorovat v obrazu slunce s lidským obličejem, který spatří mnich při západu slunce: 

„Бо він побачив сонце раптом так, як не бачив ніколи. Це було велике, неймовірно 

сумне людське обличчя. Воно плакало зовсім так, як плаче за вмерлим сином 

мати, а довкола нього танцювали, вигинаючись голими тілами, молоді веселі 

духи.“66 

Hryhorijovi stačí tento zážitek k tomu, aby změnil svůj pohled na život. Oproti 

tomu proces duchovního přerodu postavy Medarda v Hoffmannově povídce trvá již z 

dávných dob, již z doby umělce Francesca, který při malování obrazu svaté Rozálie 

zobrazil překrásnou Venuši a zamiloval se do svého vlastního díla. Venuše, kterou 

namaloval, ožila (nebo možná oživl ďábel skrytý v jejím obrazu). Syn, který se narodil 

z tohoto mystického svazku, se stal krvesmilníkem a vrahem. Stín jeho zločinů padl na 

okruh potomků, který se uzavírá mnichem Medardem.67  

Postavy Ševčuka a Hoffmanna spojuje přání najít duchovní harmonii světa a 

pravdu. Hryhorij cítí, že ji zanechal za zdmi kláštera a propadá zoufalství. Stejně tak 

uniká Medardovi a skrývá se v obrazu pohanské Venuše, která se nakonec mění 

v objekt ďábelského pokušení. Oba mniši páchají nakonec smrtelný hřích, Medard 

vraždu a Hryhorij sebevraždu. Odpověď na otázku, proč došli až k nejzazší hranici 

hříchu je u obou autorů rozdílná. Ševčuk chce ukázat na obrazu zkázy Hryhorije 

nehumánnost mnišské askeze, zatímco Hoffmann se obrací k romantické koncepci a 

                                                 
63 КАPПЕНТЬЕP, А. Избранные произведения: В 2т. Москва : Худ. литер, 1974. т. 1., s. 111.  
64 ЄВХАН.  
65 HOFFMANN, E. T. A. Ďáblův elixír. Praha : Odeon, 1971. 
66 Вибрані твори, s. 453. 
67 ШАМPАЙ, А. Ернест Амадей Гофман. Життя і творчість. Київ : Дніпро, 1968, s. 107-108. 
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odkrývá boj lidské duše ocitající se ve vnitřním chaosu, kde jsou v opozici lidské ideály 

a bezcennost přízemního lidského života.  

 

2.5. Prvky pohádky  

Jevšan zajímavě srovnává pohádku Hoffmanna „Zlatý hrnec“68 s Ševčukovým 

románem Дім на горі. Obě díla jsou vytvořená na základě pověsti, ale liší se způsobem 

využití fantastických prvků. Hoffmann se obrací k literárnímu folklornímu žánru 

v romantickém stylu a přitom nazývá své dílo novodobou pohádkou. Poetika 

folklorního pohledu na život je nápadná u obou autorů, ačkoli oba náleží do kontextu 

různých literatur a období. Především se jedná o obrazy čarodějů. U Hoffmanna je to 

vědma Líza, hrozivá a strašná, proti které staví dobrého čaroděje Lindhorsta. U Ševčuka 

dobrá čarodějka pomáhá ženě setníka v povídce „Панна сотниківна“69. U Hoffmanna 

je dobro a zlo zobrazeno jako tradiční antiteze. Oproti tomu takové chápání není vlastní 

Ševčukově tvorbě.   

Cyklus  „Голос трави“70 má prvky balady s pohádkovými odstíny a ve většině 

případů tradiční konec („Панна сотниківна“, „Перелесник“, „Джума“).71 

Většině pohádek jsou vlastní různé metamorfózy, které zdařile využívá i 

Hoffmann. Archivář v pohádce „Zlatý hrnec“ je schopný nabývat různých podob. 

Například se před zraky pomateného Anzelma zvedne do vzduchu jako šedivý luňák. 

Další metamorfózy můžeme vidět u vědmy Lízy, stejně tak jako u čarodějky Varky 

Morozivny v Ševčukově povídce „Голос трави“72 . Na těchto porovnáních můžeme 

sledovat určité archetypy, které mají své specifické varianty v různých národních 

prostředích.73  

Dalším výrazným prvkem pohádek, který nechybí v tvorbě obou autorů, je 

schopnost zvířat a rostlin mluvit. Můžeme připomenout zlatavě zelené zmije a bezový 

keř u Hoffmanna a psa v Ševčukově povídce „Чорна кума“, kteří jsou obdařeni touto 

pohádkovou vlastností.74 Schopnost zvířat a rostlin mluvit a naopak schopnost lidí jim 

rozumět pochází z folkloru, který v sobě nese pohanský pohled na svět. U Ševčuka 

                                                 
68 HOFFMANN, E. T. A. Zlatý hrnec, Praha : J. Otto,  1907. 
69 Вибрані твори. 
70 Вибрані твори. 
71 ЄВХАН. 
72 Вибрані твори. 
73 ЄВХАН. 
74 Вибрані твори. 
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můžeme tento prvek spatřovat hlavně v obrazu hlasu trávy, která našeptává pasáčku 

Ivanovi svůj příběh a odráží se přímo i v názvu celého cyklu. 

Literární pohádka vytvořená Hoffmannem má jasné prvky romantického stylu, 

ve kterém je patrná tendence k tvoření mýtů. Stejný typologický rys najdeme i v 

mytologickém románu Ševčuka Дім на горі. U obou autorů se tyto tendence neobjevují 

v čisté podobě, ale jsou vpletené do architektoniky díla. U Hoffmanna je to pohádka a u 

Ševčuka román-balada. Do vyprávění jsou zahrnuty mytologické komponenty, svébytné 

klíče pro pochopení umělecké koncepce obou spisovatelů. U Hoffmanna se jedná o 

romanticko-filosofickou koncepci a u Ševčuka o syžetové schéma. Německý romantik 

vyváří mýtus, který se shoduje s filosofickými pohledy F. Schellinga. Podle jeho názoru 

je rušivou silou pro rozvoj vesmíru prvotní hřích, který se asociuje s biblickou verzí 

stvoření světa. 

V dílech obou autorů se objevuje cykličnost typická pro mýtické vyprávění. 

V domě na hoře bydlí ženy, kterým se v době jejich dospívání dvoří fiktivní svůdníci. 

Pasáček koz Ivan a Chlapec (stejně jako u Hoffmanna Anhelm) jsou nositeli tvůrčího 

počátku. 75  Jsou zrozeni z tohoto do určité míry ireálného vztahu. 76  Jedna z novel 

románu nese název „Вода з кінського копита“. Autor má zřejmě na mysli pramen, 

který vytvořil Pegas svým kopytem. Tímto názvem autor jen dokresluje, že dům na hoře 

je pro něj osobitým Parnasem77, jehož obyvatelky jsou múzy a jejich děti jsou vždy 

muži-umělci, kteří mají poslání uvědomit si harmonii vesmíru.78  

Prozření Ivana Ševčuka je zobrazené v duchu romantického jasnozření: 

„Здавалось, душа його розширюється, роблячись безмежно широкою; відчув пульс 

дня, що ожив тут, на цій землі, – з'єднання всього живого, неба й землі, води й 

землі, а також води й неба – чудовий вогонь запалював усе це, наповнюючи й 

живлячи“.79 

                                                 
75  V Ševčukově románu Дім на горі je celé mužské pokolení zrozené z hříchu obdařeno obrazným 
viděním světa a tvůrčím duchem. Pasáček koz Ivan začíná sepisovat své sešity, ve kterých pokračuje 
v dospělosti Chlapec. Ten stráví dlouhý čas putováním a právě pokračování v této tvůrčí činnosti je pro 
něj hlavním stimulem pro návrát do rodného domu. 
76 Dívky z domu na hoře se v období svého  dospívání setkávají s neznámými svůdníky, jejichž obraz 
splývá s šedým ptákem, který přiletěl k domu neznámo odkud. 
77 Parnas je mýtická hora, na které se podle řecké mytologie zastavila archa postavená Deukaliónem a 
jeho manželkou Pyrrhou. Když se nejvyšší bůh Zeus rozhodl potrestat lidstvo za prostopášný život a za to, 
že si nevážili bohů, seslal na zemi velkou potopu světa, která zahubila celé lidské pokolení. Z vůle bohů 
zůstal jenom Deukalión a jeho rodina a bylo mu dovoleno znovu zalidnit zemi. Udělal to tím způsobem, 
že podle rady bohů házel za sebou kameny, přeneseně „kosti země“. Z těch, které hodil Deukalión, 
povstali noví muži, za Pyrrhou vznikly z kamenů ženy. 
78 ЖУЛИНСЬКИЙ, М. „Істина – добро, людиною творене“. Дніпро. 1985, č. 6, s. 479. 
79 Дім на горі, s. 115. 
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2.6. Odraz politické situace  

Chilská spisovatelka Isabel Allende ve svém románu Dům duchů80 ukazuje na 

minulosti rodiny hlavní hrdinky formování protestu proti chilské juntě. S analogickým, i 

když utlumeným patosem, se setkáváme i v dílech Ševčuka, která napsal v době 

komunistického režimu. Stejně jako v románu Дім на горі,  tak i v Domě duchů se 

národnostní otázka nedeklaruje otevřeně, ale vyvstává z hloubky vnitřního života 

postav. Zde je velmi patrný ženský prvek, který v sobě spojuje národní uvědomění a 

mateřství. „Tradice vztahů mezi matkou a dcerou v Domě duchů je zobrazená jako 

model potencionálního osvobození postkoloniální společnosti od represivního 

koloniálního a patriarchálního režimu v Chile.“81 

Alba jako hlavní vypravěčka spojuje vzpomínky na svou rodinu se zápisky své 

babičky Kláry. Ta pokračuje v psaní rodinného letopisu, čímž zachovává a neustále 

obnovuje rodinnou a zároveň národní identitu. Děj románu se odehrává v rodném domě 

rodiny Trueba, ve kterém je stále cítit přítomnost babičky Kláry a duchů minulosti. 

Podobné syžetové prvky můžeme spatřit i v románu Ševčuka Дім на горі. U 

spisovatelky I. Allende jsou tvůrci mýtu ženy. Oproti tomu u Ševčuka mýtus vytváří 

muži a je dále rozvíjen ženami, které ztělesňují především stereotypní vidění Ukrajiny 

v období koloniálních časů. 82  Ševčukovo vyprávění o národní identitě je stejně 

organické jako u Allende. Pro oba spisovatele je obnovení identity a její rekonstrukce 

osobní výzvou, stejně jako pro umělce v latinské Americe a postsovětských zemích.83 

Koloniální postavení Ukrajiny Ševčuk představil ve formě symbolického 

podobenství. V povisti Птахи з невидимого острова ho můžeme spatřovat v obrazech 

týkajících se mužů, obzvláště v postavě galejníka Olizara Nosylovyče, který se dlouhou 

dobu nachází v tureckém nevolnictví. Z popisu výbuchu a požáru na galeji je jasné, že 

zde autor popisuje smrt. Hlavní hrdina se ocitne na onom světě, který znázorňuje ostrov 

přízraků: „Острівець, до якого не ведуть дороги, адже тут ні доріг, ні стежок!“84 

Na jednu stranu je na tomto ostrově člověk přátelsky vítán a má zde všechny nezbytné 

podmínky potřebné ke spokojenému životu, ale na druhou stranu je zde stále přítomné 

tabu: člověk zde prožívá život věčný, ale má zakázáno komunikovat s okolním světem. 
                                                 
80 ALLENDE, I. Dům duchů. Praha : Svoboda, 1994. 
81 БЕPГУЛЯК, А. „Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у 
постколоніальному суспільстві?“. Сучасність, 1993, č. 3, s. 69, vlastní překlad. 
82 ЄВХАН. 
83 БЕPГУЛЯК, А. „Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у 
постколоніальному суспільстві?“. Сучасність, 1993, č. 3, s. 69. 
84 ШЕВЧУК, В. Птахи з невидимого острова: Роман, повісті. Київ : Рад. письм, 1989, s. 199. 
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Syžetovou kostru povisti střídavě vytváří dvě roviny: reálná a ireálná. Reálná je 

zachycena v pobytu Olizara na galeji a ireálná jeho životem na ostrově. Tyto dvě roviny 

spojuje touha hrdiny po svobodě, po vysněném rodném domově, což je znázorněno 

symbolickými obrazy bílého ptáka, který přilétá, aby vyhojil rány a uchlácholil Olizara.  

Tajemný ostrov je univerzální obraz světa, v tomto případě totalitní společnosti. 

Ta se také tváří jako dokonalá, ale osobnosti žijící uvnitř si až příliš jasně uvědomují, že 

se nachází ve vězení, které se snaží vnutit svým vězňům představu o krásném světě. 

Stojí za zmínku, že autor uvádí, že toto dílo psal v roce 1975.85  

 

2.7. Foklorně-mytologické prvky 

V Ševčukové díle je velmi patrný vliv lidové tradice. Ten můžeme pozorovat 

například v románu Дім на горі a podobným způsobem se odráží i v románu G. G. 

Márqueze Sto roků samoty. Vyprávění Márqueze o ztracené osadě Macondo má 

originální syžet, protože je vytvořené na základě různých mytologických obrazů a 

mytologických syžetů: „svým způsobem je tento román-mýtus encyklopedií, která 

v sobě zahrnuje freudovské a mytologické vzorce západní umělecko-filosofické tradice 

20. století.“ 86  Svébytným ochráncem duchovních hodnot je postava Melquíadese 

v románu Sto roků samoty a postava Ivana Ševčuka v románu  Дім на горі. Ti adresují 

své zkušenosti svým potomkům pomocí rukopisů. Poznámky (sešity ve kterých Ivan 

Ševčuk zafixoval cyklus „Голос трави“ předaný pravnukům) je možné považovat za 

doklad etno-genetické památky Ukrajiny, která má symbolickou podobu národních 

pověstí a pověr. Oproti tomu rukopisy Melquíadese lze považovat nejen za poučení pro 

rodinu Buendía, ale i za poučení celému lidstvu. 

Márquez ve svém románu ukazuje, že ve chvíli, kdy člověk ztratí boží lásku, 

hrozí mu ekologická katastrofa, biblická apokalypsa, kterou v symbolické formě 

zobrazil na konci díla: nad Macondo je čtyři roky bouře, která přetváří město v bažinu a 

město je nakonec vichřicí smeteno z povrchu zemského. Ševčuk ve svém románu vidí 

budoucnost jako možnost národnostního ucelení. Márquez oproti tomu zobrazuje 

budoucnost ve formě podobenství, kde lidstvo zodpovídá za spáchané hříchy. Obrazy 

mužů-umělců Ivana Ševčuka a Melquíadese jsou odlišné v tom, že Ivan i přes svou 

schopnost jasnozření zůstává obyčejným pozemským člověkem. Melquíades je spíše 

                                                 
85 ТАPНАШИНСЬКА, Л. „Бути митцем, а не його тінню (розмова з В.Шевчуком)“. Всесвіт, 1995, 
č. 7, s. 175. 
86 ЗЄМСКОВ, В. Габриель Гарсиа Маркес: Очерк творчества. Москва 1986, s. 136. 
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mytologický hrdina, který připomíná střídavě buď Prométhea nebo ďábla-pokušitele, a 

proto je jeho obraz sporný a mystický.87  

Společným prvkem obou románů je to, že mužské postavy touží po umění, po 

hledání pravdy a vydávají se do velkého světa, aby se zanedlouho jako „zbloudilí 

synové“ navrátili domů. Stejný osud potkal i Chose Arkadia v Márquezově románu Sto 

roků samoty, stejně tak Chlapce v Ševčukově románu Дім на горі. Celé generace mužů, 

zrozených z mystických svazků jejich matek s tajuplnými svůdníky, jsou obdařené 

obrazným vnímáním světa. Stávají se jeho diváky a mají schopnost vidět rytmus ve 

všem, co je obklopuje.  

Ženy jsou v románech ochránkyně krbu a jejich „křivky“ jsou ztělesněním 

ideálních představ autora o ženě. Ševčuk nahlíží na ženu z pozitivní perspektivy, 

zatímco v Márquezově románu Sto roků samoty nenajdeme pozitivní obraz ani mužský 

ani ženský. Výjimku tvoří snad jen obraz Uršuly, která nám svou pracovitostí, 

praktičností a čestností asociuje ženy z domu na hoře, obzvláště babičku Halji, která je 

ztělesněním rodinného tepla.  

                                                 
87 ЄВХАН. 
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3. VÝRAZNÉ FOLKLORNĚ-MYTOLOGICKÉ POSTAVY V ROMÁNU  

ДІМ НА ГОРІ 

3.1. Folklorně-mytologické prvky  

Podle A. Kravčenka v současném ukrajinském románu najdeme mytologické 

syžety jen zřídka. Právě proto upoutává svou pozornost Ševčukova tvorba. 88  M. 

Pavlyšyn vyděluje v jeho tvorbě tzv. „mytologické toposy“.89 V tomto směru je velmi 

příznačný román Дім на горі, který se svým žánrem i kompozicí vztahuje k  folklorně-

mytologické tradici.   

Kompozičně se kniha skládá ze dvou částí, povisti Дім на горі 90  a sbírky 

povídek, které jsou psány folklorně-mytologickým stylem a nesou souhrnný název 

„Голос трави“ Autorství cyklu je připisováno pasáčku koz Ivanovi Ševčukovi, jedné 

z hlavních postav první části. V románu se protínají dvě roviny - dva prostory: dům, ze 

kterého se hrdinové vydávají do světa a samotná cesta, která je vábí. Zároveň s tím 

protíná dílo lokální mýtus. V době dospívání mladých dívek je navštíví svůdník, který 

má schopnost se převtělovat v ptáka. Když se mu podaří dívku získat, ta porodí syna, 

který má zvláštní charakter a vždy opouští v dospělosti svůj rodný dům. Tu samou 

dívku později navštíví muž, který přišel na horu, aby poprosil o vodu. S ním později 

uzavře sňatek a porodí dceru, která prodlužuje domácí mýtus.  

Tato cykličnost je podle J. Meletynského typická pro poetiku mýtu a představuje 

univerzální archetypy a konstrukci samotného vyprávění.  V románu s touto cykličností 

se události a osudy hlavních hrdinů periodicky opakují a přechází na další pokolení. 

Ševčuk tímto způsobem ztvárnil celou první část románu. Opírá se o tradiční 

mytologickou konstrukci, ale zároveň vytváří vlastní originální mýtus.  

Zároveň je zde patrný vliv pohanského myšlení a nahlížení na svět, tedy 

abstraktní zobrazení jevů a jejich personifikace. Proto mladá Halja a později i její dcera 

Oksana vidí svůdníka v podobě šedého ptáka. Podivínství Ivana, pasáčka koz, který má 

schopnost vidět vše, co je obvykle lidskému oku utajeno, rozumět řeči stromů a květů a 

dokáže prohlédnout skrz na skrz svět i lidi, je možné chápat jako „svébytnou 

                                                 
88 КРАВЧЕНКО, А. „Химерний роман і фольклор“. Рад. літературознавство. 1982, č. 4. s. 58. 
89 ПАВЛИШИН, М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука. Канон та 
іконостас: Літературно-критичні статті. Київ : Час, 1997, s. 145. 
90 Вибрані твори. 
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mytologicko-filosofickou meditaci, která se slévá v různé obrazy, respektive nejčastěji 

v celý blok obrazů a originální matrici lidských zkušeností.“91  

Celý cyklus Голос трави, za jehož autora označil Ševčuk pasáčka koz Ivana 

Ševčuka, není možné správně pochopit bez přihlédnutí k národní tradici, vlivu 

pohanství a bez znalosti slovanské etnografie a folkloru. Všechny povídky mají 

folklorně-mytologický obsah a vytváří tajemné splynutí reálného a mytologického 

pohledu ve vnímání člověka. Folklorní obsah je v povídkách natolik aktivní, že vytváří 

originální představu o člověku, přírodě a světu. Jak soudí B. Rybakov, poznání národní 

kultury kteréhokoliv z druhů umělecké tvorby slovanských národů není možné bez 

pochopení jeho archaického pohanského podtextu.92 

Ševčuk umělecky zpracovává fantastické národní obrazy a syžety, přičemž 

využívá prostředky folklorně-fantastické poetiky. V cyklu „Голос трави“ nalezneme 

široké spektrum folklorních postav: domácí skřítek, čert, lesní muž, vědma, čarodějka, 

„perelesnyk“ 93 , „poterčata“94 , přičemž každá z nich je velmi zajímavě vpletená do 

kostry díla. Autorův hlavní cíl není držet se pouze rámce již známé tvorby nebo 

rekonstrukce folklorní symboliky, ale snaží se proniknout do hlubin dávných představ 

svého národa, objasnit ustálené folklorní obrazy a naplnit je současným obsahem.  

 

3.2. Postava čerta 

Zajímavé je využívání obrazu čerta. Jeho postavení ve folklorní rovině není 

jednoznačné. Podle V. Hnaťuka má folklorní původ, ale později se jeho význam značně 

změnil vlivem křesťanství, díky kterému ztratil do značné míry svůj původní smysl.95 

Podobně nahlíží tuto postavu i E. Pomerancev, který ji chápe jako dávný symbol 

pocházející z období před křesťanstvím, jenž později prošel značnou změnou 

podmíněnou biblickými motivy.96 Podle V. Davyďuka tato postava následkem folklorní 

transformace nabyla zcela odlišné roviny, která je spojena s mytologickými postavami. 

                                                 
91 КРАВЧЕНКО, А. Художня умовність в українській радянській прозі. Київ : Наук. думка, 1988. s. 
83. 
92 РЫБАКОВ, Б.А. Язычество Древней Руси. Москва 1987, s. 606. 
93 ПЕРЕЛЕСНИК:  Divý muž svádějící ženy. Ukrajinsko-český slovník. Praha : Akademia, 1996, s. 738. 
94 ПОТЕРЧАТА:  Nekřtěné děti. Ukrajinsko-český slovník. Praha : Akademia, 1996, s. 892. 
95 ГНАТЮК, В.М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків. Українці: 
народні вірування, повір’я, демонологія. Упор., прим. та біогр. нариси А.П.Пономарьова, 
Т.В.Косміної, О.О.Боряк. Київ : Либідь, 1991, s. 386. 
96 ПОМЕРАНЦЕВА, Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. Москва 1975, s. 119-
120. 
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Tak na sebe v současném ukrajinském folkloru přebírá tato postava například funkci 

„perelesnyka“, který svádí za pomocí tajemných čar mladá děvčata.97 

V povídce „Панна сотниківна“ se čert pokouší zlákat mladou hrdinku do svého 

světa. „Душа – це байка […] Йдеться про мент. Хапай його, вдовольняйся, інакше 

ловитимеш самі хвости.“ 98  Ta se mu však nepoddává, zavrhuje čarovnou lásku, 

protože touží po lásce ideální: „Я не піддамся тобі, чорте, - прошепотіла вона, - бо 

любов свята.“99 Čert využívá různé čáry, kterými by pannu přesvědčil a  sám v sobě se 

snaží nalézt něco pozemského, obyčejného, ale to se mu nedaří a nakonec hyne: „Як 

мало я жив, - думав він, відчуваючи, як звуглюється його язик, - і ще нічого не 

встиг удіяти. Певне, не годиться нашому братові так захоплюватися красою - 

от і учинив я щось негарадз [...] По пустині потягло продувом, і він помітив, що 

вітер здуває його згоріле на попіл тіло.“100  Čertovi se nepodařilo získat pannu, 

protože se pokusil o spojení něčeho nespojitelného. „Я випробовував закон 

відповідності й гармонії […] Я не хотів її дурити.“101 

Na tomto obrazu čerta je zajímavé, že zde není vylíčený jako typicky záporná 

postava, ale jeho touhy jsou spíše zobrazením temných lidských stránek. Na 

nejednoznačnost této postavy v ukrajinské mytologii upozorňoval již I. Nečuj-Levyckyj. 

Zdůrazňuje, že v národních ukrajinských vyprávěních není postava čerta zdaleka tak 

temná a strašná jako je tomu v křesťanství a dokonce jsou i pohádky, ve kterých je 

kladnou postavou.102 

U Ševčuka je tento obraz velmi originální. Čert, který bývá spojován převážně 

se vším hříšným, se snaží o vyřešení otázky spojení duchovního a tělesného. Podobné 

dvouznačnosti nabývá i postava „perelesnyka“ ze stejnojmenné povídky. Hlavní 

postava, Marie, toužebně očekává svého milovaného, který se má vrátit z války: „Вона 

любила його й чекала – хіба можливе щастя при такій надмірній любові?“103 

Touha mladé dívky je natolik silná, že si vytvoří nereálný obraz svého milovaného, 

respektive obličej jejího milovaného splyne s „perelesnykom“. Jeho obraz se plně 

identifikuje s psychickým stavem Marie a stává se folklorní metaforou: „раптом 

усвідомила свою любов уповні. Знялася на верхівню цієї хвилі, і все, що мучило її, 
                                                 
97 ДАВИДЮК, В. Ф. Українська міфологічна легенда. Львів : Світ, 1992, s. 136. 
98 Вибрані твори, s. 253. 
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž, s. 255. 
101 Tamtéž. 
102 НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). Київ : 
Обереги, 1992, s. 88. 
103 Вибрані твори, s. 297. 



 - 34 - 

раптом згинуло, безповоротно втопилось у мороці цієї ночі, очистивши її й 

оновивши. Це й був її надпорив, у який входила зі страхом і трепетом.“104 Marie 

naváže s „perelesnykem“ vztah a z něho vzejde zvláštní dítě: „Здавалося їй навіть, що 

те тіло без кісток. Все інше також було незвичайне: великі темні очі, що 

дивилися трохи моторошно, чітке, навіть гарне обличчя, і якась нелюдська 

жадоба, коли присмоктувався до її грудей.“105 Rodiče se snaží dceru přimět, aby 

opustila svůj rodný dům, ale ta odmítá, protože by se musela rozloučit se svým nočním 

hostem.  

Jednoho večera jí „perelesnyk“ vyláká z domu a ukáže jí svět noci: „- Я хочу 

показати тобі новий світ [...] Світ ночі. Тут усе не так, як там [...] Денні 

створіння бояться ночі, а ці - дня.“106  Marie se ocitne mezi temnými postavami a 

dívá se na jejich tanec. Když pochopí, že je to rej čertů, ovládne ji strach, pokřižuje se a 

tím zažene zlé síly. 

Tento motiv nám velmi nápadně připomíná folklorní obrazy známé i v naší 

literatuře. Podobně jako v Erbenově „Svatební košili“  i Marie je svou touhou a žalem 

natolik ovládána, že se poddá noční postavě a je hnána do neznáma. Cestou svádí 

vnitřní boj, ve kterém proti sobě stojí obavy z tajemného a láska ke svému milému. Cítí 

strach a snaží se nalézt útěchu u svého milého, ale je to právě on, kdo se ji snaží vrhnout 

do temného světa. Nakonec pochopí a pomocí pokřižování zahání zlé síly. Zde se opět 

odráží vliv křesťanské tradice, symbolů, které mají větší sílu než samotná smrt. Oproti 

Erbenovi však Ševčuk ukončuje povídku tragicky. Marii se otevřou oči a pochopí, že se 

nechala svést „perelesnykem“ a stává se stromem. V závěru povídky se její milovaný 

vrací domů a nalezne svou milovanou mrtvou i s dítětem.  

 

3.3. Postava domácího skřítka 

V povídce „Дорога“ Ševčuk interpretuje svébytným způsobem další obraz 

národní démonologie – domácího skřítka. Ten je zmíněn již na začátku povídky, kde se 

popisuje oběšení pana Jurije: „там як і в кожному домі на ті часи, жив домовик [...] 

Коли сталося нещастя, домовикові груди стис одчай, адже він поставлений для 

того, щоб у домі не траплялося лиха.“107 Z toho je vidět, že autor začíná tradičním 

                                                 
104 Tamtéž, s. 295.  
105 Tamtéž, s. 297. 
106 Tamtéž, s. 301.  
107 Tamtéž, s. 231. 
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vyobrazením této postavy, které vychází z dávných folklorních představ. Jediné možné 

místo pro jeho život je dům, za jehož hranicemi ztrácí všechnu sílu.108 Hospodář domu 

na sebe vztáhl ruce právě ve chvíli, kdy domácí skřítek opustil stavení, protože byl 

zlákán putováním. Je třeba zmínit, že symbol cesty společně se symbolem domu se u 

Ševčuka vždy prolínají. V tomto směru se již jedná o plně autorský motiv. Ten se dále 

rozvíjí: „Мене зачарувала ця дорога… А коли домовиків зачаровують дороги, 

стаються нещастя. Домовики мусять думати про дім, а не про дороги [...] Це 

сила дороги, – спогадав він, – єдина сила, перед якою я ниций!”109  

Co se týče vzhledu skřítka, využil podle V. Hnaťuka  Ševčuk nejvíce rozšířené 

národní představy, která se nejvíce blíží podobě kocoura nebo psa. 110  Ševčukovo 

vyobrazení vzhledu se od toho tradičního příliš neliší: „вугласта постать – чи 

людина, чи кіт, чотирикутна голова, а на малому личку – ледве накреслені обриси 

– палахкотіло двоє розпалених жарин.“111 

 V lidové mytologické představě domácí skřítek nikdy nežije ve vztahu s ženou, 

ale zůstává spíše ve skrytu. Když je její muž dlouhou dobu mimo domov, tak ji dokonce 

v noci dusí. Zde jde autor svou vlastní cestou a jeho domácí skřítek  promlouvá přímo 

s hospodyní: „вона відчула раптом, що хоче з ним розмови [...] Жінка подумала, що 

ніколи не бачила його так близько [...] його ніхто не бачив так близько“112 A 

skřítek zde zůstává střežit dům dokonce i po smrti pana Jurije, ačkoli ho láká cesta: 

„нестерпно хочеться блукати по дорогах“113 

Stejně jako zmíněná postava čerta i domácí skřítek prožívá vnitřní touhy, které 

jsou zobrazením přání a představ lidí. Autor ho staví do kontrastu s hvězdářem, který je 

naopak stále na cestách a touží po tom, aby našel teplo domácího krbu: „Ми з тобою 

різні [...] Ти прагнеш покинути затишок дому, до якого прив´язаний, щоб 

пуститися в мандри [...] Я ж навпаки [...] Єдине мое бажання: завершити 

мандри і до кінця днів осісти в якійсь добрій оселі.“114 

                                                 
108 ДАВИДЮК, В.Ф. Українська міфологічна легенда. Львів : Світ, 1992, s. 83. 
109 Вибрані твори, s. 231-233. 
110 ГНАТЮК, В.М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків. Українці: 
народні вірування, повір’я, демонологія. Упор., прим. та біогр. нариси А.П.Пономарьова, 
Т.В.Косміної, О.О.Боряк. Київ : Либідь, 1991, s. 389.  
111 Bибранi твори, s. 237. 
112 Tamtéž, s. 237. 
113 Tamtéž, s. 240. 
114 Tamtéž, s. 237-238. 
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3.4. Postava vědmy 

Jedním z centrálních postav v cyklu „Голос трави“ je vědma nebo čarodějka. 

Národní mytologie je plná syžetů a motivů, kde se objevuje vědma a lze říci, že 

v ukrajinské démonologické literatuře je nejpopulárnější mystickou postavou. Co se 

týče původu, nejsou vědci jednoznačného mínění. Někteří soudí (např. I. Vahylevyč, M. 

Sumcov), že se jedná v podstatě o ženskou podobu čaroděje. Davyďuk se naopak 

domnívá, že v ukrajinském folkloru nelze slučovat vědmu s čarodějkou, protože je to 

napůl mystická bytost, která v sobě odráží mnoho fantastických prvků, které pro 

čaroděje nejsou typické.115  

V povídce „Відьма“ autor představuje tradiční ukrajinský pohled, kde vědma-

krasavice je do jisté míry reálná bytost, která se liší od jiných dívek pouze tím, že 

očarovává muže, je schopná podojit krávy dříve než ostatní hospodářky a pouze v určité 

dny v roce se  společně s ostatními slétá na sabat.116 V Ševčukově povídce mladý kníže, 

který je sužován nudou, požádá svého přítele, znalého různých tajemství, aby mu 

přivedl domů skutečnou vědmu. Přítel mu přání splní a přivede krásnou dívku Melanku, 

která ho hned zpočátku oslní. „Меланка постає дівчиною незвичайної вроди: […] 

зоріли темні морочні очі і біля них зарубеніли чудові вуста. Волосся розсипалося 

по плечах, хоч за мить він побачив, що воно заплетене; вся її постать наче 

виринула з-під землі.”117 Dále se dovídáme, čeho všeho je vědma schopná: „Меланка – 

вчена відьма, і поле діяльності її надзвичайно широке: може напустити мор, 

позбавити корів молока, […] наслати град, що виб’є панові посіви, й наслати на 

пана жаб, […] попортити коні, корови, кури й пси.“118 

Ševčuk se zde drží folklorní tradice, kde cizí vědmy bývají vždy zlé, zatímco ty, 

které pochází z místního kraje, mívají velké znalosti, ale nikomu neškodí a pomáhají 

ostatním lidem svým léčitelským uměním. Melance, jako vědmě z cizího kraje, je tedy 

již od počátku souzeno dělat zlé činy i když je pravda, že dlouhou dobu s tím bojuje a 

její vlastnosti vědmy se omezují pouze na noční čarodějné procházky s krávou. „Ішли 

через подвір’я – гола відьма й мовчазна, тиха корова. Ступали, наче сонні, немов 

сковував їх місяць.“119  Teprve ve chvíli, kdy se jí kníže násilím zmocní, přestává 

vzdorovat své podstatě a vpouští do své duše zlo plnou měrou: „Хай виздихають у 

                                                 
115 ДАВИДЮК, В. Ф. Українська міфологічна легенда. Львів : Світ, 1992, s. 119. 
116 Tamtéž, s. 121.  
117 Bибранí твори, s. 268. 
118 Tamtéž, s. 296. 
119 Tamtéž, s. 270. 
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тебе корови, – шепотіла вона, – хай найдуть на тебе і на твій дім жаби і 

зжеруть тебе разом з усім майном твоїм, хай паде тобі на голову страшний мор 

і хай зрівняється з землею рід твій.”120 A neštěstí skutečně zasáhne celou vesnici, 

která si je dobře vědoma toho, kdo za tím stojí: „Мор справді прийшов у село, всю 

вину за це звалили на Меланку, і вона мовчки прийняла її, підписавши собі 

смертний вирок. Отже, повірила в те, у що досі не вірила сама і в що ніяк не 

хотів вірити князь: ставала серед цієї ночі відьмою, належала цій темені і 

належатиме їй завжди.“121 

Vědma, stejně jako zmíněný čert a domácí skřítek, prochází vnitřním bojem, 

který je typický v podstatě pro všechny postavy Ševčukovy tvorby. Melanka si je 

vědoma svého původu, její vnitřní já se ozývá, ale ona se snaží ho potlačit a žít jako 

normální dívka. Ke zlomu u ní dochází až vlivem násilného činu, který v ní uvolňuje 

její přirozenou podstatu. Cítí svou vnitřní prohru a když ji kníže přivede před 

rozzuřenou vesnici, poddává se svému osudu a je připravena přijmout trest, aniž by se 

snažila jakkoli bránit. 

                                                 
120 Tamtéž, s. 273-274. 
121 Tamtéž, s. 274. 
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4. FILOSOFICKO-FANTASTICKÉ MOTIVY V ROMÁNU  

PŘÍBYTEK POKORY
122 

4.1. Historické prameny 

Podkladem pro napsání tohoto románu-legendy nebo také románu-travestie byla 

literární památka Києво-Печерський патерик (11. – poč. 13. st.)123. Ševčuk měl tuto 

památku velmi dobře nastudovanou a jeho Příbytek pokory je v podstatě svébytnou 

moderní interpretací tohoto díla. Autor se nám nesnaží jen převyprávět každodenní 

popis života mnichů Kyjevo-pečerského kláštera, ale jeho záběr je mnohem širší. 

Spisovatel nám skrze román s historickou tematikou sděluje svůj vlastní pohled na svět. 

Na mnoha místech promlouvá přímo ústy vypravěče Simeona: „Своє писання я 

замислював ширше від Полікарпового, бажаючи переповісти не тільки його 

історії, а додати ще й своїх. Зокрема, хотілося мені, щоб ця оповідь не звучала 

однозначно: про лихе та важке, мислив я більше про людей вивищеного духу 

розказати, великих мучеників та учителів, тих, від кого і я набрався 

добромислительного духу“.124 

Román se skládá z dvanácti částí, z nichž každá je podobenstvím. Popisuje se 

zde vcelku pestrý život Kyjevo-Pečerského kláštera. 125  V mnohých vyprávěních se 

                                                 
122 ŠEVČUK, V. Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný hříšným Simeonem mnichem 
svatého kláštera Pečerského. Přel. Zina Genyk-Berezovská. Praha 1985. Přel. z ukrajinského originálu 
На полі смиренному. (dále jen Příbytek pokory). 
123 Významná památka Kyjevské Rusi (paterik – sbírka vyprávění o svatých otcích, z latinského páter). 
Vývoj textu byl ukončený v 15. století a poprvé bylo dílo publikováno v roce 1661 tiskárnou Kyjevo-
Pečerské lávry. Toto dílo je cenným pramenem informací o tehdejším životě mnichů, o klášterním 
způsobu života, o překonávání světských pokušení a dodržování asketických norem života, ale také o 
životě knížat, vesničanů a měšťanů 13. století. Základem jsou příběhy z reálné i legendární historie 
kláštera, jeho zakladatelů Antonije a Feodosije, poselství biskupa Vladimirského a Suzdalského Simona 
pečerskému mnichu Polykarpovi s přiloženými 9 vyprávěními o svatých, vyprávění samotného Polykarpa 
o významných mniších z kláštera (Nikita Zatvornik, Grigorij Čudotvorec, Prochor Lobodnik aj.). V 17. 
století vyšla autorizovaná přepracování poznamenaná barokní poetikou: Silvestr Kosov (1635) a Josif 
Tryzna (1647-56). Byly zaznamenány hagiografie (žitija) autorů Kyjevo-Pečerského pateriku – Nestora, 
Simona a Polykarpa, předmluvy, epigramy, vystupňovala se metaforizace jazyka. Značné množství 
legend se stalo součástí díla Četji-Mineji (1689-1705). Slovník ruských, ukrajinských a běloruských 
spisovatelů. Praha : Nakladatelství Libri, 2001, s. 358. 
124 ШЕВЧУК, В. Птахи з невидимого острова. Київ 1989, s. 180. 
125 V první části vypravěč vysvětluje pohnutky, které ho vedly k napsání tohoto díla. Dále pokračuje 
vyprávěním o Lavrentijovi, který utěšoval posedlé ďáblem. Třetí kapitola pojednává o zlomyslném 
Jeremijášovi, který neustále slídí za ostatními a donáší na ně představenému a proto se ho všichni velmi 
obávají. V další kapitole se vypráví o černihovském knížeti Svjatošovi, který se dobrovolně zříká svého 
jmění a raději obléká mnišskou sutanu, čímž chce spasit svou duši. Odlučuje se od všech blízkých a hledí 
jen sám na sebe a na spásu své duše. Prochor je starý mnich, který dělal chleba z lebedy. Své tajemství 
však skrývá před světem. Nakonec ho vyjeví svému žáku a sám opouští svět. Vyprávění o Isakijovi 
pojednává o mnichovi, který se nechá zasypat v kobce, aby spasil svou duši. Zde ho navštíví Kristus a 
promlouvá k němu. Chce po něm, aby místo boje se svými touhami věnoval svou energii lidem. Vyzývá 
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objevují také církevní otcové: představený Nykin, Joan, Jeremiáš. Přestože je román 

rozdělen do jednotlivých  příběhů, tvoří ucelený obraz. Celé dílo je prodchnuto syrovou 

až temnou atmosférou. Jako by se odehrávalo v jakési chudé krajině, kde neustále sněží 

nebo prší. Mniši se snaží schovat do svých kobek nebo jeskyní, v nich je však ještě 

temněji a téměř tam neproniká sluneční světlo. Tuto ponurou náladu dokreslují 

pochybnosti, váhání, hledání a strádání postav. Všichni nakonec hynou, kárají sami sebe 

a cítí se podivně, jako by přišli z jiného světa. Postupně přemýšlí nad smyslem lidského 

života, vlastně se snaží odkrýt jeho tajemství a najít sama sebe v tomto světě. Všechny 

tyto pokusy končí tragicky. Téměř všechny postavy umírají nebo ztrácí svou vůli 

k životu. Tato tragičnost je však katalyzátorem, který očišťuje lidskou duši a vyvyšuje 

ji. Jedině v tomto poznání světa člověk může chápat sám sebe a díky tomuto 

porozumění je schopen něčemu věřit. 

Ševčuk nám při zkoumání myšlení ukrajinských předků umožňuje zamyslet se 

nad mnohými problémy. Tak se nám odkrývají otázky jako svoboda a nesvoboda, 

pomíjivost slávy, pomíjivost a marnost života, věčnost dobra, stejně tak jako věčnost 

zla, problémy života a smrti, problémy volby a sebeodříkání. Ševčuk tyto otázky pouze 

filosoficky nastiňuje, ale nesnaží se je vyřešit. I to je jedna z hlavních charakteristik 

prózy Ševčuka. 

 

4.2. Odraz politické situace 

 V době psaní románu Příbytek pokory byl Ševčuk izolovaný od okolního světa, 

který ho brutálně stísňoval a dokonce se k němu ke konci 60. let postavil úplně zády. 

                                                                                                                                               
ho k tanci s dívkou, ale on tanec nedokončí a tak prohraje svůj další život. Se svým viděním se svěří 
ostatním, ale ti ho označí za posedlého ďáblem a tak raději sám sebe přesvědčí, že to byly opravdu jen 
snahy ďáblovy, i když toho později hořce lituje. Zbytek života prožije naplněn smutkem. Dále se vypráví 
o Teofilovi, který zhřešil proti svému bratru při jeho pohřbu a díky vtipu hrobníka uvěří, že ho za to 
stihne brzy smrt. A tak na ni čeká každý den a časem si vypláče oči a přijde o zrak. V kapitole o 
Ahapitovi léčiteli a Arménovi se vypráví o lékaři, který se díky znalostem a zkušenostem svého otce 
stane mocným lékařem. Tím však ohrozí Ahapita, který se ho snaží zničit a tak nechá vypít jed zločinci a 
dovolí, ať se ho Armén pokusí zachránit. Ten to sice dokáže, ale tím zachrání zločince a smyje z něj jeho 
hříchy. Joan je mladík, který bojuje se svým tělesným chtíčem natolik, že se nechá zavřít do kobky. Jeho 
vášeň se zde však jen zvětšuje a představy ho stále pronásledují, až nakonec zemře jako šílenec. Desátá 
kapitola je o mnichu Hryhorijovi, který pomocí pastí a nástrah, které nazývá zázraky, nutí chudé lidi stát 
se klášterními otroky. Nakonec začne ale sám sobě páchnout a před tímto pachem se nemůže osvobodit 
jinak než smrtí. V předposlední kapitole se seznámíme s Vasylem, který zláká bohatého Fedota, aby 
odevzdal celý svůj majetek klášteru a stal se mnichem. Po nějaké době však zjistí, že jeho peníze pro sebe 
získal lstivý mnich a že zde nemůže pomáhat lidem svým bystrým rozumem. Podaří se mu ale nalézt 
velké bohatství. Vasyl to prozradí knížeti, který se snaží tajemství získat, ale nakonec umře v křeči, 
zatímco Fedot umře smířený. Závěrečná kapitola je o samotném vypravěči a v podstatě shrnuje hlavní 
myšlenky celého díla.  
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Autor si proto zvolil roli pozorovatele popisujícího okolní absurditu a stejnou úlohu 

přidělil svému Simeonovi. Autor se zajímá o dávné epochy a když obléká své postavy 

do historických šatů, neustále přemýšlí o současném světě, který se k němu stavěl zády 

právě tak jako svět Simeona tvořený prostorem kláštera. V popisu Simeona se nám tak 

rozkrývá obraz Ševčukovy vlastní duše, jeho myšlenky, zážitky a pocity v době, kdy byl 

nucený stát mlčky mimo literaturu. 

Mnoho Ševčukových děl včetně historických je založeno na duchovním 

rozpoložení člověka současnosti. Ševčuk se snažil na svých postavách ukázat prototypy 

charakterů lidí. Mnohé  problémy nastíněné v románu jsou aktuální i v dnešní době. V 

Příbytku pokory se tak odráží naše současná společnost se svými  Svjatošami, 

Jeremijáši-jasnozřivými i se svými Lavrentijemi a dalšími.  

Podle Ševčuka je hlavní hnací silou umělce jeho vlastní podvědomí. Spisovatel, 

ať již vědomě či nevědomě, je při psaní díla ovlivněn převážně tím, co v daný moment 

nejvíce zneklidňuje jeho ducha. Obrací se nejčastěji k té umělecké sféře, která je 

v souladu s jeho emoční náladou duše. Sám Ševčuk k tomu říká, že román Příbytek 

pokory psal v době, kdy se v něm nakumulovalo mnoho dojmů z okolního světa. A 

samotné psaní se pro něj stávalo svéráznou psychoterapií. Využíval v něm prostředky 

barokní poetiky a tvořil určitý model světa, který je odrazem uzavřeného totalitního 

režimu. Do jisté míry můžeme v díle pociťovat negativní pohled namířený proti církvi, 

ale autorovým hlavním záměrem je ukázat, že v duši národa stále přetrvává duchovní 

čistota, která se nemůže smířit s brutalitou vlády snažící se ovládnout vše, včetně 

náboženství a duchovní sféry. Podle Ševčuka náboženská čistota činí člověka 

svobodným a vláda se snažila tuto svobodu zničit. 

Simeon se svěří mladému mnichu Nikonovi o svém spisování, ale ten ho zradí, 

aby si získal přízeň představeného. Simeon ho za to však neodsuzuje, naopak s ním 

soucítí: „Neodsuzoval jsem ho však a necítil jsem k němu nenávist. Litoval jsem ho 

hlubokou niternou lítostí. Biskupem se staneš! Ale jak ubohý, přeubohý jsi, Nikone!“ 126 

V tomto podobenství vidíme opět odraz doby, ve které žil autor, kde zrada nejbližších 

nebyla ojedinělým případem. Přesto autor nad Nikonem neláme hůl a místo toho 

projevuje křesťanskou lítost a soucit.  

Ševčuk velmi obrazně vyjadřuje pronásledování, které tak dobře znal ze své 

vlastní doby. Zde se zcela ztotožňuje s pocity svého Simeona, který je prozrazen a 
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donucen postavit se tváří v tvář svým pronásledovatelům. Do jeho trpitelské jeskyně se 

dostávají „temné postavy“, vše obsazují, především jeho spisy: „Nu, tak se podívejte, 

jestli tu bratr Simeon nemá nějaký svůj spis [...] Rmoutilo mě, že na světě je všechno tak 

beznadějné a pomíjející, že dokonce do této lidmi zapomenuté jeskyně mohu kdykoli 

vtrhnout temné postavy a proslídit všechno, co jsem dosud považoval za své.“127 Z té 

bolesti se mu vrhnuly do očí slzy. Snažil se poznat a popsat svět a obvinili ho ze 

vzpoury, která je namířená proti kánonům církve: „a náhle jsem si připadal jako taková 

kobka: to po mně dupali ti černí lidé, to v mé duši hledali popsaný pergamen, to v mé 

hlavě prolézali složitými záhyby mozku a čmuchali jako hlídací psi.“128 Podobné pocity 

provázely i Ševčuka a stejně tak i jiné šedesátníky, kteří se nechtěli podvolit režimu 

jako například L. Kostenko, V. Drozd a M. Vinhranovskyj. Popis této těžké situace, do 

které se Simeon dostal, je v podstatě metafora praktik totalitního režimu, který 

pronásledoval inteligenci a snažil se ji donutit zříci se svých názorů  a přijmout 

komunistický kánon. 

 

4.3. Vnitřní duchovní boj postav  

Každá část románu je podobenstvím, ve kterém nalézáme skrytý podtext. Autor 

ho však přímo neodkrývá, ale každý čtenář si ho musí pochopit po svém. Vyprávění je 

svébytný psychologicko–filosofický rozbor charakterů, které se ocitají v pevně 

vymezených podmínkách.  

To, jakým způsobem se dívá autor na své postavy, můžeme dobře vidět 

například ve 3. části o jasnozřivém Jeremiášovi, který neustále za všemi slídí.129 Autor 

ho za to však neodsuzuje, spíše je z jeho vyprávění cítit určitá lítost. Simeon se nesnaží 

o krátkozraké odsouzení Jeremiáše, ale snaží se pochopit okolnosti, které ho k tomu 

vedly. V 9. části je pak Jeremiáš osamocený, odstrčený od všech ostatních, protože 

nikomu z nich neudělal v životě nic dobrého a jen vzbuzoval strach: „Byl velmi 

osamělý, mezi mnichy neměl přítele, ani příznivce.“130 Simeon nakonec pochopí, že 

Jeremiáš byl kdysi mladík plný ideálů, které nedokázal sám před sebou i před ostatními 

                                                 
127 Tamtéž, s. 217. 
128 Tamtéž, s. 219. 
129  Jeremiáš má jasnozřivé schopnosti a vidí věci, kterých si ostatní nevšímají. Například v době 
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všechny tajně kontrolovat a když něco nebude v pořádku, sdělit to představenému. To se stane smyslem 
Jeremiášova života a nic jiného již nedovede. 
130 Příbytek pokory, s. 149. 
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obhájit a tak se nakonec přizpůsobil svému okolí. V duši mu ale zůstala bolest, díky 

které zatrpkl vůči všem lidem. 

Když autor popisuje jednotlivé životy mnichů, zkoumá zároveň lidový pohled na 

člověka v období Kyjevské Rusi, v době „mladého“ křesťanství. V podvědomí lidí 

Kyjevské Rusi ještě existovala pohanská víra, nakloněná matce zemi. Zároveň tu již 

existoval asketismus, dobrovolné odloučení od „hříšného“ života. Tyto dva na první 

pohled zcela odlišné směry se mísily a ovlivňovaly vnímání světa tehdejších lidí. 

V románu Příbytek pokory se tato rozdvojenost odráží ve vnitřních bojích postav, kde 

proti sobě stojí pohledy nové a staré, morálka a chtíč a mniši se snaží najít mezi nimi 

rozumný kompromis. To vidíme například na vnitřním boji Izáka, kterému se zjevil 

Kristus, Teofila, který čekal každý den smrt, Joana trpitele, který bojoval se svým 

chtíčem a dalšími.  

Ševčuk nám tak ukazuje tehdejšího člověka, který je na pochybách, není si jistý 

svými pravdami. Tato nejistota provází celé dílo a týká se většiny postav. Svá dilemata 

však často nevyřeší a jejich osudy končí tragicky. Snaží se nalézt pravdu a jsou nuceni 

neustále řešit životně důležité otázky. Tím autor otvírá mnohé otázky, které ho nejvíce 

zajímají.  Příkladem je otec Isakij, který propadá svým touhám a podvědomě cítí, že mu 

není dobře v jeho novém životě za klášterními zdmi. Proto se stane poustevníkem 

žijícím v jeskyni. Váhavě se ptá Ahapita: „Řekni mi upřímně: odkud víme, že máme 

věřit v Boha tak, jak v něho věříme? Řekni mi: kdo slouží Bohu víc – ten, kdo rozsévá po 

zemi dobro, nebo ten, kdo bojuje se svým tělem?“131 Ale odloučení od světského světa 

nezbaví Isakije smrtelné touhy:  „Přicházím k těm, kdož jsou smutni, řekl pak ten, jemuž 

se Isakij klaněl, i zbavuji je smutku, k těm kdož trpí, i zbavuji je utrpení, k těm kdož jsou 

chudí, i obveseluji je v jejich chudobě. Není třeba kvůli mně nenávidět svět, neboť 

nepřišel jsem pro nenávist. Není třeba umrtvovat tělo, neboť já nejsem smrt, jsem život 

a tento svět byl stvořen Bohem, nikoli ďáblem.“132  

Kristus k němu poslal čarovnou dívku jako zkoušku jeho duševní síly. Pokud by 

s ní vydržel tančit, vešel by ke slunci a světlu. Dívka je zde symbolem života a tanec je 

zkouška. Pokud se Isakijovi povede tanec dokončit, bude se moci znovu spojit 

s životem. Isakij touží jít po této cestě, ale nedokáže tančit až do konce, protože svou 

duchovní sílu již promrhal v  marném boji: „Svůj tanec jsi nedotančil [...] Už nemáš sílu 

k velkému a opravdovému životu [...] Slepému klamu jsi odevzdal svou sílu [...] bál jsi se 
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své hříšné duše a z té bázně jsi se tady uzavřel. Sám se sebou jsi bojoval a vtom boji jsi 

podlehl [...] Dožívej svůj život, jak ti to půjde.“133 Isakij se vrací do tmy své komnaty a 

má ještě větší pochybnosti než dříve, ale potlačená touha v něm ubije veškerou sílu 

ducha i samotný život. Autor těmito podobenstvími odhaluje problémy sporů mezi 

církevními dogmaty a čistou vírou.  

Osud trpitele Joana v 9. části je velmi podobný osudu Isakije. Ve snu ho 

navštěvuje dívka Nasťa, která ho k sobě volá a probouzí v něm chtíč. Ale on dobrovolně 

trpí a prožívá smrtelná muka a nechce si připustit omyly své víry. Autorovo vyprávění 

lze vyložit jako demonstraci názoru, že čistá křesťanská víra si nežádá fanatických 

obětí. Neozývá se jen přímo ze sémantiky celé povídky, ale i z úst samotného vypravěče 

Simeona: „Člověk, namísto aby dbal o dobro ve světě, bojuje se svým tělem a posléze i 

s Bohem, který člověka tělem obdařil. Namísto, aby žil v souladu se svou přirozeností, 

podstupuje velká muka, protože v sobě chová velký strach před smrtí. Toho, kdo bojuje 

s vášněmi, se největší vášně zmocňují, a ten, kdo jde proti své přirozenosti, se obrací 

proti Bohu, neboť pochybuje o síle úradku Nejvyššího.“134  

V příběhu Joana otevírá Ševčuk otázku sexuality a pohledu na ženy. Oproti 

ortodoxnímu tvrzení, že žena je nástroj ďábla, ji autor představuje jako symbol života: 

„Zapomněl [...] že i žena je bytost, stvořená Bohem, že žena přivedla na svět Syna 

božího [...] že žena vládne nejvyšším tajemstvím zrození, a tím udržuje na světě život.“135 

A dokonce ji představuje jako čistší bytost než muže: „přestože se i ona dopouští 

hříchů, muž hřeší více, vždyť to on zabíjí, ničí a pustoší.“136  

V otázce sexuality proti sobě staví dva názory. Joan nejdříve přijde za svým 

strýcem a svěří se mu, že ho pronásleduje chtíč a že ho vzrušuje každá přítomnost ženy. 

Strýc mu přátelsky radí, aby si našel vášnivou ženu. Joan ale nedokáže přijmout, že svůj 

boj může ukončit tím, že by jednoduše přestal bojovat se svou přirozeností. Myslí si, že 

si z něj strýc tropí žerty. Jeho muka se stále zvětšují a tak zajde do kláštera, kde potká 

Jeremiáše. Svěří se mu se svým trápením a Jeremiáš označí jeho probouzející se 

mužství za svody ďáblovy a všechny ženy zavrhne. Přiměje mladíka, aby se stal 

mnichem a bojoval proti svému chtíči modlitbou. Joanovi to však život neusnadní, spíše 

naopak. Když se pak po několika měsících oboří na Jeremiáše, že se cítí ještě hůř, ten 

než aby upustil od svého názoru, poradí mladíkovi nechat se zakopat do kobky. Svými 
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ortodoxními názory tak Jeremiáš zmaří život mladíka, který zešílí ve své samotě 

pronásledován svými přeludy: „Namísto, aby žil v souladu se svou přirozeností, 

podstupuje velká muka, protože v sobě chová velký strach před smrtí. Toho, kdo bojuje 

s vášněmi, se největší vášně zmocňují, a ten, kdo jde proti své přirozenosti, se obrací 

proti Bohu, neboť pochybuje o síle úradku Nejvyššího.“137 

 

4.4. Střet pohanství s křesťanstvím 

Vliv pohanství, který stále přetrvával v duchovním světě národa, se církvi 

nelíbil, ale nemohla proti němu radikálně zasáhnout a zničit ho úplně. Žil dál 

v národním folkloru, který nebylo možné úplně zakázat. Aby se od něj lidé alespoň 

částečně oprostili, nezbylo církvi, než přistoupit k jistým kompromisům. To se 

podrobně popisuje v části o Ahapitovi – lékaři, který dokázal využívat ve svém řemesle 

znalosti, sílu a zkušenosti svého otce. Ten je představitelem starého pořádku a 

pohanského náboženství, které vycházelo hlavně z principů a zákonitostí přírody: 

„Podle mne staří bohové pomáhali člověku víc. Říkají mi to bylinky [...] Každá bylinka, 

strom i travička chová v sobě boží vlastnosti: dobré i zlé, hojivé i smrtící. [...] Ale toho 

nového boha, kterého sem zavedla knížata, člověk sotva pochopí, vždyť ho necítí ani 

nevidí.“138 

Ahapit se nechce dát cestou svého otce, cítí, že na to nemá dostatek duševních 

sil. Místo toho se rozhodne jít cestou slávy, stejně jako jiní mniši, jejichž sláva 

přetrvává věky. Zde můžeme opět spatřit podobenství, ve kterém se odráží filosofie 

Skovorody, který hlásal, že člověk se má starat více o svou duši, než o svou pověst a 

slávu: „Slavný člověk, synku, je otrok!“139 Ale Ahapit nedosahuje duchovní velikosti 

svého otce a stará se jen o sebe: „Stát se slavným, otče, je snadnější než nabýt 

moudrosti, kterou vládnete vy.“140  Aby toho mohl dosáhnout, musel udělat na ostatní 

mnichy dojem, učinit zázrak. S pokorou žádá o pomoc svého moudrého otce a netají 

před ním své myšlenky. Otec svolí, neboť „dobro je dobro“141. Tak paradoxně pomocí 

lidové moudrosti učiní Ahapit „zázrak“: vyléčí nemocné, jimž nedokázal pomoct ani 

nejzdatnější lékař v kraji.  
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Zpochybňování zázraků a svatých je příznačné pro celý Příbytek pokory. Již na 

počátku románu Simeon velmi pochybuje o „zázraku“, který vykonal Lavrentij, když 

vyhnal ďábla z Prokopa: „Zázrak,- vykřikl Polykarp [...] Padl na kolena a za ním 

všichni ostatní. Musel jsem pokleknout i já, ač jsem jako vždy měl své pochybnosti.“142 

Stejně tak v příběhu o Hryhorijovi, který za pomocí zázraků získával pro klášter otroky, 

nelze pochybovat, že šlo pouze o chladný vypočítavý rozum, který lstivý Hryhorij 

používal pro své obohacení a schovával za roušku „zázraků“.  

Ševčuk se na tyto zázraky a činy svatých otců dívá ve značné míře realisticky, 

oproti tomu představuje v románu fantasticko-folklorní postavy a prvky, které však 

nijak zpochybňovány nejsou, ale jsou přirozeně zakotveny v příběhu a odráží 

metaforické myšlení národa. Nejvíce těchto obrazů se objevuje v kapitole o Prochorovi, 

který dělal chléb z lebedy. Stejně jako Ahapitův otec i Prochor čerpal své znalosti 

hlavně z  přírody a zabýval se sběrem bylinek a jejich zpracováním. Díky znalostem, 

které nabyl, dokázal pak dělat chléb z lebedy a proměnit popel v sůl.   

Ve vyprávění se objevují tančící čerti a Prochor je obdařen znalostí řečí zvířat a 

hovoří s ptáky. Dalším folklorním motivem je personifikace čápa: „Mezi kvítím si 

vykračoval čáp, jenomže teď měl lidský obličej s černou kšticí sčesanou ke straně a 

v ústech mu trčela píšťala.“143 Také muži, který ukradl Prochorovi chléb, splývá obraz 

mnicha s mluvícím černým ptákem, který na něj za tuto opovážlivost zaútočil. 

S negativním významem tmavého ptáka jsme se setkali již v románu Дім на горі, kde 

jeho obraz splýval mladým dívkám se svůdníkem. Ve vyprávění o Prochorovi je velmi 

zajímavý obraz pištce, který svou hrou na píšťalu odlákal ze zamořeného Kyjeva myši. 

Ševčuk se v této postavě nechal evidentně motivovat západní literaturou.144  

Z Ševčukova románu je cítit, že pohanské duchovní směry jsou mu blízké, 

protože se do značné míry shodují se Skovorodovskou filosofií, která je nakloněná 

přírodě a lidské přirozenosti, Ševčuk se ve svém románu přiklání spíše k pohanským 

směrům, které jsou blíže jeho skovorodovskému vidění světa, zatímco víra mnichů 

Kyjevo-pečerského kláštera je zobrazena jako cesta k nesvobodě a útěk před vlastní 

duší: „Má víra dává svobodu [...] a tvá ji bere.“145 Autor v duchu této filosofie klade 

velký důraz na přirozenost. Stejně jako bajky Skovorody i jeho příběh o Svjatošovi 
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ukazuje, že člověk se má dát tou cestou, která je pro něj nejvíce přirozená. Svjatoša 

odevzdal svůj majetek i duši klášteru a až později začne chápat, že se velmi mýlil a že 

by ve světě mohl udělat mnohem víc dobra. I mniši si z něj tropí žerty, když se pokouší 

stejně jako oni nosit těžké klády od břehu Dněpru do strmého kopce: „Cha, cha, cha. – 

Tohle je, můj kníže, něco jiného než sedět u hodovního stolu!“146 

V příběhu o Svjatošovi a jeho věrném sluhovi Petrovi vidíme ještě další 

podobenství. Ševčuk zde ukazuje, jak hřích a lásku můžeme často najít právě tam, kde ji 

nejméně čekáme. Zároveň zde autor předkládá kontroverzní otázku smysluplnosti 

mnišského života. Svjatoša byl úspěšný a oblíbený kníže, na kterém záviselo mnoho 

poddaných a měl milující rodinu. On se však všeho zřekl a to nejen pozemských statků, 

ale i světské lásky: „Tam venku, kníže můj, zůstalo mnoho těch, kteří tě milovali a 

toužili, abys i ty miloval je […] - Já odvrhuji lásku pozemskou pro lásku věčnou.“147 

Autor však prostřednictvím Simeonových myšlenek ukazuje, že v této lásce se skrývá 

hlavně sobeckost a pravou lásku nachází tam, kde by jí člověk nečekal: „Zde v příbytku 

božím, byl chladný a přemýšlel jen o své spáse, kdežto člověk světský, a zdálo by se 

daleko horší než on, myslel na spásu toho, koho miloval […] A třebaže náš rozum je tak 

nepatrný ve srovnání s velkou mocí nebes, musel jsem si uvědomit: jak často nalézáme 

dobrého člověka tam, kde se o něm nikomu ani nezdá, a kolikrát naopak se pod rouškou 

pokory skrývá ten, kdo je už dávno zaslíben peklu.“148  

Petro svého knížete miloval až nezdravou láskou a neopustil ho i přes to, že 

kníže se k němu stavěl zády a věnoval se jen sám sobě: „I pomyslil jsem si v tu chvíli, že 

družiníkova láska je možná nadměrná, stejně jako víra jeho knížete, pomyslel jsem si, že 

láska bezmezná a láska nadměrná není totéž, že je tu jakási ne zela pochopitelná chyba, 

vždyť nadměrná láska nikdy nebývá vzájemná.“149 Při přemýšlení o Svjatošovi a Petrovi 

si Simeon uvědomuje, že zhřešil proti své matce, když jí opouštěl a necítil lítost nad 

jejím pláčem: „náhle jsem si uvědomil svou krutost a tvář mi zaplála studem: hle, co se 

opravdu dá nazvat hříchem.“150 
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4.5. Postava vypravěče 

Velmi zajímavá je postava Simeona, tedy samotný vypravěč. Do značné míry 

v sobě nese duchovní „náboj“ autora a v jeho myšlenkách se odráží autorova filosofie. 

Simeon je vyobrazen hlavně v první a poslední kapitole, které v podstatě spojují celé 

dílo a logicky ho uzavírají. Vypravěč se objevuje i v jiných kapitolách, ale zde 

vystupuje převážně v roli pozorovatele, čímž vyjadřuje filosofický postoj samotného 

autora. Autor se v této roli přímo vyžívá, stejně jako vypravěč: „poznávám svět, abych o 

něm podal svědectví co nejvěrnější.“151 

Role vypravěče je pro Ševčuka velmi důležitá, což můžeme vidět i v románu 

Дім на горі, kde autor přenechává jedné z hlavních postav autorství celého cyklu  

„Голос трави“. Stejně tak v Příbytku pokory je role autorství připisována hlavní 

postavě díla. Je to právě vypravěč, který se stává pozorovatelem okolního světa a jedině 

jeho podrobným zkoumáním může pochopit jeho zákonitosti a tajemství..  

Simeon toužil po tom nalézt klid a proto oblékl schismu152, ale přitom neztrácel 

kontakt s okolním světem: „a oblékl jsem ji nikoli proto, abych umrtvoval a hubil tělo, 

nýbrž proto, abych žil s knihami a okusil věčné moudrosti.“153 Sám přijímá osudy těch, 

o kterých vypráví ve svých spisech, protože je chce pochopit a ne je odsoudit nebo 

zveličit. Proto se i on nechává zasypat do kobky i když tak činí hlavně proto, aby mohl 

v klidu psát své spisy: „Zde, ve tmě je můj duch přece jen ujařmený, stejně jako byl 

kdysi duch Isakijův, Afanasijův či Joanův. Nicméně, abych o nich mohl psát, musel jsem 

se dát zavřít v jeskyni. Chci se na nějaký čas stát Isakijem, Afanasije i Joanem, chci 

pocítit, co pociťovali oni. Chcešli v sobě něco potlačit, musíš to dobře poznat.“154  

Simeon je stejně jako ostatní postavy stále na pochybách a není si jistý svými 

stanovisky. Na rozdíl od ostatních je však obdařen určitým nadhledem. Svou rolí 

pozorovatele získává oproti ostatním výhodu, dokáže vidět věci z více pohledů. Všichni 

ostatní se svými vnitřními boji nechávají zcela pohltit a jejich duše zpravidla propadne 

temnu. Vypravěčův boj je však do jisté míry odlišný od ostatních. Nebojuje ani tak se 

svými vášněmi, ale spíše se jeho pohledy na svět střetávají s ortodoxními představami 

kláštera. Simeon se nechce přizpůsobit. Tím se zásadně liší od ostatních bratrů a je za to 

                                                 
151 Tamtéž, s. 41. 
152 Schisma – v pravosl. církvi nejvyšší stupeň mnišské askeze a také zvláštní oděv takového askety 
(schimníka). 
153 Příbytek pokory, s. 41. 
154 Tamtéž, s. 77-78. 
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později pronásledován: „Tajíš skrytý hřích. [...] Nepodobáš se ostatním  [...] A aby tě 

nezabila nezkrotná pýcha, musíš se jim přizpůsobit.“155 

Jeremiáš nazývá Simeona bílým havranem, kterého všichni honí a bijí a radí mu 

se přizpůsobit, zříci se sám sebe. Simeon chápe, že přes vnější krutost Jeremiáše je 

v něm něco dobrého, co je udušené letitými zkušenostmi a že mu v podstatě nepřeje nic 

zlého: „Pochopil jsem, že mi Jeremiáš opravdu přeje dobro: jiný svět než ten uvnitř 

klášterních zdí, si prostě nedovedl představit.“ 156  

Jako předloha pro Ševčukova Simeona posloužil Mykyta – trpitel (jedna 

z postav Kyjevo-pečerského pateriku). Ten byl stejně jako Simeon na pochybách, ale 

mniši z něj tyto „kacířské myšlenky“, tyto „ďábly“ vyhnali. Zanedlouho poté se stal 

biskupem Novgorodu. Simeon se však nechce dát podobnou cestou. Pokání učiní před 

svými bratry pouze jako nutný kompromis, ale slzy, které při tom prolévá, nepochází ze 

štěstí, jak se domnívají přihlížející, ale jsou to slzy smutku. Stejně jako Simeon ani 

Ševčuk nepřistupuje k odevzdání svých myšlenek do cizích rukou a díky tomu zachránil 

svou duši, svůj talent a svou tvář. Simeon své spisy nevydal a uschoval je pro další 

pokolení. Kdyby přiznal, co píše, byl by donucen dílo zničit a musel by se před 

ostatními mnichy kát a odvolat své myšlenky. Stejně tak Ševčuk nikdy nepodlehl 

režimu a raději psal do šuplíku a musel čekat na příhodnější dobu, kdy bude moci 

svobodně představit svá díla.  

Jeho Simeon se nakonec rozhodne vydat do světa a opustit klášterní zdi: „Velký 

širý svět mě lákal stále víc [...] opustím ponuré zdi tohoto příbytku pokory. Není to místo 

pro mou duši.[...] Když mě navštíví radost, budu se radovat, a když přijde smutek, budu 

se rmoutit. [...] a nebudu zadržovat slzy, vytrysknou-li mi z očí. [...] Chci mít nad sebou 

slunce, vidět šťavnatou zeleň a být mezi lidmi, kteří žijí podle toho, jak jim to velí 

příroda. Mně přidělila úkol nejskromnější pozorovat svět a prosévat vše, co vidím, sítem 

svého srdce a své duše.“157 

                                                 
155 Tamtéž, s. 26. 
156 Tamtéž. 
157 Tamtéž, s. 215. 
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ZÁVĚR 

Valerij Ševčuk zaujímá v ukrajinské literatuře výrazné postavení. Přestože 

navazuje na tradici ukrajinského písemnictví, přináší mnoho nových prvků, které jeho 

tvorbu odlišují od ostatních a můžeme tak jeho díla snadno rozpoznat podle 

specifického autorského rukopisu.  

V bakalářské práci jsem si položil za cíl podrobně zmapovat folklorně-

fantastické prvky. Autor vychází z lidového vyprávění, legend a mýtů a zároveň je 

velmi dobře obeznámen se světovou literaturou a jejími myšlenkovými proudy. Ševčuk 

všechny tyto prvky propojuje a přidává k nim své vlastní myšlenky a zkušenosti a díky 

svému velkému tvůrčímu nadání vytváří vysoký styl, který je velmi cenným příspěvkem 

do fondu ukrajinské literatury. Ve své práci jsem představil propojení folklorně-

fantastické a reálné roviny, které se odráží téměř v celé jeho tvorbě. Díky tomuto 

spojení můžeme vidět originální novodobou mytologii, která odráží Skovorodovu 

filosofii, západní duchovní směry, politickou situaci a přitom je propojena s tradicí 

ukrajinské literatury. 

Toto Ševčukovo novátorství jsem představil hlavně na materiálu románu Дім на 

горі a Příbytek pokory. O prvním zmíněném románu bylo v kontextu celé Ševčukovy 

tvorby napsáno doposud nejvíce článků a statí. Jeho složitost a symbolika je však 

natolik rozsáhlá, že tato otázka není zdaleka vyčerpána a zasluhuje ještě další zkoumání.  

Přes vysokou duchovní hodnotu díla Příbytek pokory, které bylo dokonce 

přeloženo do češtiny, prakticky nenajdeme v naší literatuře seriózní článek zabývající se 

podrobně tímto dílem. Zde jsem představil hlavně odraz filosofie a politické situace, 

které vidíme jak v myšlení a jednání postav, tak i v jejich osudech a prostředí, kde se 

nacházejí. Román by mohl být dále podrobněji zkoumán z hlediska teologie v kontrastu 

se Skovorodovou filosofií.  

Ve své práci jsem se zaměřil hlavně na literární a kulturně-filosofické hledisko 

zkoumání. Představil jsem folklorně-fantastické prvky, mytologicko-folklorní postavy a 

vnitřní duchovní svět hrdinů. Nejvíce jsem se soustředil na román Дім на горі a 

Příbytek pokory. Výše uvedené motivy a prvky by bylo možné zkoumat i na dalších 

Ševčukových dílech a bylo by přínosné provést vzájemné srovnání. Dále by bylo možné 

podrobněji rozpracovat problematiku Ševčukova jazyka a jeho prostředků, která se také 

doposud nedočkala rozsáhlejší studie.  
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