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a velikonoční povídky na pozadí ruské pravoslavné kultury. Hlavním cílem praktické 

části práce je charakteristika a popis vývoje tzv. „sváteční“ povídky v tvorbě A. P. 

Čechova.  Povídky rozdělené do sedmi tematických skupin jsou metodou interpretace 

postaveny do kontrastu s  prototypem žánru vánoční a velikonoční povídky poslední 

třetiny 19. století. S pomocí citací originálních textů povídek jsou vysvětleny tvůrčí 

modifikace dnes již klasického žánru: nové narativní postupy, moderní lyrický pohled 
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1. Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila dílo A. P. Čechova, představitele 

závěrečné etapy ruského realismu a zároveň jednoho z prvních ruských modernistů. 

Z autorova rozsáhlého literárního odkazu bylo pro potřeby této práce nejdříve nutné 

vybrat texty – povídky – s vánoční a velikonoční tematikou, pro které byl již dříve 

zvolen souhrnný alternativní název „sváteční“ povídky. Jelikož jde o poměrně obsáhlou 

etapu Čechovovy tvorby, není možné interpretovat všechny takto zaměřené povídky. 

Do užšího výběru proto postoupily texty charakteristické pro autorův literární vývoj. Od 

humoristických prvotin se přes texty mapující kvantitativní i kvalitativní zlom 

v autorově literární produkci v druhé polovině 80. let 19. století dostáváme až k 

obsahově složitějším povídkám prosyceným základními otázkami lidského života, jež 

jsou nezřídka pokládány s nádechem existenciální filosofie, ale téměř vždy 

s psychologickou ohleduplností k lidské bytosti se všemi jejími slabostmi. 

První kapitola teoretické části práce uvádí čtenáře do problematiky výskytu 

křesťanských archetypů v ruské literatuře od přijetí křesťanství na Rusi. V následujících 

třech kapitolách jsou ve vztahu k ruské pravoslavné kultuře charakterizovány dva 

nejdůležitější křesťanské svátky, Vánoce a Velikonoce, a jejich vliv na formování žánru 

vánoční povídky a typicky ruského žánru – povídky velikonoční.  

V ruské literatuře se jako v žádné jiné národní literatuře do tvorby vánočních a 

velikonočních textů zapojili nejuznávanější spisovatelé. Poslední desetiletí 19. století a 

počátek století 20. proběhly dokonce ve znamení boomu „svátečních“ povídek a s ním 

ruku v ruce jdoucí krize kvality žánru, která vedla k masové produkci textů 

nekvalitních, až brakových, a k tvorbě povídek antivánočních a antivelikonočních. 

Práce si klade za cíl přiblížit vznik a vývoj žánru vánoční a velikonoční povídky, 

jelikož v českém prostředí podobné studie či obecná pojednání téměř neexistují. 

Nejpodstatnější část je věnována charakteristice zpracování „svátečního“ tématu v 

tvorbě A. P. Čechova, který ho ve svých povídkách posunul trochu jiným směrem, než 

byl masový čtenář ruského tisku zvyklý.  

Jak vyplývá z celé vlastní čechovovské kapitoly, byly povídky pro potřeby této 

diplomové práce rozděleny podle určitého klíče. Vzhledem k jejich množství a 

různorodosti nebylo toto třídění snadné. Ačkoliv se nabízí prosté rozdělení povídek na 

vánoční a velikonoční nebo jejich chronologické řazení, postupně se vyprofilovaly 
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některé podstatné společné rysy, jež pomohly vytvořit tematické i formálně sourodé 

skupiny. 

Protože mnoho povídek, ze kterých je v práci citováno (tedy nejen 

Čechovových), nebylo vůbec přeloženo do češtiny nebo není možné je dohledat, 

uvádím jejich názvy, v závorce za ruskými, ve vlastním překladu. 
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2. Křesťanství v ruské literatuře 

Přijetí křesťanství je mezi evropskými národy obecně považováno za obrovský 

přelom v dějinách umění a vzdělanosti. Pro Velkou Moravu znamenal příchod 

věrozvěstů Konstantina a Metoděje zavedení slovanského jazyka do bohoslužby a 

nositeli vzdělanosti se téměř na celý středověk stali církevní představitelé. 

Staroslověnská tradice dala základ jak staré češtině, tak staré ruštině a dalším 

slovanským jazykům, Bulhaři dodnes považují svou staroslověnskou redakci za jeden 

z vrcholů národní literární tradice. 

V tehdejší Kyjevské Rusi bylo křesťanství přijato knížetem Vladimírem až 

v roce 988, tedy o více než sto dvacet let později než na Velké Moravě, a i zde 

zanechalo v rozvoji písemnictví nesmazatelné stopy. Ačkoliv se sovětská literární věda 

snažila jeho vliv popřít nebo o něm alespoň mlčet – a mlčení je z psychologického 

hlediska nakažlivé; jestliže o něčem všichni mlčí, vzniká v povědomí lidí dojem, že jev 

neexistuje1 – díky silné náboženské tradici se jí to nemohlo nikdy úplně podařit. 

Literární historie byla v době existence SSSR vykládána jako prostátní a 

propolitická, zaujatá pouze třídním bojem a přípravou revoluce. Po pádu Sovětského 

svazu bylo třeba nahlížet na literaturu, ale i na kulturu, historii, vědu a další oblasti 

společenského života z jiného úhlu, oprostit se od agresivní ideologie a propagandy a 

začít se dívat na lidský život a svobodu objektivně a kritickýma očima. I proto od 90. let 

vzniklo tolik nových publikací vracejících se k tématům po dlouhá léta oficiálně 

nepřijatelným; mezi nimi i k otázkám víry a náboženství a jejich spojitosti s literaturou. 

Na světě jsou pochopitelně národy, jejichž kultura na křesťanství nijak 

nezávisela a které se vyvíjely paralelně s křesťanskými národy. Stačí vzpomenout na 

pohanskou antiku, na Čínu, Japonsko, Indii, jejichž umění je velmi staré a velmi ceněné, 

nebo na nejstarší písemnou památku vůbec, mezopotámský Epos o Gilgamešovi starý 

bezmála pět tisíc let. Hebrejská kulturní tradice dala světu Starý zákon, na který navázal 

křesťanský a původně řecky psaný Nový zákon. Je zajímavé, že Bible jako taková není 

dílem zdaleka originálním, neboť její témata a motivy se objevují v památkách mnohem 

starších. Starozákonní Potopa světa je parafrází dochované části zmíněného Eposu o 

Gilgamešovi, ve kterém je popsán příběh zachránce všech živočišných druhů včetně 

lidského, jež naložil na gigantickou loď jistý Utanapištim, aby mu po určité době plavby 

                                                 
1 ЗАХАРОВ, В. Н. Русская литература и христиaнство. In: Евангельский текст в русской 
литературе XVIII – XX веков. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1994, 
s. 5. 
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po nekonečném oceánu nenavrátivší se vypuštěný havran zvěstoval, že vody ustoupily. 

Noemu tuto zprávu přinesla holubice, již vypustil a jež přinesla v zobáčku olivovou 

snítku. Ta je znamením, že Bůh stvořil nový svět.2 

Od ruského přijetí křesťanství, přes celý středověk, až po novověkou 

sekularizaci a demokratizaci, která přišla vlivem mongolo-tatarského obléhání do 

ruských zemí o něco později (až v 17. století), můžeme spíše než o literatuře mluvit o 

křesťanské slovesnosti.3 Jako první se vlivem byzantské misie překládala ve 

slovanských zemích evangelia, žalmy, podobenství, ale i starozákonní knihy. Ze 

Starého zákona si lidé osvojili víru v jednoho Boha a přijali také stvoření světa Bohem-

Tvůrcem. Církevní etika dlouho autoritativně udržovala téma Boha, Krista a samotné 

své instituce jako přísně sakrální. První vážný rozkol v ruském pravoslaví znamenaly 

reformy moskevského patriarchy Nikona, jenž nechal v 50. letech 17. století přizpůsobit 

liturgické texty a obřady řeckým originálům, od nichž se ruské knihy a na nich založené 

zvyky snad důsledkem chyb při překladu a přepisu lišily. Přestože šlo o detaily čistě 

formální, boje mezi starověrci a těmi, kteří reformy přijali, trvaly celá léta.4 Další ránu 

staroruským křesťanským tradicím zasadil první všeruský imperátor Petr I., jehož 

„církevní reforma vycházela z projektu podřízení církve státu a její přiblížení církvi 

evropské. Jako vzor mu posloužila struktura protestantské církve. Petr I. zrušil úřad 

patriarchy a nahradil ho tzv. nejsvětějším synodem, postavením rovným senátu. 

Rozhodnutí tohoto duchovního kolegia byla vázána na carův souhlas, imperátor dále 

zestátnil příjmy klášterů, odvolávaje se na chudobu a askezi mnichů jako základní 

princip jejich života a činnosti“.5 

Vlivem těchto událostí se začala v Rusku rozvíjet církevní publicistika, ale také 

proces sekularizace křesťanské kultury. Bůh, Kristus a samotné křesťanství se nově 

stávají tématy světské literatury.6 Nejprve se tyto tendence výrazně projevily 

v Lomonosovově poezii (viz Утреннее размышление о божием величестве, 

Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного 

сияния apod.); kromě Lomonosova jmenujme dále básníky Děržavina či Žukovského.  

                                                 
2 Genesis 7 – 9. 
3 ЗАХАРОВ, В. Н. Русская литература и христиaнство. In: Евангельский текст в русской 
литературе XVIII – XX веков, Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1994, 
s. 6. 
4 Kronika lidstva. Bratislava: Fortuna Print, 1992, s. 499. 
5 Tamtéž, s. 552. 
6 ЗАХАРОВ, В. Н. Русская литература и христиaнство. In: Евангельский текст в русской 
литературе XVIII – XX веков, Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1994, 
s. 7. 
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Inspirace křesťanskými texty je popsána u velkého množství spisovatelů ruské 

klasiky. Zjednodušeně řečeno, umělecký svět jakéhokoliv spisovatele je prodchnut 

jistou vírou: Pro N. A. Někrasova byl Bohem trpící národ, ideál Krista-Spasitele stál 

v centru uměleckého zájmu F. M. Dostojevského; hodnotovou stupnici L. N Tolstého 

určují dobro, pravda a skromnost a A. P. Čechov, ačkoliv nebyl literární historií dlouho 

pokládán za věřícího člověka (náboženství mu připadalo „pochmurné“7 a příliš mu 

připomínalo nešťastné období dětství, kdy musel se svými sourozenci do noci 

nacvičovat kostelní zpěv a od časných ranních hodin zpívat na mších), prokázal ve svém 

díle hluboké znalosti ruského náboženského života.8  

Nejčastěji se v ruské literatuře 19. století cituje Nový zákon. Tento fakt 

umožňuje zkoumání daných textů zúžit na rozbor citátů novozákonních evangelií.9 

Nejvhodnější prostředí pro uplatnění citátů potom E. Novikovová spatřuje v umělecké 

próze – z prózy v nejširším slova smyslu vyděluje cíleně uměleckou prózu proti próze 

liturgické, nábožensky filosofické či publicistické. Biblické reminiscence se objevují i 

v období romantismu, ale až alexandrovské reformy přelomu 50. a 60. let 19. století 

připravují půdu pro intenzivní vstup evangelních textů do umělecké literatury. Veliký 

význam mezi reformami měl překlad Bible do moderního ruského jazyka a uvolnění 

cenzury v 60. letech 19. století.  

Po zlatém věku ruské literatury přichází věk stříbrný a s ním básníci Blok, 

Achmatovová, prozaici Sologub, Andrejev, Bunin a navzdory socialistickému režimu 

zůstali křesťanským tématům věrni např. Solženicyn či Pasternak. 

 

Ruská literatura nebyla jen křesťanská, byla hlavně pravoslavná. Rozdělení 

církve na Západní a Východní začíná v roce 1054 a završuje se pádem Konstantinopole 

v roce 1204. Ruské pravoslaví se stále výrazněji duchovně vydělovalo např. od řecké 

ortodoxní církve; jako nejdůležitější křesťanský svátek stanovilo Velikonoce, tedy 

vzkříšení Krista a nikoliv jeho narození, jak tomu je u západních církví. A hlavně 

posílilo vykupitelskou roli Ježíše Krista, což zformovalo ideály utrpení, strádání, 

vykoupení a spasení jakožto zásadní postuláty ruské náboženské mentality. Stalo se 

                                                 
7 POTAPENKO, I. N. Několik let s A. P. Čechovem. In: Setkání s Čechovem, z ruských originálů pamětí, 
korespondence a dokumentů vybral E. Frynta. Praha: Státní naklad. krásné literatury a umění, 1962, s. 
142.  
8 СОБЕННИКОВ, А. С. Между ´еcть Бог´ и ´нет Бога´… Иркутск: Издательство Иркутского 
университета, 1997, с. 160. 
9 НОВИКОВА, Е. Софийность русской прозы второй половины XIX века. Томск: Томский 
государственный университет, 1999, с. 5. 



13 
 

způsobem života poslušného křesťana, literárních hrdinů, a jak už to bývá, zasahovalo i 

do všedního života lidí nevěřících.10 

                                                 
10 НОВИКОВА, Е. Софийность русской прозы второй половины XIX века. Томск: Томский 
государственный университет, 1999, с. 9. 
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3.  Vánoce a Velikonoce v křesťanské tradici 

3.1 Vánoce 

Dvěma nejvýznamnějšími křesťanskými svátky jsou Vánoce a Velikonoce, proto 

se jim také tzv. kalendářní slovesnost věnuje nejvíce. Lidé si každoročně připomínají 

narození a ukřižování Ježíše Krista, potažmo jeho vzkříšení, zmrtvýchvstání a 

nanebevstoupení. A tolik z nich přitom nečetlo Bibli. To ukazuje na zesvětštění tohoto 

svátku a v posledních desetiletích také na jeho globální a komerční charakter.  

Jedna z hypotéz pátrajících po původu tradice oslavy Kristova narození hovoří o 

polovině 4. století, přesněji o roce 336, kdy byly údajně v Římě Vánoce poprvé slaveny. 

Svědectví o tom přináší tzv. Chronographus z roku 354. Jde o ilustrovaný liturgický 

kalendář, almanach, obsahující kromě jiného i seznam římských mučedníků. Praví se 

v něm, že „8 dní před lednovými kalendami Kristus se narodil v Betlémě judském.“11   

Další úvahy se vracejí k pohanským oslavám zrození Slunce o prosincovém 

slunovratu. „Aby potlačili konkurující pohanské náboženství, rozhodli se křesťané 25. 

prosinec zasvětit oslavě příchodu pravého světla, „slunce spravedlnosti“, Ježíše Krista. 

Křesťanští myslitelé přitom poukazovali na skutečnost, že se očekávaný Vykupitel 

označuje jako „slunce spravedlnosti už ve Starém zákoně“.12 Nejnovější úvahy 

vycházejí z kumránských svitků a z Lukášova evangelia, v němž je Kristovo narození 

zaznamenáno zhruba šest měsíců po narození Jana Křtitele: „Když byla Alžběta 

v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města Nazaret 

k panně z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.“13 Vánoce se v západním světě 

tradičně slaví 25. prosince, v ruské pravoslavné církvi ale podle juliánského kalendáře 

připadají stále na 7. ledna. 

O narození Ježíše Krista se v Novém zákoně dozvídáme nejvíce v Lukášově 

evangeliu. Ježíšovu dětství, prvním zázrakům a životu jeho matky, Panny Marie, se více 

věnují apokryfní evangelia, která však podle křesťanské tradice nelze vnímat jako 

věrohodný pramen. Přesto jsou tato evangelia dětství zajímavým a živým čtením. Patří 

sem Protoevangelium Jakubovo nebo Pseudo-Matoušovo evangelium, která pojednávají 

o Mariině narození, dětství a dospívání, Pseudo-Tomášovo evangelium dětství potom 

vypráví o malém Ježíšovi, který je sice už jako dítě schopen zázračně uzdravovat a sytit 
                                                 
11 VOPŘADA, D. Původ Vánoc coby oslavy narození Krista [online]. 2007-12-17, [cit. 2010-06-27];  
Dostupné na WWW: ˂http://apo-logia.blogspot.com/2007/12/pvod-vnoc-coby-oslavy-narozen-
krista.html˃. 
12 VAVŘINOVÁ, V. Malá encyklopedie Vánoc. Praha: Libri, 2001, s. 16. 
13 L 1, 26 – 27. 
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davy, ale na druhou stranu se chová jako obyčejný a místy panovačný kluk. Kniha 

Neznámá evangelia zahrnuje kromě zmíněných evangelií dětství např. Evangelium 

Hebrejců, ve kterém je popsáno sedmnáct zázraků, jež se odehrály při Kristově narození 

(namátkou uvádím jasné světlo ve všech chrámech světa, uzdravení nemocných, hvězdu 

ukazující cestu, uvolnění řetězů a pout, dozrání vína v Jeruzalémě či promlouvání dětí 

v lůně matek).14 

Uměleckým ztvárněním biblických témat se zabýval také Karel Čapek ve své 

Knize apokryfů a velmi zajímavý pohled na život Krista měl i americký režisér M. 

Scorsese, který podle románu N. Kazantzakise natočil film Poslední pokušení Krista. 

Kristovo narození má pro svět věřících i nevěřících rozhodující význam 

přinejmenším v tom, že se světová historie rozdělila na události před Kristem a po 

Kristu. Pro křesťany nastává Narozením Páně nová doba, v níž je věřící a pokorný 

člověk věčný.15 Vánoční svátky trvají od Narození Kristova („Рождество Христово“; 

25. 12. nebo podle starého kalendáře 7. 1.) do Tří králů (18. 1. se slaví „Крещенский 

сочельник“ a po něm následuje „Богоявление Господне Крещение“; 6. 1.; 19. 1.) 12 

dní. V tomto čísle lze spatřovat cyklickou symboliku, uvážíme-li, že rok má dvanáct 

měsíců, nebo obecně symboliku čísel – dvanáct bylo např. Ježíšových apoštolů.  

Kalendář se s příchodem Krista stal cyklem nejen ročních období, ale i všedních 

a svátečních dnů, při jejichž příležitosti se ustálily určité obyčeje a které byly zároveň 

inspirující pro svět umění.  

Předchůdce moderního kalendáře, tzv. zemědělský rok, měl také své svátky a 

s nimi spojené zvyky, stejně tak novověké sekularizované měšťanstvo a každá 

individuální rodina. Pro tuto práci jsou ale nejdůležitější tradice církevní. Ať už jde o 

různá středověká a barokní kázání, exempla nebo uměleckou výzdobu božích stánků a 

poutních míst, pohanské a křesťanské zvyky zanechaly hluboké stopy v lidové, ústně 

tradované, a později psané slovesnosti. Některé literární texty jako by se staly na čase 

přímo závislé. Ranní modlitba byla určena na ráno, nikoliv na večer, stejně tak je 

nemístné zpívat vánoční koledu o Velikonocích.  

 

Svátku Narození Páně předcházel na Rusi čtyřicetidenní půst, svátku Zjevení 

Páně (6. 1.; 19. 1.) předcházel půst jednodenní. Narození Krista bylo dlouho a toužebně 

                                                 
14 DUS, J. A., POKORNÝ, P. Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy. Praha: Vyšehrad, 2001. 
15 КРЕТОВА, А. А. Будьте совершенны…. Орел, Москва: Орловский государственный 
университет, 1999, с. 23. 



16 
 

očekáváno, chrámy bývaly bohatě osvětleny, mší se účastnili všichni bez rozdílu (do 

petrohradského Isaakovského chrámu docházela často na bohoslužbu celá carská rodina, 

jejíž přítomnost byla lidmi vnímána jako požehnání pro celý příští rok). V předvečer 

Narození se konaly tzv. „Царские часы“ – Carské hodinky – zvláštní bohoslužba. Na 

konci večerní mše, která trvala i celou noc, se žehnal chléb, pšenice, víno a olivový olej 

pro pomazání věřících. Tradičními pokrmy ruské vánoční večeře bylo vepřové maso, 

dobře známé „блины“ a „кутья“ – pokrm z medu a obilovin. Obvykle se pilo z jedné 

společné číše, z níž se na počest mrtvých předků trochu ulévalo na stůl nebo na zem. Za 

stejným účelem se nechávala i první lžíce kaše a pro zahřátí navrátivších se duchů se 

před domy zapalovaly ohně. 

Na 31. prosinec připadal v ruském kalendáři svátek sv. Vasila („Васильев 

вечер“; u nás den sv. Silvestra), kdy se hodně jedlo (vepřové maso, pirohy, bliny, kuťja, 

klobásy atd.) a pilo (kvas, víno, pivo, vodka), před půlnocí se lidé loučili se starým 

rokem, vítali nový a dávali si dárky. Po revoluci v r. 1917 byly tradiční křesťanské 

Vánoce socialistickým režimem potlačovány a dárků se lidé dočkali oficiálně jen na 

Nový rok. Obyčej vánočního stromku (ёлки) přinesli do Ruska Němci přicházející do 

země za panování Petra I. I tak se ale stromečky začaly v Rusku zdobit až ve 2. 

polovině 19. století a spíše než při příležitosti Narození Páně právě v předvečer Nového 

roku. Tato tradice považovaná kvůli tomu, že ji přinesli nepravoslavní Evropané, za 

pohanskou byla zachována i v porevolučním Sovětském svazu. Spolu s ozdobeným 

jehličnanem se do ruských oslav Vánoc a Nového roku dostala také dávná postava 

Mrazíka. Dřívější bohatýr-kovář, zavírající na zimu prameny potoků a řek a zmrazující 

a ochraňující před nemocemi a zlými silami vše živé, byl Petrem Velikým násilně 

v povědomí lidí přeměněn na laskavého staříka, přinášejícího novoroční dárky. Na 

cestách ho dodnes za tímto účelem doprovází křehká Sněhurka.16 

 

Pověry a obyčeje provázejí v různé míře celý rok. Vlivem křesťanství a později 

hlavně osvícenství a pozitivismu se sice pohled člověka na svět změnil, ale staré zvyky 

úplně nevymizely. „Církev se s nimi po marném boji o jejich vymýcení smířila a 

přetvořila je v součást křesťanských oslav“17 a moderní člověk je dodržuje proto, že mu 

připomínají tradici jeho předků, a umožňují mu alespoň někdy se zastavit a třeba i 

popřemýšlet nad jejich magickým významem. Proto se i v současné literatuře 

                                                 
16 VAVŘINOVÁ, V. Malá encyklopedie Vánoc. Praha: Libri, 2001, s. 206 – 212. 
17 Tamtéž,  s. 19. 
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setkáváme s kouzelnou atmosférou vánočních a velikonočních svátků. Jejich tajemství 

je především záležitostí srdce, které, jak řekl Pascal „má své důvody, které rozum 

nezná“.18 

Věřící i nevěřící lidé mívají tradičně kolem vánočních svátků zvláštní pocit 

souznění a harmonie a i ti nejzapřisáhlejší ateisté nakupují svým blízkým dárky a 

dodržují alespoň některé tradice. Tak se svou spíše konzumní než duchovní náturou 

zařazují do historie tisíciletých oslav narození někoho, v něhož sice nevěří, ale přesto 

mu zpívají koledy a stavějí betlém. 

3.2 Velikonoce  

Jakkoliv jsou Vánoce i mezi nevěřícími lidmi oblíbené, pro křesťany nastává 

větší důvod k oslavě velikosti Ježíše Krista o svátcích velikonočních.  

Starozákonní proroctví se naplnilo a „Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby 

z tohoto světa šel k Otci.“19 Podle Bible byl Ježíš Kristus zrazen jedním ze svých 

učedníků, Jidášem Iškariotským, mučen a potupně ukřižován. Zázrakem hodným jeho 

výjimečnosti je vzkříšení, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, jež dovršil čtyřicet dnů po 

svém ukřižování.  

Velikonoční tajemství Kristova spásného činu je základem křesťanské víry a 

tvoří pilíř všech liturgických svátků. Oslava Velikonoc je jako svátek Pascha poprvé 

oficiálně zmíněna v zákoně římského císaře Valentina II. z roku 389. Zprvu se památka 

Kristovy mučednické smrti shodovala s hebrejským svátkem Pesach. „Bylo dva dny 

před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak 

by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho.“20  

Kristus byl záhy oslavován jako nový pesachový beránek a velikonoční svátky 

se postupem času staly symbolem oslavy nového života a vítězství života nad smrtí. 

Ačkoliv se východokřesťanské církve přely se západními o termín Velikonoc téměř sto 

let („spor o Velikonoce“; pol. 2. století – pol. 3. století), bylo na Nicejském koncilu 

roku 325 stanoveno, že se Velikonoce budou podle výpočtu nadále slavit první neděli 

po prvním jarním úplňku a ne v návaznosti na židovské tradice, jak původně chtěly 

východní církve. Starý hebrejský výraz pesach (minutí) se dostal přes aramejštinu a 

                                                 
18 NEUBAUER, Z. Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc. Praha: Malvern, 
2009, s. 8. 
19 J 13, 1.  
20 M 14, 1. 
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řečtinu do latiny (pascha) a označení Pascha se pro velikonoční svátky dodnes užívá 

v románských jazycích (it. Pasqua, franc. Pâques, rum. Pasti) a ve východokřesťanských 

církvích (rus. „Пасха“).21 

Velikonoce jsou dodnes historickým a symbolickým jádrem všech liturgických 

svátků. „V raně křesťanské církvi se po první tři století nesvětil žádný jiný svátek kromě 

oslavy velikonočního tajemství, a to každou neděli“22 (Kristovo zmrtvýchvstání připadá 

na třetí den po ukřižování, tedy na neděli; odtud také pochází původ ruského označení 

neděle – „воскресенье“.23) A jako o Vánocích, i v období Velikonočním se obecně 

udrželo velké množství zvyků. Za všechny jmenujme jarní úklid (Velikonoce jsou také 

brány jako svátky jara), který je sekulárním pozůstatkem povědomí souvislosti 

Velikonoc s novým počátkem. 

 Obřady oslav vzkříšení začínaly za naprosté tmy, před odchodem do kostela lidé 

vymetali vyhaslá ohniště, krby a pece a z kostela si odnášeli nový oheň – nové světlo – 

symbol nového života.24 Málokdo i dnes o Velikonocích nepeče velikonočního beránka 

(v současné době sice spíše jako druh sladkého pečiva, na vesnicích se však dosud 

tradičně pečou jehňata či kůzlata), jakožto symbol nevinnosti a čistoty Syna Božího. 25  

Kromě beránka se v křesťanských kostelech světily pokrmy jako mazanec a chléb, na 

svátečním stole nikdy nechybělo víno a vejce – „jeden z archetypálních symbolů, který 

se objevuje v kosmogonických mýtech většiny předkřesťanských kultur“26. V Rusku je 

tradičním pokrmem tzv. pascha27 – moučník z tvarohu, smetany, másla, cukru, vajec, 

ořechů a kandovaného ovoce. Kromě zmíněného svěcení nového ohně nesmíme 

zapomenout na svěcení vody, jíž je jako živlu nezbytnému k životu věnována pozornost 

už ve starověkých mýtech a kultech a později i v Bibli, která odsuzuje neposkytnutí 

vody žíznícímu; Jan Křtitel křtil vodou každého příchozího, což se při křtu dodržuje ve 

velmi decentní formě dodnes. Voda se světila též o Vánocích. 

                                                 
21 VAVŘINOVÁ, V. Malá encyklopedie Velikonoc. Praha: Libri, 2006, s. 23 – 25. 
22 Tamtéž, s. 23. 
23 NEUBAUER, Z. Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc. Praha: Malvern, 
2009, s. 13. 
24 Tamtéž s. 11. 
25 Křesťanské obyčeje jsou v české literatuře velmi dobře zachyceny v „kronice“ Rok na vsi Aloise a 
Viléma Mrštíků či v Babičce Boženy Němcové. 
26 VAVŘINOVÁ, V. Malá encyklopedie Velikonoc. Praha: Libri, 2006, s. 253. 
27 Pascha – kromě tradičního moučníku označení židovských a pravoslavných Velikonoc; aramejská a 
řecká podoba slova „pesach“ – „míjení“, „pominutí“; prapůvodní význam byl snad uklidnění, smíření 
bohů, tedy „prominutí“; NEUBAUER, Z. Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství 
Velikonoc. Praha: Malvern, 2009, s. 27. 
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Stejně jako vánoční svátky se i Velikonoce v křesťanských zemích národ od 

národu v lecčem liší. V Rusku a dalších východních církvích jsou vlivem juliánského 

kalendáře posunuty o třináct dní. Tak jako v jiných zemích jim předchází čtyřicetidenní 

půst začínající Popeleční středou, před níž se slaví pohyblivý třídenní masopust (v 

Rusku „Масленица“). „Pravoslavný půst se dělí na dvě části – na Veliký půst trvající 

čtyřicet dní a na část tvořící postní dny „Страстной седмицы“ tzv. Pašijového týdne. 

Součástí půstu bývá kromě střídmosti v jídle i pohlavní zdrženlivost a častější 

docházení na bohoslužby. 



20 
 

4. Křesťanské svátky a literatura  

(od folkloru k cílené „sváteční“ tvorbě) 

 Vánoční a velikonoční literární díla jsou inspirována svátky opakujícími se 

pravidelně a v určitém čase, mívají určitou mystickou atmosféru, popisují typické 

zvyky, příznačné situace a vyznačují se jistou náladou jejich účastníků.28 Své počátky 

mají ve folklorní slovesnosti. 

Folklorní slovesnost je třeba chápat jako zvláštní formu umělecké tvorby – dílo 

„není folklorním faktem proto, že je vytvořil lidový básník, vypravěč nebo dramatik; 

stává se folklorním faktem teprve tím, že je přijato lidovým společenstvím, jež je 

traduje a obměňuje ústním podáním“.29 Lidé při každém vyprávění vnesli do děje něco 

ze svých zkušeností, a tak se ústní lidová slovesnost stávala improvizovanou a neustále 

upravovanou. Historický a sběratelský zájem o folklor přineslo teprve 19. století a 

z něho také pocházejí první sbírky lidových písní, pohádek, říkadel, hádanek, pranostik, 

ukolébavek a jiných žánrů, které se do té doby tradovaly v kruzích posluchačů, 

vyprávěné a zpívané za dlouhých zimních večerů, při práci na poli, na trzích a vlastně 

při všech příležitostech běžného i svátečního života.  

Typicky ruským folklorním žánrem jsou byliny vypravující o nepřemožitelných 

bohatýrech, přicházejících včas na ochranu své země. Oblíbeným žánrem v ruské 

folklorní tradici byly pověrečné povídky („былички“). Termín „быличка“ zavedli na 

počátku 18. století folkloristé a bratři Jurij a Boris Sokolovovi.  

Pověrečné povídky jsou vyprávěním věnovaným nadpřirozeným bytostem, 

nereálné události či boji s nečistou silou, které bývá vydáváno za skutečné. Vystupují 

v nich různí ochránci, ale mnohem častěji škůdci domu, pole a chléva (домовые, 

полевые, хлевники, банники, гуменники...), ale i rusalky, čerti, lesní a vodní muži či 

nebezpeční umrlci. Tito představitelé temných sil svádějí člověka na scestí, kde mu 

může pomoci jen jeho víra. Kompozice pověrečných povídek je dynamická a často 

popisuje jedinou epizodu. Vypravěč působí jako očitý svědek, což podporuje autenticitu 

příhody. Narozdíl od vypravěče, který se jeví jako určitá, konkrétní osoba, je 

nadpřirozená a démonická bytost líčena nejasně a často jen jejím příznakem (rusalka – 

dívka se zelenými vlasy). Atmosféra pověrečných povídek je strašidelná, temná a tichá, 

                                                 
28 ДУШЕЧКИНА, Е. В. Рyсский святочный рассказ. Становление жанра. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1995, с. 7. 
29 LEHÁR, J. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2004, s. 147. 
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setkání s nečistou silou je příznačné pro noční hodiny a postavy mohou být často jen 

výplody snů či halucinací.30  

Tím, že bývaly vyprávěny při určitých příležitostech, a také tím, že nabývaly 

mystického charakteru, se pověrečné povídky staly přímými předchůdci žánru 

„svátečních“ povídek, jak je známe dnes. S jejich motivy se setkáváme i u autorů, kteří 

se pokusili nově ustavený žánr tvůrčím způsobem přepracovat (N. S. Leskov,  

A. P. Čechov ad.). 

                                                 
30 МОРОХИН, В. Н. Прозаические жанры русского фольклора. Москва: Высшая школа, 1977, с. 
171 – 173. 
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5. Vývoj žánru vánoční povídky v ruské literatuře 

Pokud jde o staroruskou oficiální psanou literaturu, nelze mluvit o tom, že by se 

v ní v nejstarších literárních památkách vánoční veselí a světské zvyky výrazně 

objevovaly. Jestliže byly až do 17. století stěžejními žánry životy světců („жития“) a 

místní kroniky („летописи“) se zřetelem k přesným historiografickým údajům, lze si 

domyslet, s jakým zpožděním se do ní dostaly žánry v západní, ale i střední 

Evropě tehdy již dobře známé a populární. Teprve v 17. století můžeme mluvit o tom, 

že do literární tvorby začínají pronikat prvky výmyslu a zobecnění, tedy že nejde vždy 

jen o konkrétní historickou osobnost a detailně popsané určité místo (viz Повесть о 

Горе и Злочастии). Tyto projevy souvisejí se sekularizací náboženských témat, 

demokratizací literatury a především s  otevřením okna do Evropy za vlády Petra I. 

Velikého. 

 

Za vlády Alžběty I. Petrovny a především později, v období panování Kateřiny 

II. Veliké, se oslavy vánočních svátků vyznačovaly mnoha lidovými obyčeji – i na 

carském dvoře bylo zvykem pořádat maškarní bály a zpívat tzv. „подблюдные песни“ 

(písně zpívané dívkami a ženami v čase vánočního hádání a věštění budoucnosti nad 

nádobou vody, do níž byly kladeny různé předměty, jako prsteny, náušnice, knoflíky 

apod., ty byly poté popořadě vytahovány a dívky podle nich usuzovaly na svou 

budoucnost). E. V. Dušečkinová tuto tezi ale spíše odmítá: „Dvorem organizované 

vánoční slavnosti nebyly ani tak pokračováním lidové tradice, jako její vulgární 

rekonstrukcí, čímž neodvratně ztrácely původní magický smysl a měnily se v obyčejnou 

zábavu.“31 Spíše než lidovými kořeny byly tyto plesy charakteristické evropskými 

způsoby, jež si Kateřina Veliká velmi oblíbila. Původní zvyk oblékat se do zvířecích 

masek, což mělo původ ve zmíněném zemědělském kalendáři a všemožně ovlivňovalo 

budoucí úrodu, byl vystřídán vymýšlením exotických kostýmů a také převlékáním mužů 

do ženských šatů a naopak.  

Z 18. století se dochovalo množství vyprávění městských obyvatel – ať už 

přepracované lidové pověrečné povídky nebo různé příhody a anekdoty vycházející 

z reálného základu. Tak tomu zřejmě bylo i v příběhu o Frolu Skobejevovi (Повесть о 

Фроле Скобееве), jehož ústní podoba bývá datována již koncem 17. století. Písemné 

                                                 
31 ДУШЕЧКИНА, Е. В. Рyсский святочный рассказ. Становление жанра. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1995, с. 51. 
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záznamy byly sice objeveny až v pozůstalosti M. P. Pogodina, ale zobrazené reálie 

odpovídají Rusku ještě před vládou Petra I. Velikého. Jde o vůbec první reakci na 

španělskou módu pikareskních („плутовских“) románů, již zejména v 18. století 

napodobovala celá Evropa. Frol Skobejev je antihrdinou pocházejícím z měšťanského 

prostředí. Jakožto typické postavě pikareskního příběhu mu život přináší každodenní 

dobrodružství plná šancí, jak změnit svůj chudobný úděl, ale i zklamání, a tak se 

rozvíjejí jeho sklony k intrikám. Uchyluje se k veselé lži, která stojí v opozici 

k patetické idealizaci a vznešenosti tehdejších vysokých literárních žánrů.32 Převlečen 

za dívku se vetře na jeden z vánočních plesů a svede vyhlédnutou dceru bohatého 

měšťana. V 18. století byl námět neznámého autora autorsky zpracován I. Novikovem 

v díle Новгородских девушек святочный вечер.33 Motivy převlékání do šatů 

opačného pohlaví jsou sice příznačné pro vánoční maškarní bály, můžeme je ale najít i 

v jiných literárních dílech (např. v Karamzinově novele Наталья, боярская дочь). 

Nadšeným sběratelem lidové slovesnosti, znalcem lidového jazyka a 

popularizátorem folklóru byl M. D. Čulkov, který v druhé polovině 18. století proslul 

vydáváním týdeníku И то и сe nebo např. sbírkou lidových pověr (Словарь русских 

суеверий, 1782). Časopis И то и сe byl určen především městskému obyvatelstvu a 

měl podobu kalendáře. Časově byl naplánovaný tak, aby čtenářům zprostředkovával 

informace a zábavu věnovanou různým svátkům v průběhu celého roku a také aby 

znovu oživil pozvolna zapomínanou tradiční atmosféru pravoslavných i občanských 

svátků a obřadů. Nejpestřejším vydáním bývala poslední čísla v roce, tedy ta zasvěcená 

svátkům vánočním. Čulkov využíval stará folklorní vyprávění a s přidáním ironie je 

přepracovával. Na rozdíl od tradičních pověrečných povídek, které byly vyprávěny jako 

pravdivé historky, dokázal Čulkov nad jejich věrohodností pochybovat (…“nic 

takového netvrdím, ale vyvracet se to neopovažuji…“).34  

 Čulkovova žurnalistická tvorba byla v podstatě prvním impulsem rozvoje 

vánoční povídky jakožto žánru, o sto let později se díky jeho usilovné snaze periodika v 

masové produkci vánočních a novoročních povídek takřka předháněla, což mělo za 

následek pochopitelný úpadek tohoto specifického žánru. 

Pravý zájem o folklorní látku přišel až s nástupem romantismu. Asi 

nejvýznamnějším pramenem zájmu o národního ducha Vánoc je Žukovského balada 

                                                 
32 MOCNÁ, D., PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004, s. 451. 
33 FOJTÍKOVÁ, E. a kol. Staroruská čítanka. Praha:  SPN, 1989, s. 239. 
34 ДУШЕЧКИНА, Е. В. Рyсский святочный рассказ. Становление жанра. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1995, с. 64 – 70. 
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Světlana (Светлана; viz dále). 19. století, především jeho poslední třetina, bylo 

obdobím pevného zakotvení vánočních historek v žánrové hierarchii. Zároveň se, 

hlavně v domech městských vzdělanců, stávají klasickým tématem pro vyprávění při 

svátečních setkáváních. Strašidelné historky s vánoční tematikou patřily ke koloritu a 

alespoň částečně tak vyplňovaly mizející vědomí dávných tradic. Zvýšený zájem o 

kalendářní slovesnost byl spojen i se vznikem a formováním etnografie a folkloristiky 

ve 20. a 30. letech 19. století a se zvýšenou pozorností k národní historii.35 

Výrazným představitelem využívajícím prvků lidové tvořivosti ve vyprávění 

vánočního příběhu s rysy pověrečné povídky („святочного рассказа“) je historik, 

spisovatel a sběratel literární i neliterární tvorby M. P. Pogodin. Ačkoliv jeho spisy dnes 

prakticky nevycházejí – nejnovější vydání pocházejí ze 70. let 19. století – jsou pro 

vývoj žánru vánoční povídky významné. Pogodin psal své povídky na objednávku a 

často používal již známé syžety a motivy. Ke hrůzostrašným námětům typickým pro 

vánoční čas se uchýlil hlavně proto, že lidé strašidelné historky vyhledávali. Za morální 

ponaučení považoval duchapřítomnost, která jediná podle Pogodinových slov může 

společně s vírou a nadějí člověka zachránit – „пока человек дышет, до тех пор он 

может надеяться.“36 Slibu napínavého a strašidelného děje dostál zejména v rozsáhlejší 

povídce, inspirované starou ruskou pohádkou, Васильев вечер (Vasilův večer, 1831). 

Dívka v ní při věštění ze zrcadla spatří obraz strašného loupežníka, který je však více 

než živý a jeho poslání je prozaické – přišel dům, ve kterém je dívka sama, vykrást. 

Duchaplná Nasťa zloděje a jeho kumpána zabije a tím roztočí kolotoč neméně děsivých 

událostí. Po půl roce se nic netušíc vdá za člena loupežnické tlupy, jejímž dvěma 

členům se polomrtvá strachy tehdy ubránila ve sklepě svého domu. Když vyjde najevo 

pravý důvod jejího sňatku, totiž že má být za trest upálena, Nasťa utíká a po mnoha 

peripetiích se živá a zdravá dostává do domu svého otce. Šťastný konec je umocněn 

svatbou – dívka se vdá za mladého kupce, který jí k útěku pomohl. 

Z počátku 30. let 19. století pochází i raná Gogolova tvorba. Povídka Ночь 

перед Рождеством (Štědrovečerní noc), jež je součástí sborníku Вечера на хуторе 

близ Диканьки (Večery na samotě u Dikaňky, 1831 – 1832) se od předchozích 

vánočních povídek značně liší. Je dynamickým a chaotickým líčením noci plné 

zlomyslných kousků čerta, který ukradl z oblohy měsíc, laškovných, až erotických 

                                                 
35 ДУШЕЧКИНА, Е. В. Рyсский святочный рассказ. Становление жанра. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1995, с. 98. 
36 Повести Михаила Погодина, часть третья. Москва: В типографии С. Селивановскаго, 1832, с. 
186. 
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intrik krásné čarodějnice a veselého koledování venkovské mládeže. Děj je přesycený 

událostmi, objevuje se zde i folklorní prvek nepřemožitelné síly mladého kováře, ale i 

oblíbený faustovský motiv. Gogolův čert pomůže kováři získat milovanou Oksanu, 

která se z pyšné a marnivé dívky z lásky promění ve vzornou manželku, nakonec je 

však potupně zpráskán a poslán do pekla, kam patří. 

 

E. V. Dušečkinová ve své práci Рyсский святочный рассказ. Становление 

жанра (stejně jako V. N. Zacharov) striktně rozlišuje pojmy „cвяточная“ slovesnost, 

jakožto literární útvar, který navazuje na nejrůznější pověrečné povídky a ústní lidová 

vyprávění a v písemné podobě ho zaznamenáváme od druhé poloviny 18. století, а tzv. 

„pождественский рассказ“, vánoční povídku, spojenou přímo se Štědrým večerem. 

Rysy druhého jmenovaného žánru nalézáme sice již u Gogola (Ночь перед 

Рождеством), o jeho rozvoji ale Dušečkinová mluví až v souvislosti s vydáním 

Dickensových vánočních povídek ve 40. letech 19. století.  

Jeho Vánoční koleda (A Christmas carol) vyšla v roce 1843, následující rok 

Dickens napsal Zvony (The Chimes) a ještě o rok později Cvrčka na krbu (Cricket on 

the hearth). Texty psané původně na zakázku s cílem vylíčit sociální nerovnost v Anglii 

se setkaly s velkým úspěchem po celé Evropě a téměř okamžitě byly překládány do 

cizích jazyků včetně ruštiny (Рождественская песнь в прозе, Колокола, Сверчок на 

печи). Dickens si popularitu ruských čtenářů získal hlavně tím, že ve svých povídkách 

(označení povídka je dle mého názoru nedostačující, jelikož jde o texty poměrně dlouhé, 

každá má více než 100 stran) chtěl vzkřísit onoho ducha Vánoc, který se údajně 

z lidského života vytrácel. Vánoční nálada tradičně v lidech vzbuzuje nostalgii, dojetí a 

soucit s chudými a trpícími, což Dickens ve svých textech stavěl do ostrého kontrastu    

s „hamižným, nízkým hmotařením vládnoucí měšťácké vrstvy“37, jdoucím ruku v ruce 

s bezohledností, ba výsměšnou nenávistí vůči nuzným robotníkům předviktoriánské 

Anglie. Nositeli dobra, lásky, naděje a spravedlnosti jsou zde chudí lidé, každý má ve 

svém okolí nějakého Vydřigroše (dickensovské nomen omen pro hlavní postavu 

Vánoční koledy) a to je hlavní důvod, proč Dickense četly široké masy lidí.  

 Vánoční povídky Charlese Dickense byly v Rusku zlomovým momentem proto, 

že do té doby bylo „Рождество“ svátkem výhradně církevním, zatímco mezi lidmi se 

slavily tzv. „святки“ s četnými pohanskými zvyky. Do této doby tedy nebyly ony 

                                                 
37 NENADÁL, R. Dickensova víra v dobrého člověka. (In: DICKENS, CH. Vánoční povídky. Praha: 
Albatros, 1984), s. 335. 
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„святки“ slaveny ve smyslu „Рождествa“38, zatímco v  Evropě se vánoční chvíle 

trávené v rodinném kruhu sblížily s biblickou tradicí mnohem dříve. 

Na rozdíl od ruských pověrečných povídek a vánočních textů se Dickensovy 

vánoční příběhy odehrávají ve městě, konkrétně v průmyslovém Londýně. Čtenář byl a 

dodnes je doslova vtažen do atmosféry prostého, ale milujícího a útulného domova, 

v němž se lidé umějí radovat z maličkostí – i to bylo pro ruskou, natož městskou, realitu 

té doby nové a nezvyklé, a proto nejspíš tak přitažlivé. 

 

5.1 Lidové pověry a zvyky ve vánočních povídkách 

Ve chvíli, kdy se vánoční povídka v ruské literatuře ustálila jako svébytný žánr, 

zformovala se i její tradiční podoba se všemi charakteristickými rysy, jako je pořádání 

plesů a maškarních bálů, věštění budoucnosti, setkání s nadpřirozenou bytostí, která je 

často nositelem negativní, nečisté síly, ale i magická událost, zázrak, šťastné shledání 

nebo odpuštění. 

 

V Rusku se večery prvního týdnu vánočních svátků tradičně nazývaly svatými 

(святые вечерa). V tomto období se nepracovalo a lidé si zpestřovali čas hrami, 

maškarními plesy, koledováním a jinými druhy veselí. „Дом был полон гостей.          

С незапамятных времен этот дом славился своим широким гостеприимством. 

Поколения за поколениями собирались праздновать святки в его патриархальных 

стенах. Со всех сторон, на двадцать верст в окружности, спешили туда веселые 

люди в погоню за весельем и находили его в старом доме... В спальнях барышень 

хаос и смятение. Барышни вздумали наряжаться... Мужчины не отстают: они тоже 

требуют маскарадных костюмов.“39  

 

V druhém týdnu, týdnu strašidelných večerů („страшные вечера“), není radno 

vycházet z domu, protože pekelné síly mají k člověku nejblíže, dokonce i Bůh propouští 

z pekla duše nebožtíků, aby se mohly spolu se všemi radovat z příchodu jeho Syna. 

V pověrách se praví, že kdo o štědrovečerní večeři hledí z předsíně dveřmi do místnosti, 

kde je prostřen stůl, může u něj spatřit sedět posledního zemřelého příbuzného. Proto 

                                                 
38 ДУШЕЧКИНА, Е. В. Рyсский святочный рассказ. Становление жанра. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1995, с. 145. 
39 БЕКЕТОВА, Е. А. В старом доме. In: Святочные рассказы (составление Е. В. Душечкиной). 
Москва: Рудомино, 1991, с. 36 – 42. 
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také lidé pro své zemřelé připravovali speciální porce jídla a nechávali jim je přes noc 

na stole. Před každou činností bylo nutné se pokřižovat, za dveřmi či okny mohla 

kdykoliv číhat лихоманка – slepá, hubená a bezruká bytost přinášející do domu nemoci. 

Dávní předkové se báli ohnivého hada („огненного змея“), který se do domu mohl 

spustit komínem, vzít na sebe podobu krásného mladíka a očarovat svobodné dívky. 

Další nadpřirozenou postavou byl lesní muž. Člověk se musel mít na pozoru, aby 

náhodou neřekl: „Чтоб его леший унес!“40, takto zmizelého bylo jen těžko možné 

znovu nalézt. O svátcích nespí ani různé přízraky, které mohou lidi vylákat do bažin 

nebo na hřbitov. Občas se ovšem vyskytují i zjevení dobrá. Dovedou člověka 

k pokladu41 nebo mu alespoň pomohou od úkladů nečistých sil.42  

Povídka E. A. Beketové В старом доме (Ve starém domě, 1882) vypráví o 

přeludu šedě oblečené stařeny věštící upřímnou lásku dívky k domácímu pánovi: 

„Откинувшись назад, дрожа всем телом, Женя устремила дикий взор                       

в топившийся камин. Все взоры обратились по тому же направлению... Один 

только человек, кроме нее, видел, как поднялся пепел серой кучей, зашевелился и 

задвигался; как выросла из него сгорбленная фигура серой старухи, выскочила и 

беззвучно понеслась по комнате... Простирая серые руки, точно собираясь ловить 

кого-то, она пронеслась и задела Женю краем пепельной одежды. Женя громко 

вздохнула и упала, как подкошенная, к ногам бабушки.“43 Mdloby jsou velmi 

častou reakcí na spatřené přízraky, přičemž se nezřídka stane, že se dívka k životu už 

neprobere. Tak je tomu např. v povídce Гаданье (Hádání, 1880) I. A. Kupčinského 

z roku 1880. Ženich mladé Varvary se vrací domů z války a vyruší svou nastávající 

uprostřed hádání před zrcadlem. Tento zvyk měl svobodným dívkám ve vánočním čase 

přinést informaci o budoucím ženichovi v podobě jeho tváře, která se měla objevit 

v zrcadle. Ubohá Varvara si myslí, že její milý je pouhým přízrakem. „Кровь стынет   

в жилах ее. Пораженная испугом, как ударом грома, она падает со стула, как 

подкошенный стебель.... В доме поднялась тревога, забегали, засуетились. 

                                                 
40 Podobné zaříkávání máme zachované v Erbenově Polednici; „Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si 
ho zlostníka…“; ERBEN, K. J. Kytice, pozn. 
41 Opět odkazuji k Erbenově Kytici, konkrétně k baladě Poklad, jejíž děj se ovšem odehrává o 
Velikonocích; „dvéře tu jsou otevřeny/do nejskvělejšího sálu/zlatem jen se svítí stěny/strop rubíny 
vyložený/pod ním sloupy ze křišťálu…Milý bože! Co já zkusím/na tom světě nouze, hladu!/bídně život 
chránit musím/a zde tolik těch pokladů!/Tolik stříbra, tolik zlata/v podzemní tu leží skrejši!  
42 ЕЛИЗАРОВА, Е. Кого боялись в святки, или Что такое „страшные вечерa“? [online]. [cit. 
2010-02.29]. Dostupné na WWW: <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12357/>; o „pověrečné povídce“ 
viz výše. 
43 БЕКЕТОВА, Е. А. В старом доме, In: Святочные рассказы (составление Е. В. Душечкиной). 
Москва: Рудомино, 1991, с. 46. 
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Началось брызгание, растирание и другие приемы для приведения в чувство 

Варвары Андреевны; но увы! Все оказалось тщетным: Варвара Андреевна была 

мертвая.“44 

 

Věštění ze zrcadla se těšilo velké oblibě. Můžeme ho najít už ve slavné baladě 

Светлана V. A. Žukovského, publikované poprvé v časopise Вестник Европы v roce 

1813. O Světlaně se dvakrát zmiňuje i A. S. Puškin ve svém veršovaném románu 

Евгений Онегин (Evžen Oněgin, asw1832). Poprvé, když k ní přirovnává ve třetí 

kapitole Taťánu Larinovou,45 a podruhé, když v páté kapitole popisuje vánoční dny u 

Larinových.46  Mnoho umělců se nechalo Světlanou inspirovat, za všechny jmenujme 

např. A. A. Bloka a jeho verše Ночь на Hовый год (Noc na Nový rok; 31. prosince 

1901). 

Světlana je jednou z nejslavnějších balad období romantismu, vycházející 

z tradice pověrečných povídek, v níž mladá Světlana očekává svého nastávajícího, 

kterého celý rok neviděla, a na radu ostatních děvčat usedá sama k zrcadlu.  

 

Вот в светлице стол накрыт 
Белой пеленою; 

И на том столе стоит 
Зеркало с свечою; 

Два прибора на столе. 
„Загадай, Светлана; 

В чистом зеркала стекле 
В полночь, без обмана 

Ты узнаешь жребий свой: 
Стукнет в двери милый твой.“ 

 

 

Další vývoj událostí nápadně připomíná pasáže z Erbenovy balady Svatební 

košile.47 To, že Světlanin noční zážitek je pouhým snem, se čtenář dozvídá až v samém 

závěru. 

                                                 
44 КУПЧИНСКИЙ, И. А. Гаданье, In: Святочные рассказы (составление Е. В. Душечкиной). 
Москва: Рудомино, 1991, с. 32. 
45 „…Slyš! Taťána, která to byla?“/„Ta mlčenlivá, zastesklá/jak Světlana. Nic nemluvila/a k oknu ihned 
utekla.“ (PUŠKIN, A. S. Eugen Oněgin. Praha: Lidové nakladatelství, 1975, s. 75; překlad J. Hory) 
46 „A pak jí ňáňa poradila:/Snad budoucnost se zjeví ti,/leč nutno je, bys poručila/stůl pro dva v lázni 
prostřít./Strach rozlil se však po Taťáně./I já v myšlenkách o Světlaně/se vyděsil. A říkám 
hned:/Nebudem osud pokoušet.“ (tamtéž, s. 137). 
47 Žukovskij: „Оглянулась... милый к ней/простирает руки/«Радость, свет моих очей,/нет для нас 
разлуки./Едем! Поп уж в церкви ждет …  «Что ты смолкнул, милый?»/ни полслова ей в ответ:/он 
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Svět za zrcadlem zaujal např. i V. J. Brjusova, který mu věnoval povídky 

Менуэт či В зеркале (Menuet, V zrcadle, 1903).  

Pokud jde o štědrovečerní hádání o budoucím manželovi, můžeme otevřít 

Erbenovu Kytici (1853) a nalistovat baladu Štědrý večer: 

 

Hoj, ty štědrý večere, 

ty tajemný svátku, 

cože komu dobrého 

neseš na památku? 

… 

Tu prý dívce v půlnoci, 

při luně pochodni 

souzený se zjeví hoch 

ve hladině vodní. 

 

V průběhu Vánoc a v předvečer Nového roku se kromě věštění ze zrcadla 

čarovalo i jinými způsoby – nejlépe za odborného dohledu starší příbuzné, chůvy či 

zkušené služebné. 

Pomocí rituálů se svobodné dívky snažily nahlédnout svůj osud nebo přičarovat 

lásku milovaného mladíka. Povaha nastávajícího ženicha se přisuzovala chování 

polapených kohoutů, stejně jako u nás se házel přes hlavu střevíc věštící svatbu nebo 

další setrvání doma, lilo se olovo a vosk, věštilo se z vody a popela. „´Барышни, на что 

теперь будем гадать?´ – „На бумагу! На воск! Давайте золото хоронить. На хлеб. 

Пойдемте подслушивать´,  – раздались голоса девушек.“48  

Již z roku 1831 pochází povídka A. A. Bestuževa-Marlinského Страшное 

гадание (Strašlivé hádání). Romantické až sentimentální líčení nešťastné lásky 

hlavního hrdiny ke vdané ženě se mění v tragedii ve chvíli, kdy se mladík nechá 

přemluvit k věštění osudu prostřednictvím vydělané volské kůže a navíc na hřbitově: 

„Мы будем гадать страшным гаданием, закляв нечистого на воловьей коже… 

                                                                                                                                               
глядит на лунный свет,/бледен и унылый“. Erben: „„Měla jsem, smutná, milého,/život bych dala pro 
něho!/do ciziny se obrátil,/potud se ještě nevrátil.“…“měsíček svítí na cestu,/já přišel pro svou 
nevěstu“…Byla noc, byla hluboká,/měsíček svítil s vysoka/a ticho, pusto v dědině,/vítr burácel jedině.“ 
48 КУПЧИНСКИЙ, И. А. Гаданье, In: Святочные рассказы (составление Е. В. Душечкиной). 
Москва: Рудомино, 1991, с. 24. 
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коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется“49, 

povídá mu neznámý muž na večírku v předvečer Nového roku. Častým motivem je 

v těchto okamžicích nedůvěra člověka v kouzelnou moc rituálů a pevná víra ve zdravý 

rozum: „Невольно, однако ж, колесо мыслей  опять  и  опять  приносило  мне 

вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность?  Он  мог  ясно  видеть, что я 

вовсе не легковерен, следственно, если  думает  морочить  меня,  то  через  час,  

много два, открою вполне его обманы...“50 Většinou však tento nevěřící Tomáš musí 

uznat, že se mýlil, noci okolo Vánoc jsou totiž doslova nabité tajemnými a prorockými 

událostmi. Tak je tomu i v povídce Bestuževa-Marlinského. V příběhu se dále objevuje 

faustovský motiv (stejně jako v Gogolově Ночи перед Рождеством nebo 

v Čechovově povídce Сапожник и нечистая сила) – průvodcem zamilovaného muže 

je vševědoucí a zlomyslný ďábel (Gogolův ďábel je poníženým směšným čertem, 

Čechovův ďábel je ďáblem pouze v obuvníkově snu). Na jeho radu unáší mladík svou 

milovanou ženu a po dramatickém pronásledování jejím mužem svého soka v návalu 

nenávisti zavraždí. Povídka je vzhledem k charakteristickým znakům strašidelného 

vánočního vyprávění ukázková i v tom, že se vrah po svém činu probouzí opět na 

hřbitově. Ačkoliv šlo o pouhý sen, jeho živost společně s děsivou atmosférou nočního 

hřbitova zabrání možné reálné katastrofě tím, že se mladý muž svou lásku rozhodne už 

více nevyhledat. 

Povídka F. V. Dombrovského Гадание на погосте (Hádání na hřbitově, 1889) 

je rovněž věnována tematice hřbitova a věštění budoucnosti. Místo ducha mladou Ninu 

na hřbitově vyděsí skutečný člověk – uprchlý trestanec – po setkání s nímž se dívka 

propadne do blouznivého snění a otřesný zážitek pro ni končí smrtí. 

 

Vánoce jsou svou magickou atmosférou ideálním obdobím pro odpuštění starých 

křivd, pro smíření nenávistných vztahů a pro vytoužený návrat dávno ztracených 

milovaných příbuzných či přátel. V povídce švédsko-finského básníka I.-L. Runeberga 

Вечер на Рождество в лоцманской избе (Štědrý večer v lodivodově světnici, 1844; 

v ruském překladu J. K. Grota, pozn.) se ve vánoční bouři v lodivodském domku na 

břehu moře po třiceti letech setkává kdysi ztracený a mnohokrát oplakaný syn se svou 

starou matkou. 

                                                 
49 БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ, А. А. Страшное гадание. Санкт-Петербург: Издание С. 
Суворина, 1890, с. 26. 
50 Tamtéž, c. 30. 
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Čarovnému setkání chlapce s jeho zemřelým otcem za pomoci vánoční hvězdy 

ukazující cestu je věnován příběh A. Bačmanové Рождествeнская ночь 

(Štědrovečerní noc) z roku 1885 a prozaické smíření gymnazisty Váni s macechou by 

možná také nebylo tak idylické, nebýt kouzla Štědrého večera (V. Jevstafijeva, Ваня; 

Váňa, 1905). 
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6. Vánoční povídky v české literární tvorbě 

Zaměříme-li se na druhou polovinu 19. a počátek 20. století, tak aby se česká 

„sváteční“ tvorba dala časově porovnat s ruskou, moc materiálů k dispozici nemáme. Ne 

že by křesťanské svátky nebyly u českého lidu oblíbené, tradice se dodržovaly na 

venkově i ve městech, ale takovou masovou produkci vánočních textů v našem prostředí 

neznáme.  

Vánoční zvyky byly v českých zemích písemně zaznamenány již v době Václava 

IV. v traktátu Jana z Holešova, který je v opisu archivován v univerzitní knihovně 

v Krakově a jde o „jedinečný pramen v celoevropském měřítku“.51 Píše se v něm o 

štědrovečerním postu, o hostině (v rámci možností) nejen pro lidi, ale i pro dobytek a 

jiná domácí zvířata, o vzájemném obdarovávání či koledování. Folklorista a historik 

Čeněk Zíbrt se na přelomu 19. a 20. století podivuje nad tím, že se dávné pohanské 

zvyky, věštby a pověry udržely dodnes, že se natolik smísily s církevním výkladem 

vánočních svátků, že je od sebe nelze často vůbec oddělit. 

Struktura žánru vánoční povídky, jak byla popsána v ruské literatuře, se na naši 

literaturu dá aplikovat jen stěží. Lidé si sice věštili svůj osud pomocí snů, hvězd, počasí, 

rozkrojeného jablka, zrcadlení vody ve studánce či v potoce a volali na pomoc 

nadpřirozené síly, v literární povídkové fikci to ale zaznamenáno nemáme.  

Cenným zdrojem českých vánočních textů mi byla kniha V. Frolce Vánoce 

v české kultuře, zahrnující kromě tradic a obyčejů i ukázky textů, k nimž by se člověk 

dnes jen těžko dostal, a poměrně nový výbor Vánoční cesty domů, v němž J. Škuba 

soustředil 10 povídek a příběhů českých spisovatelů druhé poloviny 19. století. 

Vánoční texty se většinou týkají zidealizovaných vzpomínek na dětství, jak je 

tomu ve vzpomínkové črtě Jana Nerudy Vánoce, povídce Mikoláše Alše Můj první 

Betlem nebo krátkém textu Josefa Jungmanna Touha po domovu. Svatopluk Čech 

napsal báseň Vánoční sen, do níž zakomponoval téma chudé žebrající holčičky, která se 

na rozdíl od dětských hrdinů Andersena a Dostojevského šťastně probudí – stromek u 

Pána Boha na ni čeká až za mnoho let. Za zmínku stojí Štědrý večer, „povídka dnes již 

zapomenutého Václava Kosmáka, autora lidových vyprávění z vesnického prostředí 

vyznačujících se mravokárnou a přísně katolickou tendencí“.52 Spojuje se v ní motiv 

osamělých starých lidí s náhlým návratem dávno ztraceného, bludného syna. V roce 

                                                 
51 FROLEC, V. Vánoce v tradici českého lidu. In: Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 48. 
52 ČERVENKA, J. Motiv Vánoc v české kultuře. In: Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 
349. 
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1884 otiskl časopis pro křesťanskou mládež Anděl strážný povídku jinak neznámého 

autora J. Vítka Štědrý večer chudého dítka, která však neakcentuje sociální 

problematiku, jak by se mohlo podle názvu zdát. Chudoba malého Vašíčka je v naivním 

a sentimentálním textu vyzdvižena jako ctnost a závěrečné poučení, že „uděluje-li boháč 

chudému ze svého přebytku, jest to pěkné; ale udílí-li chudák chuďasovi, toť věru 

vznešené“53 se nese v duchu výchovného, mravního závazku. 

Novinář a beletrista Ignát Herrmann vytvořil v roce 1910 povídku z kupeckého 

prostředí centra Prahy Tobiáškův Štědrý den. Přísný kupec Karas se v ní rozzuří na 

patnáctiletého učně Tobiáše kvůli rozbité láhvi drahého punče a kvůli své ztrátě chlapce 

surově zbije. Tímto téma Hermannovy povídky připomíná úděl Čechovova Vaňky nebo 

Andrejevova Peťky (Петька на даче; Peťka na vesnici, 1899). Tobiášek je na tom 

ovšem po všech stranách lépe. Obrat v Karasově chování přinesou výčitky svědomí 

vyvolané poníženým dopisem Tobiášových rodičů, kteří jsou šťastni za příležitost, jaké 

se jejich chlapci v Praze dostává, a na rozdíl od povídek ruských autorů zde dochází ke 

katarzi.  

Otázka posvátného a světského je vždy podmíněna sociálně, historicky a 

axiologicky. V  člověku se v čase vánočních svátků snoubí světská přirozenost 

s posvátnou, čemuž napomáhají tradiční obřady a rituály, obzvláště silné v lidovém 

prostředí.54 Jim jsou zasvěceny úryvky rozsáhlejších beletristických děl období 

realismu, za všechny jmenujme Rok na vsi bratří Mrštíků, Baarovu Paní komisarku a 

Němcové Babičku. Ve všech třech textech jsou však pouze objektivně popisovány 

obyčeje a tradice lidového prostředí 19. století. V Obrazech venkovského života, jak zní 

podtitul Němcově Babičky, jsou v jedné kapitole zdokumentovány lidové zvyky 

vánoční i velikonoční. „Na Štědrý den štědře podělen byl kdekdo, i drůbež a dobytek 

dostaly vánočky, a po večeři vzala babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku, 

hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čistá a 

zdravá zůstala a země úrodná byla…Za chlívem třásla Bětka bezem, volajíc: ´Třesu, 

třesu bez, pověz ty mi, pes, kde můj milý dnes´; a v světnici slívaly děvčata olovo a 

vosk a děti spouštěly svíčičky v ořechových skořepinách na vodu.“55 Podobně vystihla 

pověrečné tradice mladých dívek K. Světlá ve svém Vesnickém románu, v jehož úryvku 

                                                 
53 ČERVENKA, J. Motiv Vánoc v české kultuře. In: Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 
352. 
54 FROLEC, V. Vánoce v tradici českého lidu. In: Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1988, s. 45. 
55 NĚMCOVÁ, B. Babička. Praha: Státní nakladatelství dětské literatury, 1964, s. 127. 
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se Antoš, coby bludný syn, vrací z ciziny ke své matce a dětem a o Štědrém dnu se 

zakouká do své staré sokyně Sylvy.  

Ojedinělým dílem české beletristiky konce 19. století, které by se dalo srovnat 

s žánrem typické ruské vánoční povídky, je Zeyerova fantastická Vánoční povídka, 

naplňující žánrovou podstatu oblíbenou atmosférou strašidelného nočního setkání mladé 

dívky s duchem své sokyně, následným odpuštěním a šťastným koncem, v němž se 

zradivší muž navrátí ke své hodné manželce. Zeyerova povídka se vyznačuje rovněž 

tzv. rámcovou kompozicí, tedy štědrovečerním setkáním u pana B***, který se nedá 

dlouho pobízet a za napjatého ticha začne vyprávět. 
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7. Proměny žánru ruské vánoční povídky 

Jednou z nejcitlivějších a nejvíce citovaných vánočních povídek je 

Dostojevského Мальчик у Христа на ёлке (Chlapec u Ježíškova vánočního stromku) 

z roku 1876. Příběh malého chudého chlapce ztraceného v nočním mrazivém městě je 

velmi podobný Andersenově Děvčátku se sirkami (Den Lille Pige med Svovlstikkerne, 

1845). Dítě, nešťastná oběť nespravedlnosti sociálních poměrů, toužící po teplém 

domově a nahlížející do osvětlených oken se může se svým ideálem setkat pouze 

prostřednictvím zázraku. Proměny v kompozici i tématu jsou zde charakteristické nejen 

magickým, fantastickým okamžikem, netušenou kouzelnou mocí několika málo nocí 

v roce, ale i prohloubením emocionálních stavů lidí56, zvláště strachu a bezmoci, nebo 

zázrakem vyvažujícím všední situaci, tragédii, odloučení a samotu. Důležitým 

momentem je veliká míra zobecnění, která nás odvádí od zaměření na konkrétní osobu a 

nutí nás považovat problémy a tragédie bezejmenných a strádajících dospělých a dětí, 

ať už jde o Dostojevského chlapce nebo o Čechovova Vaňku, za své a za celosvětové. 

Šestiletý chlapec usíná v temném koutě neznámého města, vyčerpaný a vyděšený 

odcizeností a chladem spěchajících lidí. Stejně jako Andersenovo děvčátko se 

v posledním snu dostává do nebeského ráje, mezi anděly a nakonec i k vytouženému 

vánočnímu stromku samotného Krista, kde se setká se svou zemřelou matkou. 

 

Za jednoho z největších reformátorů žánru vánoční povídky a také za jejího 

teoretika bývá považován N. S. Leskov. Své povídky věnované vánočním svátkům sám 

autor sebral do jedné knihy, která je dnes pod názvem Святочные рассказы (Vánoční 

povídky, 1886) k dispozici (dostupněji než v knihovnách) na internetu a za poplatek je 

možné stáhnout si ji v podobě audioknihy namluvené ruským hercem a absolventem 

MCHATu, V. P. Gerasimovem. Jako teoretik se Leskov projevil v asi nejznámější 

povídce nazvané Жемчужное ожерелье (Perlový náhrdelník, 1885). V domě vzdělané 

městské rodiny v ní přátelé diskutují o literatuře, přesněji o fabuli, a docházejí k názoru, 

že vánoční povídka musí být zasvěcena času vánočnímu, že musí být alespoň trochu 

fantastická, mít morální ponaučení a měla by končit dobře. Proto jsou také vánoční 

povídky ve většině případů jednotvárné a psané podle tohoto zaběhnutého způsobu. 

Jeden z hostů s pronesenou tezí nesouhlasí a povídá: „Я думаю, что и святочный 

                                                 
56 HŘÍBKOVÁ, R. Жанр праздничного рассказа в творчестве Ф. М. Достоевского. In: Dostojevskij 
dnes. Praha: Národní knihovna ČR, 2007, s. 118. 
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рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и 

представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.“57 

Na přání svých spolubesedníků poté vypráví příběh ze současnosti, který odpovídá 

klasickému žánru a zároveň splňuje požadavky jeho nové podoby. Rozhovor skupiny 

hostů tvoří rámec povídky, což je v daném žánru rovněž novinkou, které je Leskov 

věrný i v dalších textech. 

N. S. Leskov se od ostatních autorů liší i tím, že své vánoční texty nepsal pouze 

pro vánoční čísla periodik, ale sám některé z nich za vánoční označil později. Proč 

spisovatel, který stanovuje pravidla žánru, sám své postuláty porušuje, zajímá se E. V. 

Dušečkinová. Na tuto otázku nelze odpovědět jinak, než že tvůrčí typ Leskovova a dále 

Čechovova, Andrejevova či Dostojevského formátu se nemůže spokojit s danou 

určeností, s níž doslova masy autorů tvořili své kouzelné příběhy.  Autoři světové 

velikosti vdechli svým hrdinům ráz lidskosti, psychické variability a vývoje, 

časoprostoru svých povídek aktuálnost a svému dílu jako celku výjimečnost a 

nadčasovost. 

Leskovovy povídky se v porovnání s jinými zdají realistické a jejich pointy 

prozaické. To ovšem neznamená, že by v nich chybělo ono kouzlo, jen je vyloženo 

nadhledem a nezřídka i humorem. Zázrak spočívá v odstínech lidského vnímání, ironii 

osudu a různém úhlu pohledu, jak uvidíme později u Čechova, a především 

v dickensovském duchu vánočního sbratření a dobroty srdce. V povídce Пугало 

(Loupežník Selivan, 1885) viděné dětskýma očima je na pohled strašný loupežník 

s tajemnou minulostí ve skutečnosti pracovitým a starostlivým mužem, jehož podivný 

osud je záminkou k tomu, aby na něj lidé sváděli veškeré neštěstí a zlo, jež je mezi nimi 

přítomno. Nutností odpuštění rámovanou biblickými citáty vyniká povídka Христоc в 

гостях у мужика (Kristus na návštěvě u mužika) z roku 1881, která je zároveň apelem 

na výše zmíněné milosrdenství a přijetí dávno zatracených nepřátel. 

Leskov se nevyhýbá ani komickým situacím, které mají v čase vánočních svátků 

odstín, spíše než osudovosti, ironické shody náhod. Маленькая ошибка (Malá 

chybička, 1883) je se svým podtitulem Tajemství jedné moskevské rodiny přímo jejich 

prototypem. „Fantastičnost je zde nemilosrdně diskreditována pomocí anekdotického 

                                                 
57 ЛЕСКОВ, Н. В. Собрание сочинений в 11 томах. Москва: Государственное издательство 
художественной литературы 1957. Т. 7., с. 432. 
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vyústění“58, v němž vyjde najevo, že otěhotnění mladší dcery místo starší a již vdané 

není dílem zázraku, o nějž požádala matka obou děvčat známého a Leskovem skepticky 

líčeného moskevského jurodivého, Ivana Korejšu, a zřejmě si spletla jména, ale 

výsledkem zcela pozemské lásky svobodné Kátěnky a mladého malíře. Podobně ruší 

původní tajemnost i pointa povídky Путешествие с нигилистом (Cesta s nihilistou, 

1882). Leskov v ní ukazuje, jak se v myslích lidí, jeho současníků, snadno vytváří 

představy nových běsů59 a jak je zdravý úsudek zkreslován principem kolektivní 

hysterie. Člověk objevivší se znenadání v nočním vlaku je cestujícími označen za 

nihilistu a tím pádem je z lecčeho podezírán. V závěru se ukazuje, že jde o váženého 

soudního prokurátora, bohužel, duchovní, který se zasloužil o roznesení poplašných 

fám, však mezitím zmizel. 

Jakkoliv jsou povídky vposled jmenovaných autorů novátorské, nevytrácí se 

z nich zvláštní atmosféra a duchovní rozměr, tolik typický pro ruskou literaturu jako 

celek.  

                                                 
58 KOSTŘICA, V. Žánr vánoční povídky v próze N. S. Leskova. [online]. [cit. 2010-10-01]. Dostupné na 
WWW: <http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Rossica35/Rossica35_01.pdf>. 
59 ДУШЕЧКИНА, Е. В. Рyсский святочный рассказ. Становление жанра. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет, 1995, с. 191. 
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8. Anton Pavlovič Čechov 

8.1 Role periodik v kulturním životě konce 19. století a počátku 20. 

století 

V 19. století hrály důležitou roli v kulturním životě v Rusku i u nás literární a 

umělecké časopisy. V obou zemích byly stíhány cenzurou a v obou zemích do nich 

přispívali i nejvýznamnější spisovatelé, novináři a jiní umělci. Spisovatel vyjadřující se 

ke kulturnímu, politickému a sociálnímu dění měl status svědomí národa, lidé ho 

přijímali jako autoritu a na každé jeho dílo netrpělivě čekali. Pro začínající spisovatele 

byl periodický tisk často první možností jak zveřejnit své dílo a tato závislost byla 

oboustranná – vydavatelé časopisů potřebovali renomované autory, aby si jejich 

periodikum udrželo či rozšířilo čtenářskou obec. O tomto faktu se můžeme dozvědět 

více z korespondence mezi spisovateli a vydavateli.  

„23 ноября 1899 г. С. Н. Худеков, редактор-издатель Петербургской 

газеты, в телеграмме просил у Чехова разрешения напечатать в рождественском 

номере его старый рассказ. Речь шла о рассказе Художество. 1 декабря Худеков 

обращался к Чехову с новой просьбой: ´Конечно, несказанно одолжили бы, 

приславши новенький, свеженький рассказец для нашего рождественского 

номера´. В ответ на это письмо Худекова, но только к новогоднему номеру Чехов 

прислал рассказ На святках.“60 

V 80. letech, kdy začal publikovat A. P. Čechov „bujely v Moskvě a Petrohradu 

zábavné a humoristické časopisy jako houby po dešti. Byl to jeden z příznaků doby – 

v dusné epoše reakce, potlačení pokrokových proudů a zákazu všeho pokrokového 

tisku, měl mít humor měšťáckých časopisů funkci ventilu ve společenském ovzduší“.61 

A Čechov časopisům vycházel vstříc – nejen v rozsahu a formě, ale i v požadovaných 

tématech. Produktivní autor neměl sám o svých humoristických počátcích valného 

mínění, bral svou časopiseckou činnost spíše jako rutinu, která mu pomáhala se uživit. 

Žádný z velikých spisovatelů konce 19. století nebyl tak pevně spojen s periodickým 

tiskem jako Čechov, jehož povídky se pravidelně objevovaly zejména v Lejkinově 

petrohradském humoristickém týdeníku Осколки, v periodiku Будильник, Chuděkově 

                                                 
60 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1977, T. 10., Примечания, с. 450. 
61 HULÁK, J. Smát se s Čechovem. In: ČECHOV, A. P. Humoresky. Praha: Lidové nakladatelství, 1979, 
s. 393. 
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deníku Петербургская газета, ale i v tzv. kalendářích – Čechov je autorem více než 

šedesáti textů, věnovaných různým svátkům v průběhu celého roku.  

8.2 Čechov humorista 

První povídky vznikaly na počátku 80. let 19. století, ještě za Čechovových 

vysokoškolských studií na lékařské fakultě Moskevské univerzity. Podepsány 

pseudonymem Antoša Čechonte, A. Čechonte nebo „человек без селезенки“ 

vycházely v humoristických periodikách a byly tak zdrojem alespoň malých příjmů, 

jimiž A. P. Čechov finančně vypomáhal své matce a sourozencům.  

Humoresky, které se objevují v názvu prvních pěti dílů sebraných spisů (Полное 

собрание сочинений в 30 томах, pozn.) můžeme charakterizovat jako „krátké zábavné 

povídky líčící komickou příhodu“62. Jsou ze života, mají spád a překvapivou pointu, 

vypravěč tíhne k hovorovému jazyku a slovní komice, užívá nadsázky, jadrného tónu, 

ale směřuje přitom k dobromyslnému humoru a smírnému zakončení konfliktů.63 Potud 

Encyklopedie literárních žánrů, která o pár řádků dále uvádí, že Čechov proslul zejména 

jako autor humoresek břitkých a za sebe bych dodala, že se za nimi skrývá mnohem 

více, než se na první pohled zdá. 

Ze sebraných spisů jsem vybrala krátké humoristické povídky s vánoční, 

novoroční i velikonoční tematikou a těšila se na odlehčení, které charakterizovaný žánr 

slibuje. Snad jediným doopravdy rozmarným a komickým textem jsou Гадальщики и 

гадалщицы (Hadači a hadačky) s podtitulem Подновогодние картинки z roku 1883. 

V samostatné kapitole byl popisu vánočních a novoročních pověrečných rituálů 

věnován dostatek prostoru – bylo řečeno, proč právě poslední dny v roce jsou 

nejvhodnější k věštění budoucnosti, byly vyjmenovány různé způsoby hádání a věštba 

jako taková byla postulována jako jeden ze zásadních rysů „svátečních“ povídek.  

A. P. Čechov z ní udělal centrální téma oněch humoristických obrázků, a jakožto 

princip situační a jazykové komiky odsunul negativní důsledky vhledu do budoucnosti 

na vedlejší kolej. Pro ilustraci uvádím jeden z pěti obrázků: „Барышня стоит на дворе 

за воротами и ждет прохожего. Ей нужно узнать, как будут звать ее суженого. 

Идет кто-то. Она быстро отворяет калитку и спрашивает: – Как вас звать? В ответ 

на свой вопрос она слышит мычанье и сквозь полуотворенную калитку видит 

большую темную голову... На голове рогa... „Пожалуй, верно,  – думает барышня. 
                                                 
62 MOCNÁ, D., PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004, s. 258. 
63 Tamtéž, s. 259. 
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– Разница только в морде.“64 Atmosféra je bez stopy tajemna, dívka se nebojí, ani není 

rozechvělá očekáváním, co že ji čeká, naopak, razantně otevírá branku, jdouc svému 

štěstí naproti, a výsledek v podobě vola (obrázku čerta neodpovídá zvířecí zabučení) 

pouze suše konstatuje.  

Ze stejného roku pochází i další komická povídka věnovaná očekávání Nového 

roku, která je však svým tématem a prostředím zcela prozaická. Мошенники поневоле 

(Podvodníci z nouze) slaví jmeniny paní domu, na něž pozvali vybranou společnost, 

která se teď tváří dojatě a jaksepatří důstojně. Jen manžel oslavenkyně a jejich syn se 

nebaví, jelikož jsou oba od oběda podnapilí a teď by rádi něco snědli a hlavně vypili. To 

ale nepřichází v úvahu, protože hospodyně si je vědoma toho, kolik by toho hosté mohli 

sníst a vypít, a pohoštěním šetří – schovává to hlavní až na půlnoc. Netrpělivost, 

pořádkumilovnost a šetrnost jsou ústředními motivy. Všechny totiž ústí v malý podvod, 

v posouvání hodinových ručiček – otec se synem je posouvají dopředu, aby už nastala 

půlnoc, a matka dozadu, protože se jí ještě neuvařil hrášek, který chystá k šunce.  

Z Čechovova humoristického období jmenujme dále dvě krátké povídky se 

shodným názvem Ряженые (Maškary), napsané v odstupu tří let (1882 a 1885). Obě se 

tváří jako veselé obrázky z maškarního plesu, rovněž pro „святки“ příznačného, ale 

jejich poselství je vážnější. Lidé, ale i instituce (divadlo) si oblékají masky, aby se stali 

někým, kým nejsou. Maska se zde stává metaforou touhy po něčem lepším, ale i 

přetvářky. Prase se převléklo za člověka a impresário za lišku, přičemž zdrojem humoru 

je zde dvojí význam slov „свиня“ a „лисица“. Ta kromě opravdových příslušníků 

živočišné říše vystihují povahu určitých typů lidí a tím se Ряженые (podepsané 

pseudonymem „Рувер“) z roku 1885 stávají hořkým zobrazením pokrytectví lidské 

společnosti, která se snaží své pravé vlastnosti zakrýt přestrojením, které je pro 

vnímavého pozorovatele snadno čitelné. O masky jako takové nejde, pro autora je 

karnevalem sám život. 

Čechov se v povídce uchýlil k satiře – kritickému postoji, jímž demaskuje 

nežádoucí sociální jevy, které ironizuje a hyperbolizuje a nad kterými získává „jasnou 

intelektuální a morální převahu“65 – a vyjádřil se i k postavení spisovatelské profese. 

Talent se převlékl za opilého pobudu v otrhaných šatech, který nemá žádnou rodinu a 

kterého „похоронят с шиком, с некрологами и с речами, потомy что он – 

                                                 
64 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1974, Т.1., с. 477. 
65 MOCNÁ, D., PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004, s. 612. 
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талант“.66 Masku opravdového talenta si ale oblékl někdo, kdo se tváří, že všechno ví, 

kdo je připraven v jednom kuse tvořit a jehož všichni obdivují a vynášejí do nebes67, 

protože „на безрыбьи и рак рыба и потомy что в России до конца дней можно быть 

´начинающим и подающим надежды´“68. Takový člověk vydávající se za 

talentovaného se stará především o sebe a své názory považuje za obecné. Pod maskou 

se neskrývá nikdo jiný než pěkný ptáček – „гусь лапчатый“.  

Čechov ve svých prvotinách kromě povídek psal v intencích i jiných kratších 

prozaických žánrů. Netypickým zamyšlením na Nový rok je miniatura Шампанскоe 

(Šampaňské) s podtitulem Мысли с новогоднего похмелья z roku 1885. Šampaňské, na 

oko luxusní nápoj, je nebezpečným prvním schodem na cestě do pekla, „позлащенным 

гробом“ a symbolem hříchu. Lidé ho pijí na svatbách, při domlouvání pochybných 

obchodů, ale i na pohřbech, za pláčem skrývající radost z dědictví. Třpytí se jako 

diamant, ale syčí jako had, jenž v ráji svedl Evu. Tato biblická reminiscence je v jiném 

místě textu doplněna další: „человек пьет его, когда бывает богат, пресыщен, то 

есть, когда ему пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь 

игольное ушко“.69 Je nástrojem gomorské nestydatosti, přesycenosti bohatstvím a 

darmožroutství, proto je záhodno držet se od něj dále. Takové úvahy jistě nejsou 

výplodem morální kocoviny, kdy se člověk rozpomíná na prožité veselí a dává si 

klamná předsevzetí, že už nebude pít. A. P. Čechov ve zkratce v podobě filozofické 

satiry mistrně poukázal na lidskou nenasytnost, trefnými metaforami učinil text 

uměleckým a naléhavým a zároveň varováním před vdovou „Клико“ (oblíbená značka 

šampaňského pojmenovaná podle dravé podnikatelky francouzského vinařského 

průmyslu) zdvihnul pomyslný prst před neúměrnou lidskou chtivostí a sobeckostí. 

Šampaňské téže značky zkomplikuje (byť nepřímo) životní osudy protagonistů 

povídky se stejným názvem Шампанское (Šampaňské, 1887). Znuděný přednosta 

opuštěné stepní železniční stanice upustí na Nový rok otevíranou láhev šampaňského. 

Jeho žena, kterou ještě mladý a hezký (a samolibý) muž nemiluje, pověrčivě prorokuje 

neštěstí. Vzhledem k relativně pozdnímu datu vzniku povídky zkušeného čtenáře 

nepřekvapí ironie osudového příjezdu tety Natálie Petrovny (jež se u příbuzných chce 
                                                 
66 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 4, c. 277. 
67 O Čechovově „nenávisti k sebechvále a chlubivosti“ viz ČUKOVSKIJ, K. Čechov. In: Setkání 
s Čechovem, z ruských originálů pamětí, korespondence a dokumentů vybral E. Frynta. Praha: Státní 
naklad. krásné literatury a umění, 1962, s. 326. 
68 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 4, c. 278. 
69Tamtéž, c. 282. 
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na čas ukrýt před svým despotickým manželem, strýcem přednostovy manželky) a 

především přednostovo bilancování: „что же недоброе может случиться с нами? Те 

несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что 

трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, 

которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?“70 Jestliže v životě 

člověk zažil jen to nejhorší, má ženu, která ho zbytečně opečovává a kterou si vzal 

z mladické nerozvážnosti, strádá hlady a nekonečně se nudí, co se mu může přihodit 

horšího? Kolotoč událostí, který se dal do pohybu poté, co muž poprvé uviděl 

manželčinu tetu, si můžeme snadno domyslet. Ze závěru povídky („Всё полетело к 

чёрту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который 

закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и 

самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня 

на эту темную улицу. Теперь скажите: что еще недоброе может со мной 

случиться?“71) vysvítá, že „nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř“. Že i ubohá strava 

je lepší než žádná, teplé místo na železniční stanici je lepší než život na temné ulici a 

kdo je nenasytný a chce stále více, nemusí – jak je popsáno v mnoha lidových 

pohádkách – nakonec dostat vůbec nic. A platí to i v případě, že jde o tak vznešený 

lidský cit, jako je vzájemná láska, po níž muž mimo jiné touží. 

8.2.1 Strašidelné historky v podání A. P. Čechova 

 Tato podkapitola zahrnuje tři humoristické texty, které mají hodně společného. 

Všechny se dotýkají oblíbeného tématu setkání s tajemnem, všechny mají podtitul 

„святочный рассказ“, odehrávají se za nepřízně počasí, nikoliv za idylické vánoční 

atmosféry, a shodují se i v rámcové kompozici, v níž je rámec tvořen napínavým 

vyprávěním postaršího zkušeného muže v kruhu posluchačů. V případě povídek Ночь 

на кладбище  a То была она jsou těmito posluchači mladé dívky – pozoruhodně 

zvědavé – což díky jejich povzbuzování a nedočkavosti dodává příběhům náladu, jak ji 

známe z klasických vánočních povídek. Zároveň se povídky překrývají v charakteristice 

vypravěčů. Jak v Ночи на кладбище, tak v textu То была она si předtím, než začne za 

napjatého ticha povídat, vypravěč „покрутил ус“, jeden „кашлянул и причмокнул 
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губами“72, druhý „крякнул“73 a poté jako jeden muž vypravují. Oba svůj příběh občas 

přeruší, aby se napili vodky, a i při dávném zážitku, jejž vyprávějí, jsou pod silným 

vlivem alkoholu, doslova „пьяные, как сорок тысяч братьев“74 či „сорок тысяч 

сапожников“75. 

První ze tří „strašidelných historek“ je podle chronologického pořadí Страшная 

ночь (Hrozná noc) z roku 1884, která byla otištěna v časopise Развлечение. Podle 

názvu i úvodní věty, v níž Ivan Panichidin ztlumí světlo lampy a začne vyprávět, co se 

mu stalo po návratu ze štědrovečerní spiritistické seance, se zdá, že půjde o strašidelnou, 

duchařskou historku. Konečně, řekli bychom, se i Čechov nechal zlákat klasikou a 

předkládá nedočkavým čtenářům horor. Mlhavý nečas vánoční noci, neosvětlené ulice a 

výhrůžná věta pronesená duchem vyvolaného Spinozy: „Жизнь твоя близится             

к закату... Кайся...“76 Panichidinovi na náladě jistě nepřidaly. Hrůza se stupňuje, když 

ve svém pokoji nachází rakev. Zděšeně se dává na útěk a poté, co se rozhodne přespat u 

přítele, kde nalézá rovněž rakev, běží k dalšímu známému, který mu na schodech 

šeptem sděluje, že má v bytě – rakev! Situace začíná být absurdní, přátelé se dohadují, 

zda nejde o hromadnou halucinaci, napětí se stupňuje a v samém závěru povídky se 

láme v nečekané vyústění, v němž muži nacházejí v rakvi prosbu o schování výrobků 

strýce rakváře, který má být v exekuci připraven o všechen svůj majetek. Podepsán Ivan 

Čeljustin (významu vlastních jmen, které jsou v této povídce zdrojem humoru, je níže 

věnována samostatná kapitola). Povídka, údajně inspirovaná Čechovovým vlastním 

zážitkem z raného mládí, kdy mu brzkou smrt předpověděl sám Turgeněv, je dokonalou 

parodií na rozšířené strašidelné historky. Hrůzu nahánějící atmosféra je často 

umocňována třemi tečkami a pointa je nečekaná. Pravdou je, že čtenáře postupně 

napadají závěry, že jde o zlý sen, blud či vtip kamarádů, kteří chtějí Panichidina po 

Spinozově proroctví dorazit, ale Čechov opět ukázal, že na malé ploše se dají 

produkovat velká díla a nic na tom nemění, že jde jen o vtip. 
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 Typově podobnou parodií pracující se strašidelnými hřbitovními motivy je 

silvestrovské vyprávění Ivana Ivanoviče rámující povídku Ночь на кладбище (Noc na 

hřbitově, 1886). Obvyklé úvodní prosby: „Расскажите, Иван Иваныч, что-нибудь 

страшное!“77 jsou vyslyšeny a Ivan Ivanyč vypráví svůj strašlivý fantastický noční 

zážitek, který se v závěru ukazuje jako docela prozaický (proto je také povídka zařazena 

mezi humoristické a ne fantastické). „Ночь на кладбище“ můžeme z hlediska fabule 

dlouho považovat za klasický obraz žánru vánoční povídky, ne tak vzhledem 

k humorným, až ironickým prvkům jazykové komiky, který zní místy jako rouhání: 

„Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания; 

был я, признаться, выпивши... Встречал я новый год у одного своего старинного 

приятеля и нализался как сорок тысяч братьев.“78 (přirovnání „как сорок тысяч 

братьев“ je Čechovovou oblíbenou parafrází hamletovského výroku „Я любил 

Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут“, která se vyskytuje i v dalších 

jeho raných povídkách). 

 V nočních ulicích, kudy se Ivan Ivanyč potácí, není pro tmu na krok vidět, 

(„словно тебя в жестянку с ваксой посадили“79), fouká silný vítr a prší. Opilec 

v melancholické náladě žehrá na svůj těžký úděl a brodě se v blátě filosofuje o smyslu 

oslav Nového roku: „Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, 

нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и 

старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает 

хуже... По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, 

плакать, покушаться на самоубийство.“80 Úvahy nesoucí se v tomto duchu jsou do té 

doby neslýchané. Vždyť i sám Čechov v předchozích novoročních povídkách nechává 

své hrdiny příchod nového roku – nových šancí – vítat s radostí. Ivan Ivanyč si ještě 

postěžuje, že s každým dalším novým rokem je člověk blíže ke smrti, když zjistí, že 

zabloudil. Napětí je stupňováno, podroušený hrdina bloudí nocí a náhle ke své hrůze 

sezná, že je na hřbitově. V době, kdy se probouzejí pekelné síly, se návštěva hřbitova 

obecně nedoporučuje a Ivan Ivanyč si je toho vědom. Ačkoliv označil novoroční oslavy 

za nesmyslné a hloupé, přece jen je pověrčivý. Zvlášť, když se v jeho blízkosti začne 

ozývat nelidské kvílení. I v takovéhle chvíli v sobě živí naději, že halucinuje, a poté 
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omdlí. Závěr je, jak už bylo řečeno, prozaický a hraničí trochu s černým humorem. Ivan 

Ivanyč zabloudil v noci k obchodu, kde jeho majitel vystavuje náhrobní kameny, kříže a 

další hřbitovní příslušenství, zaměnil ho za hřbitov a vytí potulného psa za kvílení 

umrlce. Měl to být pro něj trest za výsměšné rouhání nebo šlo o komickou náhodu? 

Každopádně, i tentokrát autor na čtenáře vyzrál a odchýlil se od žánrového kánonu. 

 

Poslední ze tří „strašidelných“ povídek se jmenuje То была она (Byla to ona, 

1886) a odehrává se převážně v noci na Štědrý den. Světácký plukovník v ní vzpomíná 

na své mládí, kterak „франтил, как павлин, сорил деньгами направо и налево, и 

стоило ему только моргнуть глазом, звякнуть шпорой и крутнуть ус – и самая 

гордая красавица обращалась в послушного ягненка“.81 Fakt, že byl  ženatý, mu na 

popularitě nepřidává a jeho chování obecně je příliš sebevědomé. Při jednom ze svých 

objíždění újezdních pohledávek zabloudí se svým vozkou ve sněhové vánici a až kolem 

půlnoci dorazí, celý zavátý sněhem, ke statku bohatého polského hraběte. Plukovník 

nelení a po dva dny, kdy není možné kvůli počasí pokračovat v jízdě, se věnuje svým 

oblíbeným kratochvílím – pití, hraní karet a cukrování (Čechov používá kouzelného 

výrazu „миндальничать“) se správcovou ženou. Po obě noci je svědkem a zároveň 

hlavním hercem v podivném filmu hraběcí komnaty, v níž ho navštěvuje žena s 

nepředstavitelně štíhlým pasem, se kterou se důstojník, jak je jeho zvykem, intimně 

sblíží. Ještě než dojde k první schůzce s touto paní, čekáme s napětím, zda se 

v místnosti plné starých portrétů, „один страшнее другого, старинное оружие, 

охотничьи рога и прочая фантасмагория... Тишина стояла, как в могиле, только в 

соседней зале шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за окном 

творилось что-то адское...,“82 nezjeví nějaký přízrak, který by do ní rozhodně pasoval.  

Byla noční návštěvnice přeludem? Usnul opilý Vyvěrtov a zdál se mu sen, na 

nějž podle svých slov do konce života nezapomene? Plukovník se v tomto okamžiku 

odmlčí. „Но… что же дальше? – спросила одна из барышень, замирая от 

ожидания.“83 Přidávaly se i ostatní slečny a tak je vypravěč uzemní, že šlo o jeho 

vlastní ženu, se kterou tehdy cestoval. V tomto okamžiku čtenář znejistí, vrací se v textu 

a hledá, kde přehlédl plukovníkovu manželku. Nepřehlédl. A ani posluchačky se 

s vysvětlením nespokojí. Uklidnění se jim dostane záhy, Vyvěrtov se přizná, že žertoval 
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a že za ním chodila pochopitelně žena hraběcího správce. Nadšení, které se slečen 

zhostí, je zamyšleníhodné. Čechovův současník, kritik a novinář A. I. Vvěděnskij 

(známý pod pseudonymem A. Basargin) se o povídce vyjádřil jako o dokonale 

nevinném textu, který nelze hodnotit z žádného ideového hlediska84. Ano, povídka se 

zdá být lehkým, humoristickým a možná trochu fantastickým čtením, ale zabýváme-li 

se duchovním žánrem vánočních povídek, nemůžeme, i když jde o Čechova, přejít, jak 

arogantní důstojník porušuje všechna boží přikázání a hlavně, jak se chovají 

Vyvěrtovovy posluchačky. Není snad jejich dychtění po mimomanželských pletkách 

symbolem úpadku mezilidských vztahů? Než jim je sděleno, že s nimi plukovník jen 

žertoval, jsou takovou nudnou historkou doslova uraženy, proč jim prý něco takového 

vypráví – prožít vzrušující zážitek s vlastní ženou není ani trochu zajímavé. 

„Барышни вдруг повеселели, глазки их засверкали... Они придвинулись      

к полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез 

скоро и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом.“85 Co všechno 

člověku zlepší chuť k jídlu, je zarážející a povídka je důkazem toho, že senzacechtivost 

je přítomná v každém století a v každém ročním období. 

8.2.2 Upřímná srdečnost nebo „sváteční“ povinnost? 

Mezi Čechovovými „svátečními“ texty můžeme najít několik povídek, které jsou 

svou povahou také převážně humoristické a shodně popisují jednu dobovou reálii. 

V době vánočních a velikonočních svátků, ale i oslav příchodu Nového roku bylo 

zvykem uctít – nikoliv poctít – svou návštěvou člověka vyšší instance a všeobecné 

známosti, případně obliby, a popřát mu k významnému svátku vše nejlepší. Za tímto 

účelem byly dokonce v přijímacích místnostech umisťovány archy, kam se každý 

návštěvník podepsal, a hostitel měl tak přehled, kdo si ho, byť formálně, váží. 

Travestií (žánr humoristické literatury karikující vznešený či vážný námět) 

tohoto typu bychom mohli nazvat parodii na žánr administrativního funkčního stylu, 

úřední oznámení, které vyšlo v čas. Осколки koncem prosince 1884. Pod názvem 

Предписание (Nařízení) из захолустной жизни je totálně zesměšněn jednak 

byrokratický řád v podobě oznámení nejrůznějších druhů a jednak zvyk vánočních 
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návštěv a gratulací. Ani ne půlstránkové dílko v jediném souvětí úřednickým tónem líčí, 

co všechno se při čekání na přijetí návštěvy člověku zakazuje a přikazuje: „Ввиду 

наступления высокоторжественного праздника Рождества Христова и принимая 

во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение 

поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность..., чтобы 

поздравители не рассыпали крупы, гороха..., чтобы имеющаяся при них живность 

имела мертвый вид...“86 Pod oznámením nechybí ani oficiální formule                       

„С подлинным верно“ (souhlasí s originálem) a podepsán je opět Человек без 

селезенки. 

 Název Новогодние великомученики (Novoroční mučedníci) by čtenář mohl 

snadno zaměnit za titul povídky s duchovním tématem, v tomto případě však jde o 

ironii. Dynamický text se určitě nemusíme bát označit za frašku (typ literární komiky 

pracující s nadsázkou), jelikož chaos a shon na petrohradských ulicích je vysloveně 

hyperbolizovaný: „На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры... 

Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантефрия какого-нибудь бегущего 

коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только 

фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками...“87  V momentě, kdy 

je nalezen luxusně oblečený člověk v bezvědomí, se děj jakoby zastaví a ke své původní 

dynamice a vysvětlení nepřehledného mumraje se vrátí po procitnutí váženého 

titulárního rady. Na Nový rok je slušností obejít známé a popřát jim vše nejlepší. 

Новогодние великомученики, tedy návštěvníci snažící se zajít ke všem svým blízkým i 

hlavně tam, kde se to hodí z hlediska společenského postavení, za svou urputnost platí 

odvozem do nemocnice v důsledku naprostého vyčerpání. „Еще пятерых чиновников 

привезли! – докладывает городовой. – Куда прикажете положить?“88 končí 

povídka, ale to už se titulární rada malátně zvedá z lůžka a vydává se na další návštěvu, 

protože: „Как можно с Новым годом не поздравить?“89 

Stejný motiv je parodován i v črtě Новогодняя пытка (Novoroční mučení, 

1887). Obcházení známých je líčeno formou, která posiluje kontakt se čtenářem, apeluje 

na jeho podobné zážitky a vyzývá ho k soucitu s trpící hlavní postavou nucenou nechat 

se obtěžovat posloucháním politických názorů manželčina strýce a pláčem tajné 
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milenky. Po návratu domů, odkud vás žena na návštěvy doslova vyhnala, to pak od ní 

schytáte, jelikož jste příliš utratil za dopravu a ještě je z vás cítit cizí parfém. 

Závažnější polohou se vyznačují dvě miniatury z Čechovových humoristických 

počátků – jedna novoroční a jedna velikonoční – vykreslující akt podepisování 

návštěvních archů. Krátká povídka nazvaná Пережитое (психологический этюд) 

(Prožité, 1882) je navzdory malé ploše, již v časopise Зритель zabírá, opravdovou 

psychologickou studií ne vždy milé sváteční povinnosti. 

„Подписей слишком много и… о лицемерие! О двуличие! Где вы, 

росчерки, подчерки, закорючки, хвостики? Все буквы кругленькие, ровненькие, 

гладенькие, точно розовые щечки. Вижу знакомые имена, но не узнаю их. Не 

переменили ли эти господа свои почерки?“90 I sám vypravěč se ve svém podpisu 

nepoznává, nikdy přece nepíše na konec „jer“. Teď ho však napsal. Čím je podpis tak 

důležitý? Třeba tím, že když na listině chybí, tak člověk jako by nebyl. Co na tom, že 

jde jen o formalitu. Na formalitách stojí celý úřednický aparát a běda tomu, kdo se mu 

chce protivit. „´Возьму около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчерк 

сделаю. Хе-хе-хе. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь?´“91, vyhrožuje 

hlavnímu hrdinovi člověk čekající ve frontě. Vtip je naivní, ale jeho adresát se 

doopravdy vyděsí. Skutečně, jeho osud se zdá být v rukou vtipkujícího Petra Kuzmiče. 

Stačí jediná kaňka, která podpis znehodnotí nebo úplně zakryje a člověk je mrtev. 

„Наступило молчание. Он с сознанием своей силы, величавый, гордый,       

с губительным ядом в руке, я с сознанием своего бессилия, жалкий, готовый 

погибнуть – оба молчали...“92 Nevědět, že jde o obyčejné podpisy, musel by si čtenář 

z těchto dvou řádků myslet, že proti sobě stojí dva účastníci souboje – hyperbolizace je 

zde opět zdrojem jazykového humoru. 

V komickém protikladu s velikonočním přáním „Христос воскрес“ je navlas 

stejná úzkost i ve velikonoční povídce Лист (Listina, 1883). S ní se na arch papíru 

podepisuje jeden „субъект“ – malý (malý vzrůstem nebo postavením?) človíček – za 

druhým. Shodně s předchozí povídkou jsou i tady podpisy jakoby neznámé, vykreslené 

a neosobní. Jejich neupřímností a hlavně tím, že se návštěvníci neobtěžují osobně, je 

jeho „-ство, старичок“ upřímně rozladěn. Netuší, že je tím částečně vinen vrátný 

(Čechovem vtipně přezdívaný „цербер“, Kerberos, tedy mytologický tříhlavý pes 
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střežící vstup do podsvětí, odkud není cesty zpět), do jehož kapsy po každém podpisu 

přibývá nový úplatek. Oddechnuvší si člověk může nyní po špičkách odejít.  

Jestliže bez podpisu je člověk mrtvý, co se stane, ztratí-li se celý podpisový 

arch? Návštěvníci, kteří si svou povinnost splnili, se musejí přijít podepsat znovu. 

Pointa mění povídku ze satiry ve frašku v momentě, kdy se stařík „в отставке“ 

chápe pera a ze strachu před výsměchem vlastní ženy se na papír za své potenciální 

hosty podepisuje sám. 

 Z pohledu člověka navštěvovaného, tedy nikoliv poníženě navštěvujícího, je 

napsána komická a dobovou kritikou velmi kladně hodnocená velikonoční povídka 

Тайна (Tajemství, 1887). Vysoce postavený úředník Navagin se vrací z návštěv a 

rozhodne se zkontrolovat, kdo přišel (ač v jeho nepřítomnosti, což svědčí o formálním 

charakteru tohoto zdvořilostního aktu) popřát šťastné Kristovo zmrtvýchvstání jemu. 

Když objeví mezi podpisy jméno jakéhosi Feďukova, nad jehož nositelem přemýšlí už 

třináct let, rozhodne se konečně zjistit, kdo vlastně onen Feďukov je. Ani vrátný, 

dohlížející na podepisování archu, však nikoho takového nezná. Navagin je člověk 

racionální a na domněnky spiritisticky založené manželky, že jde pravděpodobně o 

ducha dávno zemřelého Feďukova, zprvu reaguje odmítavě. Zvědavost mu však nedá, 

„явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая 

чертовщина“93, a tak se nechá po dvou týdnech vnitřních bojů duchařskou seancí 

zlákat. Poté, co se mu podaří vyvolat mnoho duchů, mezi nimi i Napoleonova a 

Feďukovova, změní se Navagin ze skeptického racionalisty v přesvědčeného spiritistu, 

který svými novými zájmy autoritativně nakazí i své podřízené. Jeho nový smysl života, 

který má vyvrcholit vlastním pojednáním pro spiritistický časopis, ale nabude ryze 

čechovovského obratu. Ve chvíli, kdy se Navagin chystá odeslat svůj příspěvek, setká 

se tváří v tvář s dotyčným Feďukovem. Nejde ovšem o přízrak, ale o místního ďáčka 

z masa a kostí, který byl pozván kvůli Navaginovu rozhodnutí poslat syna na 

gymnázium. Z neznámého bloudícího zjevení se tedy stal člověk, který měl paradoxně 

posloužit ke vzdělávání syna v gymnaziálním duchu. Navaginovi se v jediném 

okamžiku zhroutí jeho nově získané jistoty a ze závěru, kdy posílá posla i ďáčka pryč, 

nám není jasné, zda jeho skeptická duše opět prozřela nebo jestli se ze všech těch 

podivných událostí úředník nezbláznil. Pro tuto domněnku by hovořilo samotné jméno 

hlavního hrdiny povídky – „наваждение“ znamená v překladu mámení smyslů nebo 
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také pokušení. Možná tak chtěl Čechov dát najevo své vlastní názorové kolísání mezi 

jednoznačnou důvěrou ve vědecký pokrok v duchu pozitivismu a vírou ve věci 

nadpřirozené, religiózní. Ani zde však neopouští své přesvědčení, že hlavním aktérem 

ve věcech osudu je člověk sám. Kdyby se Navagin nenechal zlákat vlastní zvědavostí a 

posléze světem duchů (v této povídce neobyčejně laskavých a komunikativních) a 

Feďukovův podpis odmávnul jako v předchozích třinácti letech, nemuselo k takovým 

zvratům v jeho životě vůbec dojít. 

 

Ani trochu komická není poslední povídka zařazená do této podkapitoly, totiž 

povídka Праздничная повинность (Sváteční povinnost, 1884). Vdova po bývalém 

vicegubernátorovi očekává na Nový rok obvyklé zástupy hostů. Zatím však přišel 

jediný. Od něj se Ludmila Semjonovna dozvídá, že „все чиноши собрались и насчет 

сегодняшних визитов рассуждали. В один голос порешили, шуты этакие, не 

делать сегодня визитов“.94 Stařenka nechápe, že mladší generace považují 

navštěvování za přežitek, a my můžeme sledovat vývoj jejích emocí od úžasu přes 

hranou lhostejnost až po rozhořčenou lítost. 

Host jí svými řečmi, jak si sám posléze uvědomí, příliš nepomáhá: „Прежде, 

матушка, когда либерализмы этой не было, визиты не считались за предрассудок. 

Ездили с визитами не то что с принуждением, а с чувством, с удовольствием... 

Бывало, исходишь все дома, остановишься на тротуаре и думаешь: ´Кого бы это 

еще почтить?´ Любили мы, матушка, старших...“95 Jak je možné, že nepřišli? Copak 

zapomněli, co pro ně Ludmila Semjonovna udělala? Že byla jednomu kmotrou a 

druhého doslova vytáhla za uši z bahna? Ublížená hostitelka už neskrývá slzy a začíná 

se litovat.  

V našem prostředí, které obecně zvláštní pohostinností nevyniká, se srdečná 

lítost staré ženy zdá být přehnaná. To je ale rovina, nad kterou Čechov asi vůbec 

nepřemýšlel. Spíš mu šlo o to vyjádřit postoje nových generací ke starým přežitkům – 

otázkou zůstává, na čí straně stál sám. Na straně tradice, ale zároveň nesnesitelného 

byrokratismu, nebo na straně mladých a neuctivých pokrokářů, kteří stráví Nový rok 

raději v okruhu sobě rovných? 
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A. P. Čechov byl známý svou nechutí k demagogii jakéhokoliv druhu a pověstná 

byla i jeho důsledná apolitičnost. Současně byl ale člověkem velice družným a 

oblíbeným, což mu pobývání ve společnosti lidí usnadňovalo. Podle V. Jermilova 

Čechov od dětství věřil v pokrok (to by podporovalo v pořadí druhou hypotézu), na 

druhou stranu ho ale „hluboké společenské a historické cítění přivedlo k přijetí pokroku 

ve jménu spravedlnosti“.96 Ve jménu spravedlnosti v lidské společnosti. "Какое 

наслаждение уважать людей!", poznamenal si spisovatel do jednoho ze svých 

zápisníků – tuto myšlenku bychom měli chápat jako jedno z autorových poselství, 

kterému byl věrný jednak ve svém životě a jednak ve svém rozsáhlém povídkovém a 

dramatickém díle. 

 

8.3 Čechovova vánoční fantastika  

Častým motivem vánočních povídek od samého začátku jejich žánrového 

konstituování a osamostatnění je sen. Jako základní motiv jej použil již V. A. Žukovskij 

v baladě Светлана, o pár let později Bestužev-Marlinskij v povídce Страшное 

гадание a nevyhýbal se mu ani A. P. Čechov v povídkách, které jsem pro potřeby této 

práce vydělila jako fantastické. 

Fantastická literatura obecně je literárním subsystémem zahrnujícím žánry 

pracující s  fantazií v konfrontaci s lidským poznáním. Je založená na opozici 

k reálnému světu, překračuje fyzikální zákony, převrací či zpochybňuje uznávaná 

kritéria kulturního společenství a prolíná realitu s irealitou.97 Čechovovy fantastické 

povídky vrcholící v novele Черный монах (Černý mnich, 1893) nemají se sci-fi a 

fantasy, jak je známe dnes, moc společného. Nekonstruují umělé světy ani technologie 

budoucnosti, nepracují s magií či nadpřirozenými bytostmi, nejsou utopické.  

Ruští spisovatelé přelomu 19. a 20. století neužívají obvyklých hororových 

rekvizit, ale hledají jinde. Hledají v člověku samém a mnozí z nich se sami ocitají 

v hlubinách melancholie a šílenství98 (viz Garšinův Красный цветок /Rudý kvítek/, 

Andrejevův Красный смех /Červený smích/ a Мысль /Fixní idea/ či Brjusovův text 

Теперь,  – когда я проснулся (записки психопата) /Teď, když jsem se probudil/). Ve 

všech těchto povídkách pracují autoři výhradně s lidskou psychikou, která ve své 
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patologické poloze dokáže člověku onen umělý svět vytvořit tak, že ho nerozeznáte od 

reálného. Reálného zdůrazňuji proto, že člověk utápějící se ve své vlastní fantazii je pro 

okolí často považován za zvrhlíka, v lepším případě za psychopata, a jeho vnitřní svět je 

pro ostatní vzdálený a nepochopitelný.  

I normálnímu zdravému člověku jsou tyto polohy mysli přístupné, a to 

prostřednictvím snu. „Vždycky jsem soudil, a soudím tak i nadále, že spánek se vyrovná 

našemu bdělému životu. Co vlastně je to naše bdění? Jsou to naše dojmy, pocity, naše 

touhy – nic víc. To všechno existuje i ve spánku. Sen přece naplňuje naši duši stejně 

jako bdělost, právě tak nás vzrušuje, těší, rozteskňuje… Konec konců celý rozdíl mezi 

dnem a snem je pouze v tom, že v životě snovém existujeme jako lidé zcela odděleně, 

kdežto skutečnost je společná všem.“99 Takto vidí snění V. J. Brjusov, který se ve výše 

zmíněné povídce chybně domnívá, že sní, a doopravdy zavraždí svou ženu.  

Motiv snu a zároveň zrcadla, hlavního atributu „святочного“ věštění, použil A. 

P. Čechov ve své vánoční, respektive novoroční povídce, když v  roce 1885 napsal 

Зеркало (Zrcadlo). Nenajdeme v něm nic nadpřirozeného, to, co mladá a svobodná 

Nelli vidí na Silvestra v zrcadle, je pouhým snem. Dívka toužící spatřit svého 

nastávajícího sní o budoucnosti po boku milovaného manžela a dětí, tento život je pro ni 

však neutuchajícím strachem o jejich zdraví, hrůzou z odloučení a především ze smrti. 

Muž umírá jako první a ona se nad jeho hrobem ptá, k čemu to všechno bylo. Povídka je 

na rozdíl od klasického zpracování novoročního proroctví polemikou o životě a smrti, a 

závěrečné dívčino zoufalství nad manželovým hrobem je aluzí na Senecův výrok, že 

život není nic jiného než cesta ke smrti: „…вся предыдущая жизнь с мужем кажется 

ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти“.100 

 

Téma druhé povídky se zrcadlem v hlavní roli – Кривое зеркало (Křivé zrcadlo, 

1882) – a s podtitulem „святочный рассказ“ (ačkoliv se v ní o Vánocích ani noci na 

Nový rok nemluví) je podstatně uvolněnější. Komickému, ba parodickému efektu zde 

napomáhá častá hyperbolizace, s níž autor popisuje atmosféru starého domu (miliony 

krys, celé století, po které v domě nikdo nebyl, starodávné obrazy apod.), v níž objeví 

manželský pár kouzelné zrcadlo a s ním i tajemnou pověst. Prababička byla na zrcadle 

doslova závislá, hleděla do něho celé dny a na noc si ho brala do postele. Nebýt toho, že 
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se nevešlo do rakve, vzala by si ho s sebou i do hrobu. Co a proč v zrcadle viděla, je 

opředeno tajemstvím. Muž – vypravěč okamžitě sezná, že je křivé, a jeho smích rozředí 

strašidelnou atmosféru léta práchnivějícího domu. Zlom nastane v okamžiku, kdy do 

zrcadla pohlédne jeho paní. Historie se začíná opakovat, manželka se do zrcadla 

fanaticky zamiluje a její muž je jí na radu lékaře nucen schované zrcadlo přinést (stejně 

tak si zrcadlo jako vstup do jiného světa, který hrdinku zcela pohltí, vybral V. J. Brjusov 

– В зеркале; V zrcadle, 1903). 

Od té doby uplynulo deset let a žena se stále prohlíží. „´Неужели это я´ – 

шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и 

восторга. – ´Да, это я! Bсе лжет кроме зеркала!´“101 Je přesvědčená, že jí muž není 

hoden a že vědět dříve, jak vypadá, rozhodně by se za něj nevdala. Novou skutečnost 

musí potvrdit i manžel, který stoje ženě za zády, spatří její zrcadlenou krásu rovněž. 

Způsobila to křivost zrcadla, která udělala z nehezké ženy nadpozemskou krasavici, 

nebo se manželé nechali unést chimérou bdělého snění?  

Podobný motiv pobláznění přeludem ztvárnil v roce 1910 v povídce Свет и 

тени  (Světlo a stíny) F. Sologub. V ní se zpočátku syn a pak i jeho matka nechají 

zlákat hrou stínů, jež vytvářejí pomocí vlastních rukou na zeď. Podobně se i hrdinové 

Čechovova Кривого зеркала nemohou dostat ze své posedlosti: „И теперь мы оба, я и 

жена, сидим перед зеркалом и , не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него: 

нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но 

лицо жены очаровательно – и бешеная, безумная страсть овладывает мною.“102 

 

Fantastickou zápletkou s komickým vyústěním vyniká povídka Сапожник и 

нечистая сила (Švec a zlý duch) z roku 1888 slibující příznačné setkání 

s nadpřirozenem. Prací vyčerpaný a bohatstvím jiných znechucený švec šije do noci 

boty pro netrpělivého zákazníka s německým příjmením. Faustovský motiv, který se 

přímo nabízí, umožní ševci v kontaktu se zákazníkem – ďáblem výměnou za svou duši 

dosáhnout přepychu („Я прошу, ваше высокоблагородие, Черт Иваныч, коли ваша 

милость, сделайте меня богатым человеком“103), se kterým chuďas neumí zacházet. 

Obuvník se poté, co si vyzkouší, jak nepřirozené je být bohatým a váženým člověkem 
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(pro takového pána se nehodí zpívat si na veřejnosti, zajít do hospody, ani dát manželce 

přátelskou herdu do zad, jak je zvyklý), se místo v pekle probudí křikem nespokojeného 

zákazníka nad nedodělanými botami. Povídka přináší kromě stálé nespokojenosti se 

svým stavem – čím víc švec má, tím více chce – a obrazu člověka jako otroka svého 

majetku, který ve dne v noci střeží, aby o něj nepřišel, i odkaz na Dickensovu polaritu 

nelidskosti bohatých a nemohoucnosti chudých. Obuvník se díky svému snu smíří se 

svým údělem, když si uvědomí, že před Bohem jsou si všichni rovni, že boháče i 

chudáka zakopou v tutéž černou zem a že smrt si přijde pro každého bez rozdílu. 

V životě tedy není nic, kvůli čemu by stálo za to vzdát se své duše, svého lidství. 

„Noční sen nám nepatří. Chová se k nám jako uchvatitel, ten nejzrádnější 

z uchvatitelů: uchvacuje nám naši bytost.“104 Své o tom ví hrdina vánoční povídky 

Восклицательный знак (Vykřičník) z roku 1885. Na pokraji bdění a snu je uražený a 

dotčený Perekladin pronásledován oživlými interpunkčními znaménky, které údajně 

kvůli svému nedostačujícímu vzdělání nemůže coby písař umět vědomě používat. Za 

tohoto stavu je denní bytost člověka ještě dostatečně živá, aby obchodovala s jeho 

vzpomínkami a vlekla za sebou jeho osobní drama.105 Pod víčky usínajícího staříka se 

čtyřicetiletou praxí prolétne jako meteor zářící čárka, celý roj čárek, které jsou záhy 

vystřídány tečkami, dvojtečkami a otazníky a všude si je Perekladin jist jejich užitím 

v textu. Kamenem úrazu se ukáže vykřičník a Perekladin znejistí. Za celou dlouhou 

praxi toto interpunkční znaménko nepoužil – copak do úředních spisů patří zvolání, 

nadšení nebo city, místa, kam by se vykřičník hodil? Úředníkův noční neklid připomíná 

studentský stres před zkouškou, kdy si člověk jde několikrát ověřit informaci, kterou si 

ne a ne vybavit, ale zároveň je úvahou nad schopností obyčejného úředníka disponovat 

city. Nepoužil-li za dlouhá léta jediný vykřičník, znamená to, že je bezcitný? 

„Пишущая машина! Машина! Деревяжка?“106 Je vykřičník symbolem jeho lidskosti? 

Ztraceného klidu nabude až v okamžiku, kdy za svým jménem napíše tři vykřičníky, a 

„ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом“.107 Jde o 

znovuobjevení emocí nebo o jejich vůbec první vyjevení vlivem kouzla vánoční noci?  

 

                                                 
104 BACHELARD, G. Poetika snění. Praha: Malvern, 2010, s. 136. 
105 Tamtéž, s. 136. 
106 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, Т. 4., с. 270. 
107 Tamtéž, с. 270. 
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Za nejvíce fantastickou považuji povídku Елка (Vánoční stromek, 1884) 

metaforicky líčící ozdoby na stromku osudu. Kolem něho stojícím dospělým dětem je 

nadělován úspěch, kariéra a šťastné manželství. „Не толпитесь, дети, и не 

волнуйтесь... Все будете удовлетворены“108 – podle výše příjmu a podle zásluh. 

Čechov si očividně dělá legraci sám ze sebe, když v povídce použije svůj oblíbený vtip 

oženit se v případě nejvyšší nouze s bohatou obchodnicí a když na pracovníka 

humoristického časopisu zbude pod vánočním stromkem pouze „кукиш с маслом“, 

tedy slušně řečeno nic, případně bolest zubů a měsíc vězení za nactiutrhání. To vše už 

ale humorista vlastní, a tak mu nezbude nic jiného než s nadějí čekat na příští Vánoce. 

Povídku bychom mohli zařadit i mezi humoristické, ale vzhledem k abstraktnímu pojetí 

se jevila jako vhodnější kategorie žánru autorových fantastických textů. I zde se 

objevují vážné odstíny v podobě slov personifikovaného osudu, který promlouvá 

k zástupu čekajících jakoby z amplionu, usměrňuje je a naděluje adekvátně ke 

společenskému postavení, což není spravedlivé, ale jeví se to jako všeobecně platný 

fakt. 

 

Povídka, jež se svým názvem Сон (Sen, 1884) do okruhu fantastických děl 

bezpochyby patří, se zakládá na nečekaném paradoxu. Sám Čechov ji označil za 

mystickou a čtenář je do poslední chvíle na pochybách, zda jde o sen či o bdělý stav. 

Řadím ji zároveň záměrně na rozhraní kapitoly o fantastických povídkách a další části 

práce, která bude věnována závažným otázkám lidského života a soužití v Čechovově 

„sváteční“ tvorbě.  

Výčitky svědomí, které jsou v povídce Сон zdrojem přízračných vidin, zmatou 

chladného zaměstnance zastavárny natolik, že ztratí pojem o tom, co je realita a co se 

mu jen zdá. V domnění, že sní, odevzdá do rukou zlodějů vše, co předchozí den chudina 

zastavila, aby se alespoň o Vánocích mohla najíst. Ve vypjaté situaci svátečního 

vytržení si prodavač, sám chudobný, uvědomí své postavení a v obklopení zastavených 

věcí prožívá osudy jejich původních majitelů. „В ночь под Рождество эти вещи были 

как-то особенно красноречивы. –  ´Пусти нас домой!´.. –  плакали они, казалось 

мне, вместе с ветром. –  ´Пусти!´“109  Než tato sociální povídka v čas. Осколки v roce 

1885 vyšla, žádal Lejkin Čechova, aby na konec doplnil informaci, že byl hlavní hrdina 

                                                 
108 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, Т. 3., с. 146. 
109 Tamtéž,  с. 152. 
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povídky psychicky nemocný a že v inkriminovanou chvíli, kdy mu chtěli vykrást sklad 

obchodu, v němž zároveň přespával, blouznil. Čechov to však odmítl, a tak je 

nepochopitelné zaměstnancovo chování motivováno nikoliv pomatením smyslů, ale 

prostým morálním uvědoměním, čímž se stal plastickou a vývojovou postavou. 

Lejkinův návrh by totiž v porovnání s čechovovským syžetem udělal z povídky text 

podstatně plošší. 

Prostředí zastavárenského skladu je v noci na 25. prosince plné odložených věcí, 

vypovídajících o jejich majitelích. V textu se nevyskytuje nic nadpřirozeného, 

zkreslenou a zvrácenou se stává sama skutečnost. Předměty jako kytara, náramek, 

krajková košilka nebo revolver k hrdinovi povídky promlouvají a děsí ho – pekelnou 

silou zla není nečistá síla, ale sociální nespravedlnost.110  

 

Základy k mravnímu jednání a soucítění se slabšími položila u všech svých dětí 

Čechovova matka Jevgenia Jakovlevna, která se svým milujícím a citlivým přístupem 

snažila alespoň trochu vyvážit otcovu chladnou přísnost, což bylo v ryze patriarchální 

rodině a společnosti takřka nemožné. Bratři Čechovovi, zejména Anton a dva starší 

bratři Alexandr a Nikolaj, byli podle V. Jermilova nakloněni jasnému humoru, který byl 

při vší své drzosti a potměšilosti prosycen láskou k životu a k lidem. Přátelství mezi 

bratry bylo pevné a poté, co rodina kromě gymnazisty Antona odjela do Moskvy, 

udržovali své vztahy pomocí korespondence, z níž vyzařuje vzájemná láska. Tu si 

ovšem dávali najevo popichováním a přátelskými posměšky, sentimentalitu – zvláště 

Anton – nesnášeli.111 

I v rozmarných humoristických prvotinách zaznívá více či méně spisovatelovo 

porozumění a úcta k trpícím a chudým a také láska k přírodě a ke světu, aby se v další 

autorově tvorbě naplno rozvinuly v povídkách, ve kterých se objevují první vážné tóny 

lidské duše a které jsou hlubší a hlubší psychologickou sondou do lidského nitra a krize 

mezilidských vztahů. Hовогодние великомученики obíhající bohatě prostřené 

novoroční stoly jednají spíše z povinnosti, aby splnili, co se sluší a patří, a aby nikoho 

nevynechali a tak ho neurazili. Už pojem mučedníci vyjadřuje jejich strast a nutí je 

doslova závodit s časem, kterého člověk nemá nazbyt. Možná chtěl autor varovat právě 
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před přílišným shonem a pobídnout čtenáře k hospodárnějšímu zacházení s časem, který 

je možno strávit s těmi, na kterých jim opravdu záleží.  

 „Čechov je fenomén složitý a jeho humor je spíš smutný než veselý.“112 Lidé se 

už za spisovatelova života rádi oddávali čechovovskému smutku. Připadal jim krásný, 

zušlechťující, poetický, oduševnělý! A hlavně byl neobyčejně působivý; nebylo 

v literatuře všeho lidstva druhého básníka, který by dovedl na lidech vyloudit tolik slzí 

pouhou tichou a umírněnou lyrikou, aniž kupil spoustu hrůzných faktů.113 Prvky stesku, 

zoufalství a tragiky lidského života jsou v jeho díle líčeny mírně, tlumeně a 

s nesentimentálním soucitem a to je podle J. Huláka to, co k Čechovovi dodnes 

přitahuje čtenáře i literární vědce celého světa. 

8.4 Vážné tóny vе vánoční povídkové tvorbě aneb krize rodinných 
vztahů  

Humoristické počátky A. P. Čechova začaly přibližně v polovině 80. let 19. 

století nabývat na vážnosti a naléhavosti. Souvisí to jistě se spisovatelovým duševním 

zráním, s jeho přirozenou citlivostí k sociální problematice a nejspíš také s prvními 

ataky nemoci, jíž Čechov dlouhá léta trpěl a jíž ve věku pouhých čtyřiačtyřiceti let 

podlehl. Postupem času v povídkách dominantní místo získává analýza mezilidských 

vztahů a charakteristika povahových vlastností postav mistrně zachycovaná detailem a 

odhalující přitom nitro člověka v celé jeho složitosti. Čechov opustil své pseudonymy a 

uvědoměle vykročil z oblasti okrajové literatury114. 

První vážné tóny se projevují již ve vůbec první Čechovově vánoční povídce – 

„рождественском рассказе“ – В рождественскую ночь (O Štědrovečerní noci, 1883) 

věnované spisovatelově sestře, Marii Pavlovně. Povídka se zakládá na skutečné události 

z autorova dětství – na příhodě v bouři zbloudilých rybářů, kterým na pomoc vyzvání 

noční zvon. Tragédie nešťastně provdané ženy je ovšem smyšlená. Atmosféra 

rozbouřeného moře hrozícího každým okamžikem probořit led, jenž ho pokrývá, a 

utopit tak rybářskou výpravu statkáře Litvinova, je téměř hororová. Litvinovova 

manželka, „женщина лет двадцати трех, с страшно бледным лицом“115 se snaží 

                                                 
112 HULÁK, J. Smát se s Čechovem. In: ČECHOV, A. P. Humoresky. Praha: Lidové nakladatelství, 1979, 
s. 393. 
113 ČUKOVSKIJ, K. Čechov. In: Setkání s Čechovem, z ruských originálů pamětí, korespondence a 
dokumentů vybral E. Frynta. Praha: Státní naklad. krásné literatury a umění, 1962, s. 304. 
114 HULÁK, J. Smát se s Čechovem. In: ČECHOV, A. P. Humoresky. Praha: Lidové nakladatelství, 1979, 
s. 394. 
115 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, T. 2., c. 286. 
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ledovým větrem a temnou nocí po kluzkém žebříku dostat k moři pod srázem, kde 

navzdory nechuti k manželskému životu vyhlíží spolu se starým Denisem a plačící 

matkou jednoho z rybářů jejich saně. Denis je prototypem moudrého starce, autority, 

které není radno odmlouvat a která se spoléhá výhradně na boží moc: „На все воля 

божья... Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть 

сто раз ломает, а он живой останется. А коли, суждено ему в нынешний раз 

смерть принять, так не нам судить.“116 Dramatičnost je zvyšována i předpověďmi 

nemocného „дурачка“ Petruši, který slyší lámající se led a blížící se vodu. Šťastně se 

navrátivší Litvinov je zaskočen zklamáním své ženy, která se užuž radovala, že znovu 

nabude ztracené svobody, a nasedá k Petrušovi do loďky. Vtom se v mladé manželce 

cosi zlomí a ona ho prosí, aby se vrátil. Ironií je Petrušova zatvrzelost, s níž se rozhodl 

skoncovat se svým marným životem, „ему никто не кричал 'воротись', а боль в 

нерве, начавшаяся сызмальства, делалась все острее и жгучей“117, a dramatický 

obrat v emocích – náhlé lásce – ženy ke svému muži a výčitky svědomí za jí zaviněnou 

smrt.  

S odezvou dobové kritiky, že je příběh nepravděpodobný, že se Čechov snažil o 

patos a nářek mladé ženy je parodií na Tamařino zoufalství z Lermontovova Démona, 

nesouhlasím. Rovněž mi připadá nespravedlivé vinit Čechova z melodramatismu a 

snahy místo pobavení čtenáře vystrašit.118 Jistě, povídka se vymyká tehdejším 

autorovým humoreskám, ale drama v ní není nijak schematické a předvídatelné. 

Morální podtext není sice tak patrný, jako v jiných povídkách, ale mistrné zachycení 

atmosféry noční bouře a nevyrovnanost citů mladé ženy ji činí hutnou zkratkou 

nečekaného vývoje lidských emocí ovlivněného vypjatou situací a možná i působením 

vánočního zázraku. 

 

Krize mezilidských vztahů, mezigeneračních i manželských, je tématem 

smutného příběhu odloučené rodiny v povídce На святках (O Vánocích, 1900). Již 

podle pozdního data se můžeme domnívat, jakých změn a posunů Čechovova tvorba od 

autorových humoristických počátků doznala. V literárněvědných pracích se události 

v této povídce také nejčastěji interpretují jako dílo vánočního kouzla, za sebe dodávám, 
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že je tento druh zázraku velice podobný potenciální komunikaci Vaňky a jeho dědečka 

v povídce Ванька (viz níže). Starým manželům, rodičům Jefimji, se sice podaří dopis 

dceři do Petrohradu doručit, ale s jiným obsahem, než původně zamýšleli. 

A. D. Stěpanov se ve své monografii Проблемы коммуникации у Чехова 

povídkou zabývá obšírněji. Především hodnotí obecně komunikaci prostřednictvím 

dopisu za nepřirozenou a plnou překážek: „Василиса не умеет высказать то, что 

хотела бы написать. Судя по тому, что она диктует, ей представляется, что письмо 

должно содержать только набор готовых формул.“119 Přestože by nejraději vypsala, 

co se za čtyři roky, po které dceru neviděli, ve vsi odehrálo, že „старики жили, как 

сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это 

время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были 

длинные зимы! Какие длинные ночи!“120, zmůže se pouze na úvodní blahopřejné 

formule. Situace je navíc ztížená její i manželovou negramotností – Vasilisa a důvěřivý 

stařík jsou odkázáni na pomoc vypočítavého bývalého vojáka a nyní hospodského 

Jegora, který si za své služby nechá bez okolků zaplatit. Reálné události ze života 

starých lidí jako by nešly slovy vylíčit, a tak se Jegor stává autorem absurdního textu, 

který mu poté podezíravá Vasilisa odsouhlasí. Ačkoliv Stěpanov správně poukazuje na 

složitost komunikačního řetězce, jímž se informace z domova dostávají ke vzdálené 

Jefimje, sdělení zakotvené v mysli a srdci Vasilisy a její dcery je u adresátky dopisu 

rozluštěno v odpovídající podobě. Jefimjin manžel, vrátný v petrohradských lázních, 

své ženě psaní lakonicky předá, přičemž si jaksi mimochodem vzpomene, kolik dopisů 

od ní rodičům už v minulosti zapomněl odeslat. Pro nešťastnou Jefimju, matku tří 

malých dětí, jež prarodiče nikdy neviděli, je dopis svědectvím o tom, že jsou rodiče 

vůbec naživu. Od své svatby s vysloužilým vojákem o nich nic nevěděla a teď se jí jako 

mávnutím kouzelného proutku vracejí vzpomínky na domov. „Это от бабушки, от 

дедушки... Из деревни... Царица небесная, святители-угодники. Там теперь снегу 

навалило под крыши... деревья белые-белые… Дедушка тихий, добрый, бабушка 

тоже добрая, жалосливая. В деревне душевно живут, бога боятся... И церковочка в 
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селе, мужички на клиросе поют,“121 říká dětem, jako by letitého přerušení 

komunikace nebylo a jako by četla matčiny myšlenky. 

Nebyl by to ale Čechov, kdyby vyznění smyslu textu nebylo minimálně 

ambivalentní. Setkáváme se zde se vzkříšením idealizované minulosti a s novými 

nadějemi na obnovení kontaktu,122 zároveň se ale můžeme pouze domnívat, jaké bude 

mít příběh pokračování. Jefimja, která se svého muže bojí („Она его очень боялась, 

ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не 

смела сказать при нем ни одного слова“123), čte v slzách dopis od rodičů a nepřeje si 

nic jiného, než se vrátit domů. Je dost možné, že se tohoto významného kroku sama 

s dětmi neodváží, a stráví tak zbytek života nešťastná a v domácnosti muže, kterého 

nemiluje a ze kterého má strach. 

 

Problém lidské nestálosti a nekončícího hledání je velmi sugestivně vylíčen 

v rozsáhlejší povídce На пути (Na cestě, 1886). Nadšené ohlasy čtenářů 

petrohradského deníku Новое время, v jehož vánočním čísle povídka 25. prosince 1886 

vyšla, ale i kladné odezvy renomovaných literárních kritiků, vydavatelů a spisovatelů 

svědčí o zásadním zlomu v autorově tvorbě. D. V. Grigorovič, objevitel Čechovova 

talentu, byl jeho vývojem doslova nadšen – konečně A. P. Čechov si vzal jeho rady 

k srdci.124  

Text povídky На пути je z velké části vášnivým monologem stárnoucího 

dobrodruha vedeného směrem k mladé šlechtičně Ilovajské, s níž se náhodou setká o 

štědrovečerní noci. Zaskočeni vánicí, musejí oba noční cestující vzít za vděk hostincem, 

a tak se jejich cesty zkříží. 

Čechovem zvolené motto „Ночевала  тучка  золотая/ Hа  груди  утеса  

великана...“ (z Lermontovovy básně Утес; Útes, 1841) naznačuje několik možných 

témat povídky, z nichž po jejím přečtení vychází nejpřijatelněji téma lásky (i když 

nenaplněné) – v samém závěru je cestovatel Licharev přirovnán k útesu a Ilovajská nám 
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2005. [cit. 2010-10-15]. Dostupné na WWW: <http://www.my-chekhov.ru/kritika/problem/problem8-

3.shtml>. 
123 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1977, T. 10., c. 185. 
124 „Я говорил ему, ох, я писал ему, даже ругался, чтобы он не смел так много писать. Увидите его 
– скажите, что «На пути»  –  прелестная, чудодейственная вещь… Кланяйтесь ему...“; письмо от 
14—16 января 1887. Письма Ал. Чехова, стр. 140. [cit. 2010-10-30]. Dostupné na WWW:  <http://feb-
web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp5/Sp5-597-.htm?cmd=0&hash=НА_ПУТИ>. 
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tedy vychází jako jeho protiklad, zlatý obláček. S. Senderovič ovšem vidí toto 

přirovnání jako ironické: „Если утес символизирует нечто крупное и устойчивое, то 

в Лихареве как характере настойчиво подчеркнуты именно противоположные 

свойства.“125  

Situace dvou osamělých lidí v útulném prostředí nočního hostince sice nahrává 

spontánnímu milostnému vzplanutí, ke kterému (alespoň v skrytu duší obou aktérů)      

v náznacích dochází, je to ale právě nestálost a přelétavost hlavního hrdiny, jež vzniku 

vztahu pevného jako skála brání. Ani jeho fyzický vzhled Ilovajské po rozednění 

nepřipadá tak impozantní jako v noci: „После ночных разговоров он уж казался ей 

не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется 

маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл 

океан“126. Jak známo, noční tma dokáže svět kolem nás zkreslit a to, co nám za tmy 

připadalo jako mohutné a neuvěřitelné, nabývá na denním světle rozměrů mnohem 

prozaičtějších.  

Licharev se ve svém zaníceném vyprávění nechává strhnout nejen svými 

bohatými zážitky, ale také zaujatým posluchačstvím mladé kněžny, která je mu, 

navzdory jeho představě ženy jako vznešené otrokyně mužského pohlaví, v rozhovoru 

rovnocennou partnerkou. Když v souvislosti se stávajícími vánočními svátky začnou 

společný dialog vírou a nevírou ruského člověka, ukazuje se, že mezi lidskými 

schopnostmi hraje důležitou roli víra obecně – ovšem v co nebo v koho člověk věří, je 

na něm a určuje to celou jeho cestu životem. „В мою душу природа вложила 

необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь 

сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, 

когда бы я не веровал“127, říká Licharev. Jako malý chlapec věřil maminčině zásadě, 

že „главное в жизни суп“, uvěřil v pohádkové skřítky a lesní muže, se vstupem na 

gymnázium se stal nadšeným obdivovatelem vědeckého poznání, aby své zaujetí nadále 

vložil do obhajoby nihilismu a posléze do jedné ze svých posledních lásek – do 

poznávání života ruského lidu. A všechny své zájmy bral stejně vážně, vrhal se 

s nadšením do poznávání jejich zákonitostí a v pravdy všech uvěřil se stejným elánem a 

neochvějností. Ale „во что мне обошлась эта веселость?“ – pokračuje, „что стоило 

                                                 
125 СЕНДЕРОВИЧ, С. Я. Чехов с глазу на глаз. Санкт-Петербург: Издательство Дмитрий Буланин, 
1994, c. 30. 
126 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1976, T. 5., c. 475. 
127 Tamtéž, c. 468. 



62 
 

мне разнообразие моей жизни? Ведь я веровал не как немецкий доктор 

философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула 

меня в дугу, рвала на части мое тело… Bо всю жизнь мою я не знал, что такое 

покой“.128  

Pro samé hledání něčeho velikého, dokonale naplňujícího, přišel Licharev o 

všední maličkosti, jako bylo narození jeho dětí, ale i o věci podstatnější, jako láska 

všech jeho blízkých, včetně desetileté dcerky Saši, jež ho sice na cestě doprovází, ale 

nemá pro něj jediné vstřícné slůvko. Co si však po letech na cestách uvědomuje jako 

nejzávažnější provinění, je častá nenávist a zloba vůči lidem, kteří stáli v cestě jeho 

aktuální víře: „Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я 

трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, 

которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои 

увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не 

сделал зла, но нечиста моя совесть!“129 

Se stejnou trpkostí hodnotí Licharev i své umění okouzlit ženu do takové míry, 

že za ním jde, kamkoliv se mu zlíbí: „cамые гордые самостоятельные женщины, 

если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не 

спрашивая и делая всё, что я хотел; из монашенки я сделал нигилистку, которая, 

как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих 

скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я 

менял свои увлечения“130. Zahoří chvilkovou vášní i k mladé Ilovajské, je si vědom 

své potenciální moci nad ní, pak ji ale nechá odjet zasněženým ránem. 

Senderovič se ve své rozsáhlé interpretci povídky На пути věnuje textu zejména 

z hlediska údajné dlouhodobé Čechovovy inspirace životem sv. Jiří (Георгия 

Победоносца), v popisu a chování kněžny Ilovajské potom profesor ruské literatury 

žijící v USA spatřuje dračí atributy. 

Kontrast ke světu dospělých, kterým je z vlastní vůle zasažena, představuje malá 

Saša vměšující se do otcova monologu nespokojenými poznámkami o svém těžkém 

osudu. Holčička je na jednu stranu dítětem rychle střídajícím své emoce (hlavně pláč a 

vzdorovitou zlost na otce), na druhou stranu byla po boku otce nucena rychleji dospět, 

což můžeme vycítit i z její oddanosti, s níž ho, po vzoru jiných žen, doprovází.  

                                                 
128 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1976, T. 5., c. 470 – 471.  
129 Tamtéž, c. 471. 
130 Tamtéž, c. 472. 
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Saša je jednou z Čechovových dětských hrdinek a hrdinů, jimž je – v souvislosti 

s žánrem „sváteční“ povídky – věnována následující kapitola. 

8.5 Dětský hrdina v Čechovových „svátečních“ povídkách 

A. P. Čechov je autorem několika desítek povídek o dětech a dospívajících. 

V roce 1998 byly tyto povídky v konečném počtu třiceti sebrány do jednoho sborníku a 

vydány nakladatelstvím „Юнимет“ pod názvem Детвора – podle stejnojmenné 

povídky (podobný sborník vyšel poprvé již za autorova života). Ačkoliv autor své 

povídky s dětskými hrdiny nezamýšlel původně jako dětské čtení, jsou tyto texty i 

v současném školství oblíbeny a tvoří náplň speciálních i běžných kurzů literární 

výchovy. V roce 2006 byla z povídek jako Каштанка (Kaštanka), Беглец (Uprchlík), 

Ванька (Vaňka), Гриша (Gríša), Детвора (Děti), На страстной неделе (V Pašijovém 

týdnu) nebo Письмо (Dopis; který podle mě moc pro děti není) vytvořena audiokniha131 

namluvená mistry uměleckého přednesu, jak inzeruje webový odkaz, pod názvem 

Чехов детям. 

Konec 19. století je ve světové pedagogice а nově vydělené psychologii 

považován za přelomový. Pozornost vychovatelů a učitelů k dětské osobnosti má 

v duchu pedocentrismu vystřídat formu frontálního přístupu k dětskému vzdělávání a 

překonávat encyklopedismus. Dítě a jeho přirozené potřeby stojí v centru zájmu, 

objevují se první reformní snahy a nesouhlasné názory s dosavadním stylem výchovy a 

výuky. V Rusku byl příznivcem tzv. volné školy představující protiklad herbartismu L. 

N. Tolstoj. Důležitý pro něj byl individuální rozvoj dítěte a hlavně dobrovolnost, s níž 

se dítě pouštělo do rozmanitých činností. A. P. Čechov se v tomto ohledu jeví jako 

pokračovatel Tolstého. Ačkoliv sám děti neměl, měl k nim vřelý vztah, zajímal se o 

jejich výchovu a rád pro ně a o nich psal. 

V době, kdy Čechovova rodina žila na statku v Melichově (téměř celá 90. léta 

19. století), se spisovatel angažoval v oblasti zdravotnické a vzdělávací pomoci. Jakožto 

vystudovaný lékař zásoboval Melichovo léky, nechal zde postavit tři školy a zasloužil 

se mimo jiné o rozšíření dopravní infrastruktury. Obliba a vděk potřebných udělala 

z Čechova díky jeho sociální inteligenci kromě oblíbeného spisovatele také člověka, 

v jehož pomoc doufali chudí a nemocní lidé jak v Melichově, tak později v Jaltě, kde se 

spisovatel léčil s tuberkulózou. 
                                                 
131 V MP3 formátu je ke stažení na internetové adrese <http://book.invlad.ru/71792-chekhov-
detjam.html>.  
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Dětský svět je v Čechovových povídkách protipólem světa dospělých, přičemž 

nám ukazuje nejen své zákonitosti, ale i to, jak dítě vidí nás, dospělé. Když je bezmála 

tříletý Gríša (Гриша, 1886) poprvé vyveden ven z bytu, sledujeme okolní velký svět 

doslova jeho užaslýma, nevěřícíma očima. Čechov není mezi ruskými spisovateli 

jediný, který se tematikou dětství zabýval (jmenujme např. Dostojevského Мальчика у 

Христа на елке, Andrejevova Ангелочка nebo Sologubovo Жало смерти), ne všichni 

však dokázali do dětské psychiky proniknout tak citlivě. Snad to způsobilo jeho civilní 

povolání, bratrova učitelská profese či prostý zájem o dětskou duši. Čechov sám, podle 

svých slov, „dětství nepoznal“132. Vyrůstal v rodině zbožného kupce v relativně malém 

městě (v té době žilo v Taganrogu jen něco málo přes dvacet tisíc obyvatel133) a jeho 

vztah k církevním svátkům byl pěstován od nejnižšího věku. Dětská léta nebyla pro 

potomky bigotního křesťana právě idylická, přísný řád a tuhá disciplína v nich však 

zakořenily pevný vztah k pravidelně se opakujícím svátkům a s nimi spojeným 

rituálům. Ty později Čechovovi přirostly k srdci svou duchovní opravdovostí, která 

z jeho „svátečních“ textů vyzařuje, jakkoliv je v nich autorsky modifikována. 

Dítě je v očích spisovatele nevinnou a bezprostřední bytostí, jeho „duše je 

křehká, lehce zranitelná a živelná a je třeba ji s láskou vzdělávat a kultivovat, nikoliv 

deformovat.“134 V mnoha Čechovových povídkách tomu tak ale bohužel není.  

 

Asi nejznámější Čechovovou vánoční povídkou a zároveň povídkou s dětským 

hrdinou je Ванька (Vaňka) otištěný 25. prosince 1886 ve vánoční příloze 

Petrohradských novin. Od počátku 20. století je povídka pravidelně zařazována do 

čítanek a výborů a četla ji pravděpodobně většina ruských čtenářů; v jisté době také 

českých žáků. 

Je dojemným příběhem osiřelého Vaňky, který byl poslán do služby k přísnému 

obuvníkovi Aljachinovi. Ústředním motivem povídky je dopis, jejž devítiletý Vaňka 

(Čechov vždy určí alespoň přibližný věk svých dětských hrdinů) píše časně ráno 25. 

prosince svému dědečkovi. Na psaní má klid, ostatní odešli na ranní mši a jeho nechali 

samotného doma. Z chlapcových opatrných pohybů a vystrašeného rozhlížení kolem si 

                                                 
132 ČECHOV, AL. P. Z dětských let A. P. Čechova. In: Setkání s Čechovem,  z ruských originálů pamětí, 
korespondence a dokumentů vybral E. Frynta. Praha: Státní naklad. krásné literatury a umění, 1962, s. 40. 
133 Таганрог: Динамика численности населения города. [cit. 2010-10-03]. Dostupné na WWW: 
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D
0%B3>. 
134 HŘÍBKOVÁ, R. Interpretační aspekty dětství v tvorbě A. P. Čechova. In: Jak čteme ruské klasiky.  
Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2005, s. 141. 
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můžeme domyslet, jak s ním páni („хозяева“) zacházejí. To také Vaňka milovanému 

dědečkovi v dopise popisuje: „вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня 

за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка          

в люльке и по нечаянности заснул.135 А на неделе хозяйка велела мне почистить 

селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня          

в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой 

и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету 

никакой…“136 Když Vaňka prosí dědečka jakožto jediného, kdo mu zůstal, aby si ho 

vzal k sobě, po tvářích se mu koulejí slzy a on si je, vkleče, v pozici jako by se modlil, 

spolu s tajně vypůjčeným inkoustem svou dětskou ručkou rozmazává po obličeji. 

Úryvky chlapcovy naděje – dopisu – se střídají s autentickými vzpomínkami na Vánoce 

na vesnici a představami o tom, co asi dědeček právě dělá.  

Zimní krajina je vylíčena jednoduše a přitom pozoruhodně sugestivně: „погода 

великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню    

с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, 

посребренные инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звездами, и 

Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли 

и потерли снегом...“137 Vaňkův nynější domov v Moskvě s klidem zasněžené vánoční 

noci ostře kontrastuje. Tehdy milionové město se v povídce jeví chladným a cizím, 

zatímco dědečkova vesnice v dětské fantazii dýchá láskou a rodinným teplem, přičemž 

je docela možné, že se vzpomínky vlivem příkoří, jež chlapec zakouší, zkreslily a že 

věčně rozesmátý a přiopilý děda není vůbec tak bezchybný a laskavý, jak si ho Vaňka 

vysnil.  

Jakkoliv se kompozice povídky zdá jednoduchá, můžeme v ní podle I. A. 

Jesaulova spatřit několik vrstev. Jednak je to naznačené prolínání dětských vzpomínek 

s textem dopisu a se vstupy vševědoucího vypravěče a jednak mistrovské popisy zimní 

krajiny138, v níž literární teoretik a historik Jesaulov vidí „представление о  

сотворенности Божьего мира, о скрытом присутствии Творца, о праздничности 

                                                 
135 Podobné útrapy líčí autor v povídce Spát, jen spát (Спать хочется, 1888), v níž je třináctiletá 
chůvička Varka zotročována nelítostnými hospodáři. K smrti unavená dívka jednoho večera odhalí ve 
svěřeném dítěti svého nepřítele a neschopna promyslet důsledky svého jednání, plačící dítě zadusí. 
136 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Наука, 
Москва 1976, T. 5., c. 479. 
137 Tamtéž,  c. 479. 
138 ЕСАУЛОВ, И. А. „Ванька“ А. П. Чехова как рассказ о рождественском чуде. [Cit. 2010-10-
11]. Dostupné na WWW: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37159.php>. 
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рождественского космоса“.139 Svět za oknem, ve kterém se odráží Vaňkova svíčka, je 

uhrančivý, nekonečně vzdálený a lákavý. 

Vaňka adresuje svůj dopis „На деревню дедушке“140, což je naivní, až 

úsměvné. Čtenáři je jasné, že takto nadepsaný dopis nemůže nikdy dojít na místo svého 

určení, přesto nás Čechov v závěru povídky nechává na pochybách, zda se nemůže 

vlivem nějaké vyšší síly stát zázrak. Konec povídky je tedy dvojznačný: buď 

komunikace mezi rodinnými příslušníky skutečně nastala, aniž by dopis fakticky došel, 

a příběh má šťastný konec (dědeček sedící na peci a držící vnukův dopis může být také 

pouhým Vaňkovým snem či zbožným přáním), nebo je závěr naopak tragický a to 

tragické v něm nekončí jen dětskou naivitou. Vaňka v dopise dědečka výslovně prosí, 

aby ho vzal k sobě, jinak že zemře – buď hlady, nebo ho mistr k smrti ubije.141 

Nevyslyší-li dědeček vnukovy prosby, jsou další chlapcovy osudy pravděpodobně 

sečteny. 

A. S. Sobennikov přirovnává Čechovova nešťastného Vaňku k Dostojevského 

Chlapci u Ježíškova vánočního stromku. Není známo, jestli Čechov na Dostojevského 

povídku při psaní myslel, texty se však pozoruhodně shodují. Obě děti jsou osiřelé, obě 

zakoušejí nemilosrdnost světa a bezohlednost lidí kolem sebe a v obou příbězích se 

prolíná dětský pohled s hlediskem autora – vypravěče. Ačkoliv je osud k Dostojevského 

chlapci bezprostředně krutější, autor se v závěru odvolává na své povolání, jež mu 

dovoluje prakticky cokoliv: „мне все кажется и мерещится, что все это могло 

случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а 

там об елке у Христа - уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или 

нет? На то я и романист, чтоб выдумывать“142. Čechov ve své povídce vystupuje jen 

jako vypravěč zdánlivě skutečné události. Ačkoliv se příběh mohl někdy někde odehrát, 

závěrečnými řádky je naznačeno smírné řešení. 

8.6 Duchovní rozměr pravoslavných Velikonoc 

Následujícími dvěma povídkami (Накануне поста a На страстной неделе) 

opouštíme oblast Čechovových vánočních a novoročních textů a dostáváme se 
                                                 
139 ЕСАУЛОВ, И. А. „Ванька“ А. П. Чехова как рассказ о рождественском чуде. [Cit. 2010-10-
11]. Dostupné na WWW: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37159.php>. 
140 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 5., c. 481. 
141 СОБЕННИКОВ, А. С. Чехов и христианство. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 
2001. [cit. 2010-10-11]. Dostupné na WWW: <http://www.slovo.isu.ru/chekhov_christ.html#gl3>. 
142 ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Собрание сочинений в двенадцати томах. Москва: Правда 1982, с. 462. 
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k povídce velikonoční („пасхальному рассказу“). Protože jsou obě zaměřené na 

dětského hrdinu – ve druhém případě jde dokonce o dětské vyprávění v ich-formě – jsou 

zařazeny ihned za kapitolu Postavení dětského hrdiny v Čechovových „svátečních“ 

povídkách, bez ohledu na pozdější datum jejich vzniku. 

Na úvod je třeba říci, že se osudy jejich dětských postav od toho Vaňkova na 

první pohled liší, což je způsobeno především chováním dospělých vzhledem k dítěti.   

Z druhé jmenované povídky už také jasně cítíme duchovní poselství pravoslavných 

Velikonoc, tedy touhu po spáse lidské duše. Velikonoční povídka má člověku 

připomínat evangelní skutečnosti a nabádat ho k usilování o mravní přerod.143 Máli-li 

v ní dítě z něčeho strach, není to z dospělého nadřízeného, ale jeho bázeň je původu 

čistě duchovního, náboženského. 

Nejspíše do humoristického žánru můžeme zařadit velikonoční povídku 

Накануне поста (V předvečer postu, 1887). Pointou je zde povinnost se před 

zahájením velikonočního půstu pořádně najíst. Gymnazista Sťopa by šel raději spát, ale 

i jemu na druhý den začíná dlouhý půst a před ním je přece nutné si vychutnat jídla, 

která jsou na dalších sedm týdnů zapovězena („´Что? Спать?´ – спрашивает Пелагея 

Ивановна. ´А заговляться? Да ты в своем уме?´ – пугается мамаша. ´Как же можно 

не заговляться? Ведь во весь пост не дадут тебе скоромного!´“144) Světský motiv 

nacpání si břicha, aniž by měl kdokoliv z rodiny hlad, stojí v příkrém rozporu 

s posvátností půstu, který má věřícího člověka připravit na těsnější spojení s Kristem a 

z lidí obecně vytvořit společenství navzájem k sobě otevřených jedinců. 

Dětský svět se nám v tomto textu otevírá v podstatně přívětivější podobě než 

v povídce Ванька. Sťopa vyrůstá v pohodové atmosféře vlastní rodiny a rodiče se mu 

věnují. Můžeme-li tak ovšem nazvat otcovo rozmarné vyprávění vlastních školních 

zážitků namísto doučování syna zlomkům. Chlapec je svými neúspěchy ve škole značně 

vykolejen a má tendenci látku skutečně pochopit. Otec je naopak toho názoru, že „тут и 

понимать нечего. Отзубри правило, вот и всё...“145 Když není schopen synovi 

pomoci, převádí plynule řeč na své veselé vzpomínky, jimiž baví především sám sebe. 

Sťopa je zpočátku zlostný, poté na své vzdělání rezignuje a přesouvá se s otcem do 

jídelny k samovaru a ke slavnostní večeři.   

                                                 
143 СОБЕННИКОВ, А. С. Между ´еcть Бог´ и ´нет Бога´… Иркутск: Издательство Иркутского 
университета, 1997, с. 121. 
144 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 6., c. 86. 
145 Tamtéž, c. 83. 
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Rodinné prostředí se v povídce jeví jako laskavé a k dítěti ohleduplné, chce-li jít 

synek bez ohledu na poslední nepostní jídlo spát, podávání večeře se mu přizpůsobí: 

„´Скорей! Скорей!´ – слышится по всему дому. ´Степочка спать хочет! Анна! Ах 

боже мой, что же это такое? Скорей!´“146 Po Vaňkově strádání zde není ani stopy, 

sváteční rituál probíhá v atmosféře všední pohody, otec podřimuje, matka v kuchyni 

dohlíží na přípravu jídel, kočky očichávají rybí aspik, tetičky klimbají ve vytopené 

jídelně, „на лицах и в движениях лень и пресыщение“.147 

Text se svým volně plynoucím všedním lyrismem blíží k poetice Čechovových 

dramat a pozdějších prozaických textů. Lyrismus je uměleckým vyjádřením vztahu 

k zobrazovanému – v Čechovově případě je navíc vždy spojen s jeho estetickými, 

morálními a společenskými ideály a principy. Zejména ve vrcholné fázi autorovy tvorby 

(cca 90. léta a přelom 19. a 20. století) je potom způsobem vyjádření spisovatelova 

pochopení zobrazovaného, hraničícího s hlubokou emocionalitou a pronikavou a 

upřímnou srdečností vzhledem ke všedním, ale i výjimečným životním situacím. 

Základem tohoto způsobu vylíčení skutečnosti je Čechovova upřímná láska k domovu, 

k vlasti, k lidem a jeho sen o šťastnější budoucnosti ruského národa.148 

 

Vzpomínky na vlastní dětství vyjádřil A. P. Čechov ve velikonoční povídce На 

страстной неделе (V Pašijovém týdnu, 1887), která byla již za autorova života 

přeložena do češtiny. Text je vyprávěním nábožensky uvědomělého chlapce, který se o 

pašijovém týdnu sám chystá ke zpovědi před svatým přijímáním. Z předchozích 

náznaků víme, jaký vztah k náboženství a církevním úkonům měl malý A. P. Čechov, 

proto nás může motivace hlavního hrdiny povídky, devítiletého Fedi, udivit. Přesto jsou 

zde autorovy dětské negativní zkušenosti s nekompromisním otcovým dogmatismem 

čitelné. Prostřednictvím chlapcových úvah vnímáme z textu dětský strach a pocity 

méněcennosti: „Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в 

профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего 

присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу 

помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, 

                                                 
146 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 6., c. 86. 
147 Tamtéž, c. 85. 
148 ХЛЕБНИКОВА, М. Возвышенная лирика. In: А. П. Чехов – Великий художник. Ростов-на-Дону: 
Ростовское книжное издательство, 1959. [cit. 2010-10-18]. Dostupné na WWW: 
<http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st005.shtml>. 
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способный только на шалости, грубости и ябедничество.“149 Dítě samotné něco 

takového nevymyslí, rodičovský vliv je v tomto smyslu patrný hned z první věty: „Да 

смотри, не шали в церкви, а то бог накажет.“150  

Všudypřítomný lidský strach z božího trestu známe hlavně ze středověké 

literatury, v moderní literatuře a v Čechovově případě může být buď ironickým 

zveličením otcových přikázání, jak je autor sám zažil, nebo nesouhlasem s bigotní 

výchovou malých dětí na úkor jejich přirozeného vývoje a svobodného hraní si s 

ostatními. Mají-li pravdu někteří literární badatelé, zejména ti socialističtí, mohli 

bychom v některých Čechovových povídkách najít stopy ateismu151, v žádném případě 

ho ale nemůžeme považovat za absolutní a přesvědčený. Pokud ke zpovědi jdoucí Feďa 

– tak se s ním v povídce setkáváme poprvé – na okamžik zatouží přidat se k partě 

dovádějících kluků, ale záhy si vzpomene na svou duchovní očistu, můžeme to chápat 

spíše tak, že autor nechává průchod bezprostředním dětským nápadům, které jsou záhy 

potlačeny uvědoměním si něčeho v tu chvíli důležitějšího. Oficiální ideologie minulého 

politického režimu dokázala využít v podstatě jakéhokoliv autorova výroku (nejde 

samozřejmě zdaleka jen o Čechova) k vlastní propagandě a přeinterpretovat celé jeho 

dílo tak, že v konečném důsledku vyznělo úplně jinak. Způsob, kterým A. P. Čechov 

transformuje duchovní podstatu žánru velikonoční a vánoční povídky, není tedy 

ateistický, ale ryze humanistický. V povídce На страстной неделе se v chlapci nepere 

ateismus s pobožností, ale duše dítěte s duší tzv. malého dospělého, který si je najednou 

vědom svých hříchů, z nichž se musí vyzpovídat. Tento pseudosouboj nevinnosti a 

hříšnosti se povídkou vine jako červená nit, jako její ústřední téma. Před zpovědí se 

Feďovi prostředí kostela zdá být stejně temné, jako se domnívá, že je temná jeho hříšná 

duše, „церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и божия матерь с Иоанном 

Богословом кажутся мне одинокими“.152 Panna Maria i apoštol Jan jsou v chlapcově 

fantazii osamoceni a opuštěni, protože lidé obecně jsou hříšní. Úleva, která se dostaví 

po zpovědi, je nehraná, náhle jako by se vše rozzářilo: „Как теперь легко, как 

радостно на душе! Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Церковные 

                                                 
149 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 6., c. 142. 
150 Tamtéž, c. 141. 
151 Viz РОМАНЕНКО, В. Убежденный атеист. In: А. П. Чехов – Великий художник. Ростов-на-
Дону: Ростовское книжное издательство,1959. [cit. 2010-10-19]. Dostupné na WWW: 
<http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st006.shtml)>. 
152 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 6., c. 142. 
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сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без 

злобы.“153 I nenáviděný Miťka, se kterým se Feďa popere při čekání na zpověď, se mu 

zdá jiný, lepší. Jako by bylo najednou snazší odpustit i jemu. 

Ani silný zážitek slavnostní chvíle nemůže však zpočátku v dětském nitru 

potlačit hněv, jejž chlapec obyčejně cítí ke svému rivalovi. Pocit Miťkovy hříšnosti je 

v naivní nedospělé mysli ještě posílen jeho otrhaným zevnějškem a nuzným původem. 

Naproti tomu, krásná a přepychově oblečená dáma nemůže mít podle něj na svědomí 

hřích žádný. Takové a podobné myšlenky se střídají v představách devítiletého chlapce 

před, během a po zpovědi a před usnutím vrcholí v touze odejít do pustiny po vzoru 

slavných světců.154 To by ale nesměl mít takový hlad, он „согласен терпеть всякие 

мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но 

только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой“.155 S Feďou se rozloučíme 

u svatého přijímání, kdy je zcela pohlcen kouzlem okamžiku, ve kterém se mu zdá i 

Miťka krásným a dobrým (v porovnání s Feďou je Míťa i v tuto chvíli nedůvěřivý a 

nehodlá se s Feďou usmiřovat jen proto, že jsou Velikonoce). Dokonce by se byl 

zamiloval do představy, že si jednou vezme za ženu tak krásnou paní, jako je ta ze 

včerejška, když si uvědomí, že „жениться – стыдно“.156 

Dětský hlas se zde ozývá se všemi svými charakteristickými rysy, jako je 

bezprostřednost, naivita, nevědomost, ale i prudká změna názorů a přání vlivem 

důvěryhodné autority. Způsobem narace, který Čechov zvolil, tedy ich-formou, je navíc 

posílena autobiografičnost příběhu a do vyprávění není zapojeno více hlasů (jako je 

tomu v případě Vaňky). Protože nemáme k dispozici objektivní pohled vševědoucího 

vypravěče, vnímáme události pouze z hlediska dítěte. Tímto pohledem je nám 

zprostředkována i probouzející se jarní příroda. Feďa se ze všech sil snaží představit si 

dlouhou cestu potoků do řek a řek do moří, ale sám uznává, že na to jeho fantazie 

nestačí. Zajímavé je, že mu stačí na všechny hrůzy Posledního soudu, které si vybaví při 

pohledu na skotačící chlapce: „´На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и 

обманывали бедного извозчика?´ 157 – думаю я. –  ´Они начнут оправдываться, но 

                                                 
153 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1976, T. 6., c. 144. 
154 Viz Житие преподобного Серафима Саровского, na něhož se v textu přímo odkazuje, dále Житие 
Феодосия Печерского či Житие Сергия Радонежского. 
155 ЧЕХОВ, A. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука,1976, T. 6., c. 145. 
156 Tamtéž, c. 145. 
157 Tamtéž, c. 141. 
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нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный´“. Pokud ale budou poslušní a 

budou obdarovávat chudé, Bůh jim odpustí, uvědomí si školák s převahou a pokračuje 

v cestě do kostela. 

V povídce На страстной неделе otevřel A. P. Čechov tolstojovskou otázku 

jediné možné pravdy, kterou lze podle L. N. Tolstého najít v Evangeliu a usilovné 

duchovní činnosti. Proto je spolu s povídkami Письмо a Казак řazena do tzv. 

Tolstojovského cyklu. 

 

Zatímco vánoční povídky se staly celosvětově oblíbeným a produktivním 

literárním žánrem, velikonoční jsou žánrem typicky ruským. Podle N. V. Gogola je pro 

Rusa velmi těžké, musí-li Velikonoce strávit jinde, než ve své vlasti.158 Ruský člověk je 

dle jeho názoru „готов почти воскликнуть: „´Только в одной России празднуется 

этот день так, как ему следует праздноваться!´“159  

Realitu vyjádřenou tímto citátem však sám autor črty Светлое воскресение 

považoval za vysněnou. I v Rusku se lidé místo upřímného oddávání velikonočním 

modlitbám potácejí opilí po ulicích, navštěvují se spíše z povinnosti a ve spěchu a hrozí 

reálná ztráta vědomí obřadnosti a posvátnosti velikonočních svátků. Gogol kriticky líčí 

zejména postoj mladé generace, která se k tradičním hodnotám chová s opovržením, a 

hrdost tehdejšího člověka, jež mu brání pokorně přijímat cizího člověka za svého 

bližního, tak jak to věřícím předkládá Bible. Je nutné podotknout, že Gogol se na 

sklonku svého života výrazně rozcházel s pokrokovými proudy v ruském kulturním 

životě, se zesvětšťováním původně jen církevních svátků nesouhlasil a oddával se spíše 

morálně-filosofickému rozjímání (Выбранные места из переписки с друзьями – 1847 

a Размышления о Божественной Литургии z téhož roku).  

Co by asi Gogol řekl dnešním vztahům mezi lidmi, když byl už v polovině 19. 

století přesvědčen, že „все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает 

он от себя брата…Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не 

поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый 

благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник 

небесной Любви?... тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться 

                                                 
158 ЗАХАРОВ, В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы. In: Евангельский текст в 
русской литературе XVIII – XX веков, Петрозаводск: Петрозаводский государственный 
университет, 1994, с. 249. 
159 ГОГОЛЬ, Н. В. Светлое воскресение. [Cit. 2010-06.21]. Dostupné na WWW: 
<http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/gogol/gogol29.htm>. 
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из-за гордыни ума“.160 Ve svých soudech je přísný, přesto ale doufá, že se někde 

v Rusku ještě nachází člověk, který je schopen oslavit Kristovo vzkříšení, jak se sluší a 

patří. 

 Velikonoční svátky se v Rusku staly nosnou tematickou základnou jak pro 

redakce novin a literárních časopisů, tak pro sbírky světových i méně známých autorů. 

Veliké množství ruských básníků složilo verše na oslavu posledních dní Krista, celé 

pasáže věnované Velikonocím můžeme najít v románech Dostojevského, jejich 

symboliku nese již v názvu Tolstého Воскресение (Vzkříšení) a odkazuje na ně i         

B. Pasternak v cyklu básní doktora Živaga v samém závěru knihy (např. básně 

Гефсиманский сад; Getsemanská zahrada či Магдалинa; Marie Magdaléna). 

 

Velikonoční povídka vznikla podle Zacharova spontánně zhruba v polovině 19. 

století. A. S. Chomjakov tehdy svérázně adaptoval Dickensovu Vánoční koledu na ruské 

prostředí tak, že do něj „zasadil její děj, dal postavám ruská jména a především zaměnil 

Vánoce Velikonocemi, což zcela měnilo její smysl“.161 

Velikonoční povídka je duchovním výrazem pravoslavného Ruska, vážným 

zamyšlením nad spásou lidského života a morálním uvědoměním člověka – bez těchto 

rysů nevidí Zacharov v literárním útvaru, byť věnovanému cíleně Velikonočním 

svátkům, velikonoční povídku v pravém smyslu slova162. Text M. Gorkého На плотах, 

v níž vítězí hrubá síla nad fyzickou slabostí, omezenost nad duchovní vyspělostí a hřích 

nad ctností lze proto považovat za antivelikonoční. 

Podobně jako vánoční a novoroční byly i velikonoční povídky vyhledávány 

vydavateli periodik, která se přizpůsobovala vkusu svých čtenářů, a autoři je psali na 

objednávku velikonočních čísel. A opět do nich přispívali světově proslulí autoři jako   

F. M. Dostojevskij (v povídce Мужик Марей /Mužik Marej/ zachycující vzpomínku 

trestance na nucených prací na hrubého, ale přesto něžného mužika), L. N. Tolstoj 

(После бала /Po plese/ je o rozčarování mladého zamilovaného člověka po 

masopustním bále), I. Bunin (Легкое дыхание /Lehký dech/ vypráví o věčném životě) a 

samozřejmě A. P. Čechov, který relativně nový žánr dokonale přizpůsobil svému vidění 

světa a tvůrčím způsobem z něj udělal tu humoristickou miniaturu (jak je tomu 

                                                 
160 ГОГОЛЬ, Н. В. Светлое воскресение. [Cit. 2010-06.21]. Dostupné na WWW: 
<http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/gogol/gogol29.htm>. 
161 ЗАХАРОВ, В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы. In: Евангельский текст в 
русской литературе XVIII – XX веков, Петрозаводск: Петрозаводский государственный 
университет, 1994, с. 254. 
162 Tamtéž, с. 256. 
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v povídce (Тайна), tu psychologické drama (Казак, Письмо, Архиерей), ale hlavně 

zůstal věrný tzv. mnohosti pohledů a osobitému smyslu pro absurditu a neobyčejnou 

obyčejnost lidského života.  

Po revoluci roku 1917 se tento vysoce duchovní žánr z pochopitelných důvodů 

nemohl rozvíjet, přesto ale nadále existoval v tvorbě spisovatelů-emigrantů. V současné 

době nemá podle Zacharova, na rozdíl od žánru vánočních povídek, pokračovatele. 

Historie a vývoj žánru zatím nebyl teoreticky zpracován, jako tomu je v případě vánoční 

povídky v pracích E. V. Dušečkinové. Přihlédneme-li ale k množství literárněvědných 

studií a celých publikací křesťanského charakteru, které byly od počátku 90. let v Rusku 

vydány, můžeme podobnou práci brzy očekávat. 

 

V textech „pašijového charakteru“ („пасхальных“) vykrystalizovala Čechovova 

povídková a zároveň i „sváteční“ tvorba ve skutečná mistrovská díla („шедевры“) 

ruské literatury, jak se o nich dosud vyjadřuje světová literární věda. Jejich vývojovou 

linii budeme sledovat od rané tvorby první poloviny 80. let 19. století, přes plodný rok 

1887, až do roku 1902, kdy byla zralým autorem dopsána velikonoční povídka 

Архиерей.  

Ačkoliv první dvě Čechovovy velikonoční povídky pocházejí z autorova 

humoristického období, z dubna roku 1883, redaktor Lejkin je zhodnotil jako příliš 

vážné pro jeho časopis. S touto výhradou nelze nesouhlasit, v porovnání s jinými 

povídkami první poloviny 80. let není v povídce Вербa (Vrba) a Вор (Zloděj) po 

humoru ani stopy.  

Vrba je symbolem Velikonoc, jara a vitality a její posvěcené proutí má údajně 

zázračné účinky. Týden před Velikonocemi slaví pravoslavné Rusko tzv. „Вербное 

воскресенье“ tedy slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma (u nás tento významný 

křesťanský den nazýváme Květnou nedělí). V severnějších zeměpisných šířkách byly 

nedostupné ratolesti fíkových palem, jimiž lidé podle Bible Ježíše vítali jako svého 

krále, křesťany nahrazeny vrbovými větvičkami (již od dob pohanských zvyků 

považovanými za magické). Smuteční vrba („плакучая ива“) však přináší opačné 

konotace. V Rusku i u nás je chápána jako symbol hoře a neštěstí, její koruna, podobná 

lidské hlavě s dlouhými vlasy jako by se truchlivě skláněla k zemi, respektive k vodní 

hladině. Přesně o takové vrbě, která soucitně mlčí, za nocí šeptá a, trápí-li se někdo 

v její blízkosti, pláče, se dočteme i v Čechovově povídce. 
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Povídka začíná – jestli ne idylicky, tak alespoň laskavě – popisem stařičkého 

mlýna opřeného o neméně letitou vrbu, pod níž sedává dávno již ne mladý Archip: 

„Мельница маленькая, в два постава… Ей больше ста лет, давно уже она не была 

в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, 

сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта 

старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую, 

широкую вербу… Она тоже стара и сгорблена… Верба подпирает и другую 

развалину – старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит 

рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло.“163 Tato 

pohádková trojice řídící se přírodními cykly (v průběhu povídky je jaro zaměněno 

podzimem a to pak opět jarem) spolu žije již spoustu let, když ji jednou, právě na 

Květnou neděli („Вербное воскресенье“) z klidu vyruší událost, která se do koloritu 

skromného a přemýšlivého ticha ani trochu nehodí. Archip, který „сидел на своем 

месте, глядел на весну и удил“164 na vlastní oči spatří, jak vozka ubije poštovního 

doručovatele, sám sebe schválně poraní a pokračuje v jízdě, volaje o pomoc.  

Čechov se v povídce Верба nezvykle vážně dotýká mnohokrát vysmívaného 

tématu byrokratického aparátu, který se odlidštil do takové míry, že je pro něj pár 

poštovních zásilek a hlavně vlastní klid důležitější než zmařený život. Loupežné 

přepadení je vyšetřováno ledabyle a jaksi ve spěchu, a když se stařík odhodlá přihlásit 

se s nalezenou poštovní brašnou na úřad, posílají si ho činovníci navzájem mezi sebou, 

přičemž pokaždé je brašna o něco lehčí (ironií je zvlášť to, že první instancí je finanční 

úřad, kde si mimochodem z brašny ztratí všechny peníze). Pokud tyto momenty 

zamýšlel autor jako humorné, pak jde o velmi ostrou satiru. Příběh se zdramatizuje, 

když se o svou kořist přihlásí vrah – vozka. Zpočátku jedná impulzivně, zbije starého 

Archipa, posléze se v něm však ozve svědomí. Pronásleduje ho stín zavražděného 

listonoše a on se rozhodne se na radu starce, přízraku a staré vrby udat.  

Scéna připomínající Raskolnikovovo doznání ale nemá stejné, přijatelné 

vyústění – vozka je úředníkem odbyt v tomto duchu: „Чего на себя клепаешь, дурак! 

Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! 

Только путают дело... Преступник не найден — ну, и шабаш!“165 Otázka odpuštění 

                                                 
163 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, Т. 2., с. 102.  
164 Tamtéž, с. 102.  
165 Tamtéž, с. 105. 
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je v povídce naléhavě nastolena, odpovědí na zločin však není spravedlivý trest, ale 

hlubší a mučivější výčitky. 

„Не нашел ямщик искупления… Пришлось возвращаться к вербе...“166 Ta 

mu sice může „být vrbou“, jak praví známé rčení, ale nemá tu moc mu odpustit. 

Provinilec doufá, že se mu uleví po smrti, ale poté, co spáchá sebevraždu, žijí na břehu 

řeky s Archipem a starou vrbou stíny dva – kromě listonošova zde bude možná věčně 

bloudit i duše vozkova. Z náboženského hlediska můžeme vozkovo setrvávání mezi 

živými vysvětlit tak, že křesťanská víra v žádném případě netoleruje sebevraždu. Duch 

zavražděného potom nemůže nalézt pokoje, dokud není jeho smrt nějakým způsobem 

vykoupena, což sebevraždou provést nelze. Takže jde o začarovaný kruh, z něhož nás 

Čechov vyvádí stejně nenásilně, jako nás nechal do příběhu vstoupit.  

Metoda vyprávění, již zde A. P. Čechov použil a kterou můžeme najít i v jeho 

mnoha dalších povídkách (např. Студент, На святках, На страстной неделе,  

Ванька) je moderní modifikací realistického vypravěčského postupu, který se vyvíjel 

v průběhu celého 19. století. „Prozaické vyprávění, jak bylo propracováno zejména 

v realismu, je budováno na představě, že čtenář se orientuje v čase a prostoru shodně 

s vypravěčem a že jejich společné hledisko je homogenní se strukturou zobrazovaného 

světa.“167 Čechov však nezačíná své vyprávění tak, že by představil hrdinu nebo začal 

klasicky popisovat místo děje. Před novými, neznámými informacemi apeluje nejprve 

na paměť, kterou sdílí společně s fiktivním čtenářem: „Кто ездил по почтовому 

тракту между Б. и Т.? Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую 

мельницу,…“168 Tato komunikační situace, která má počátek kdesi mimo text, je 

fingovaná, ukazuje ve své knize M. Drozda, nelze předpokládat, že by většina 

Čechovova publika skutečně znala trasu poštovního vozu. Spisovatel si s narativním 

postupem hraje a hrdinu, okolnosti a prostředí představí později. Tím rozdíl mezi 

fiktivním a reálným čtenářem nemizí, ale naopak se nenápadně prohlubuje.  

Podobnou autorskou hrou, která bude ukázána na výše zmíněné povídce Bop a 

kterou proslavily již generace spisovatelů před Čechovem (zejména Dostojevskij či     

L. N. Tolstoj), je psychologické zobrazení – v případě A. P. Čechova i reálné vidění – 

prostoru z hlediska hlavního hrdiny.  

                                                 
166 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, Т. 2., с. 105. 
167 DROZDA, M. Narativní masky ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova, 1990, s. 140. 
168 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, Т. 2., с. 102.  
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„Horizont vyprávění je dán tím, co vnímá a reflektuje příslušná postava, jejíž 

hlas jakoby přejímá vypravěč.“169 Tento hlas vnímáme hlavně prostřednictvím tzv. 

nevlastní přímé řeči, která se od přímé řeči liší jen tím, že není graficky (uvozovkami, 

pomlčkami) vyznačena; ostatní její náležitosti zachovává.  

 Hrdinu povídky Bop, vyhnance Fjoroda Stěpaniče, nechává potom autor 

promlouvat pomocí řeči polopřímé, tedy obsahově vyjadřující vnitřní monolog postavy, 

ale formálně náležející autorskému subjektu. Fjodorovy vzpomínky zůstávají (stejně 

jako např. Vaňkovy) ve třetí osobě a vypravěč tak zůstává vypravěčem vševědoucím. 

„Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой 

рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро 

утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца…“170 

S malým Vaňkou Fjodora Stěpaniče spojuje tematika hořce vnímaného 

vyhnanství (ve Vaňkově případě absolutně nezaviněného), v němž se oba ocitli a 

v němž jim je jedinou útěchou myšlenka na domov. Uvážíme-li, že Fjodor loupil 

z bezvýhradné lásky, je otázka jeho viny také zpochybnitelná. Olga mu slíbila, že s ním 

zůstane, ať se děje cokoliv, a on jí uvěřil. Nyní je nucen trávit první (a zdaleka ne 

poslední) Velikonoce na Sibiři a o Olze si nechává jen zdát. Tato povídka je 

Čechovovým prvním textem, v níž celý děj vnímáme očima hlavní postavy, skrze její 

emoce a hodnoty171. Ty se v průběhu povídky mění podle toho, jak Fjodora Stěpaniče 

přijímá jeho okolí. Bolestivá je pro něj hlavně reakce jediného vzdělaného člověka 

újezdu, doktora, který „молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы 

похвастать перед ссыльным петличкой, в которой болтался ´Станислав´“.172 Lidé 

se ho straní a ani doktor ho nechce přijmout mezi velikonočními hosty, vymlouvaje se 

na nevhodnost jeho návštěvy a ženiny předsudky. Pravda, způsob, jímž se Fjodor mezi 

návštěvníky uvádí („А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться. Вы уж 

позвольте мне у вас разговеться... Прошу вас... Я, бывало, там в эту ночь всегда в 

семье разговлялся. Воспоминанием будет...“173), se nejeví jako nejvhodnější. 

Připomíná trochu nezvanou návštěvu, jíž je věnována jiná Čechovova velikonoční 

povídka, známá pod názvem Закуска. Jediné, po čem osamocený člověk touží, je, aby 
                                                 
169 DROZDA, M. Narativní masky ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova, 1990, s. 145. 
170 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, T. 2., c. 108. 
171 СОБЕННИКОВ, А. С. Между ´еcть Бог´ и ´нет Бога´… Иркутск: Издательство Иркутского 
университета, 1997, с. 122. 
172 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
Наука, 1975, T. 2., c. 107. 
173 Tamtéž, c. 107. 
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ho lidé mezi sebe přijali. Dostává se mu však rozpačitého odmítnutí a jeho ukřivděnost 

je ještě posílena faktem, že jiný vyhnanec, Barabajev, je na návštěvě u doktora denně 

ačkoli kradl více než on. Zasloužil se Barabajev o přízeň vážené vrstvy obyvatel úplatou 

nebo jde o ironickou paralelu s omilostněným Barabášem?174  

Stejně jako vozka ve textu Вербa čeká Fjodor Stěpanič na rozhřešení marně. 

Uvnitř osamoceného člověka začíná klíčit zloba a zášť vůči dotyčnému zloději, která 

vygraduje nesmyslným ubitím nevinného ptáka drženého v kleci Fjodorovým domácím 

– jurodivým rozkolníkem. Dokonalou ironií osudu je příjezd Olgy, která však nehledá 

Fjodora, ale právě Barabajeva, jenž je schopen ji finančně zabezpečit tak, jak určuje její 

vysoký životní standard. Konstatováním rozvratu hodnot a mezilidských vztahů (kromě 

lidí obracejících se k Fjodorovi zády je symbolem povrchnosti a zároveň nenasytnosti 

Olga, stěhující se na nehostinnou Sibiř kvůli mamonu) zůstává opět kánon velikonoční 

povídky nenaplněn.  

 

V souvislosti s nastolenými otázkami viny, trestu, odpuštění a hlavně morálnosti 

a nemorálnosti lidského jednání je třeba se nyní hlouběji zamyslet nad Čechovovým 

přístupem ke křesťanským hodnotám (pár slov o údajném Čechovově ateismu padlo již 

v souvislosti s povídkou На страстной неделе). Následující velikonoční povídky jsou 

obsahově závažnější, a ačkoliv jsou v odborné literatuře nejednou interpretovány, 

nabízejí na zobrazovanou problematiku pohledů několik. Je to jistě způsobeno hlavně 

tím, že „jedním z aspektů Čechovova vypravěčského umění je mnohohlasnost, tedy 

mnohost úhlů pohledu; tato hlediska se v autorových textech střídají bez nároku na 

jasně definovatelnou správnost jednoho z nich“.175 Stejně tak se počet interpretací 

zvyšuje s počtem individuálních čtenářů – i to je v literárněvědných pracích patrné a 

s tímto faktem je třeba počítat např. i ve školní praxi. 

A. Sobennikov je toho názoru, že autor základní křesťanské fenomény 

přehodnocuje a představuje je ne jako biblická přikázání, ale jako atributy vyspělé 

kultury, k níž mělo lidstvo dospět v průběhu svého morálního vývoje. Nepopisuje ve 

svých povídkách metafyzické problémy, ale přistupuje k jejich řešení, a to skrze 

konkrétního jedince.176 Jakkoliv je Čechovovi vzdálený životní asketismus                   

                                                 
174 Mt 27, 16 – 21; M 15, 7 – 11; L 23, 18 – 19; J 18, 39 – 40. 
175 HŘÍBKOVÁ, R. Interpretační aspekty dětství v tvorbě A. P. Čechova. In: Jak čteme ruské klasiky.  
Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2005, s. 142. 
176 СОБЕННИКОВ, А. С. Между ´еcть Бог´ и ´нет Бога´… Иркутск: Издательство Иркутского 
университета, 1997, с. 124. 
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L. N. Tolstého, k jeho filosofii morální hodnotové orientace se, zejména v druhé 

polovině 80. let, maximálně přiblížil. „Особенно близка Чехову задушевная мысль 

Толстого о необходимости в жизни добра, милосердия.“177 

Motiv milosrdenství, spolu s hledáním pravdy a spravedlnosti, je zvlášť výrazný 

v povídce tzv. Tolstojovského cyklu Казак (Kozák, 1887). Zdánlivě banální setkání 

s nemocným kozákem (его „праздник в дороге застал. Не привел бог доехать.“)178 

cestou z první společné sváteční bohoslužby je pro šťastné novomanžele příčinou 

naprostého zvratu v jejich životě. Jak se ukazuje hned na začátku, v manželství je 

šťastný spíše Torčakov, jeho žena Liza nadšení svého muže příliš nesdílí: „´Сказано, 

велик день!´ – говорил он. ´Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет 

играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!´ – ´Оно не 

живое´, заметила жена.  – ´Да на нем люди есть!´ – воскликнул Торчаков. ´Ей-

богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал – на всех планетах есть люди, на 

солнце и на месяце!´“179 Lizina lhostejnost je ovšem jen zdánlivá. Když kozák oba  

pravoslavné požádá, aby se s ním rozdělili o posvěcený kulič180, ukáže se Torčakovovi 

jeho milovaná žena v novém světle: „Вот еще что выдумали! Не дам я тебе паску 

кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело – в 

степи разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!... Не 

дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку 

кромсать.“181 („без толку“ – hov. zbytečně, bez rozumu, pozn.). 

V této povídce má poslední slovo žena, a tak Torčakovovi pokračují v cestě, aniž 

by kozákovi prokázali velikonoční dobrodiní. V atmosféře malebného východu slunce a 

za zpěvu skřivana se v Torčakovovi ozvou první pochyby, zda bylo jejich jednání 

správné, „всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз 

с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от 

праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было“.182 

Lizaveta nemůže manželovy výčitky pochopit a stále opakuje to samé, její námitky se 

                                                 
177 СОБЕННИКОВ, А. C. Чехов и христианство. Иркутск, 2001. [cit. 2010-10-28]. Dostupné na 
WWW: <http://www.slovo.isu.ru/chekhov_christ.html#gl3>. 
178 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1976, T. 6., c. 165. 
179 Tamtéž,  c. 164. 
180 „кулич“ – v povídce pod názvem „паска“, jinak také „пасха“. 
181 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1976, T. 6., c. 165. 
182 Tamtéž, c. 166. 
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postupně mění v ostrou výměnu názorů a Torčakov poprvé od svatby dochází 

k poznání, že jeho žena je nemilosrdná a hloupá.  

Manželství je nenávratně rozvráceno, z počátečního zasnění („На что бы он ни 

взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему светлым, радостным и 

счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что всё у него исправно, 

домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; 

глядел он на жену – и она казалась ему красивой, доброй и кроткой.“183) Torčakov 

během jediné noci vystřízlivěl a „началось расстройство. Лошади, коровы, овцы и 

ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена 

становилась постылой...“184  

Torčakovovy úvahy a jeho marné hledání nemocného kozáka, k němuž se 

zachovali nelidsky, nápadně připomínají lidové pohádkové motivy, kdy Bůh sešle na 

zem svého pomocníka, případně sám sestoupí mezi lid, a zkouší, jak se lidé k člověku 

v těžké životní situaci zachovají: „Все эти напасти, как говорил Максим, произошли 

оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену... за 

больного казака.“185, nabízí se ovšem i výklad zcela pozemský, ba přízemní. Kozák 

nebyl žádným božím služebníkem, ale opilým tulákem (jak ho několikrát nazvala 

rozzlobená Liza) a slušní, pobožní lidé nemají důvod se s ním zahazovat. 

Poselství velikonoční povídky Казак částečně naplňuje obvyklé žánrové 

vymezení – člověk pohrdnuvší milosrdenstvím vůči bezmocnému člověku je 

spravedlivě potrestán. Otázkou zůstává, zda trest nebyl pro Torčakova příliš krutý. Jeho 

žena by si bývala výčitky svědomí nedělala, tak proč Torčakov ano?  

Otázka spisovatelovy víry – nevíry je po dlouhá léta často skloňovaným 

problémem, jehož prizmatem je na Čechovou tvorbu třeba pohlížet i dnes, po více než 

stu letech od autorovy smrti. A. P. Čechov byl na jedné straně lékař – pozitivista – 

spoléhající na pokrok vědy a techniky a na druhé straně jakožto humanista soucítil 

s lidskou osamělostí a uměl tím nejvytříbenějším jazykem popsat celé lidské utrpení. Do 

jednoho ze svých zápisníků si poznamenal památnou a často citovanou myšlenku: 

„Между 'есть бог' и 'нет бога' лежит целое громадное поле, которое проходит        

с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь 

одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он 

                                                 
183 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
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184 Tamtéž, c. 168.  
185 Tamtéž, c. 168.  



80 
 

обыкновенно не знает ничего или очень мало.“186 Čechovovská literární postava, 

zvláště má-li co dočinění s duchovním studiem či povoláním (jak je tomu v povídkách 

Студент а Архиерей), se často cítí mezi těmito krajními póly ztracená a často je 

donucena nezajímavý střed překonat – Student proto, aby se mohl ohřát u ohně a Biskup, 

aby se alespoň na okamžik osvobodit od duševní únavy.187 Možná mezi vírou a nevírou 

osciloval i sám autor, dost možná také, že se své technické a duchovní založení snažil 

syntetizovat.188 

 

Další povídkou Tolstojovského cyklu řešící otázku duchovní oddanosti 

v kontrastu se světskou poživačností je Письмо (Dopis, 1887). Povídka, jejíž děj se 

odehrává v noci mezi velikonočními bohoslužbami, je zanícenou polemikou na téma 

hříchu, jež je zajímavá především proto, že ji vedou dva pravoslavní duchovní – všemi 

vážený a ctěný Fjodor a Anastasij, kterému nedávno zakázali vykonávat bohoslužby a 

který byl formálně vyšetřován pro všelijaké neshody a především pro pomluvy, posílené 

faktem, že je otcem devíti nezdárných dětí, hříšných stejně jako on. Předmětem diskuse 

je Petr, syn třetího účastníka noční seance, diákona Ljubimova, jenž přichází s prosbou 

o pomoc. Dozvěděl se totiž, že Petrův život se ubírá nesprávným směrem – nedrží půst 

a už tři roky žije s jakousi ženou, aniž by byli jaksepatří sezdáni. První reakce otce 

Fjodora je téměř výsměšná: „Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда 

знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе 

и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай! Кто же виноват, как не ты? 

Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх божий. Учить 

надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! 

Стыдно!“189 Ve chvíli se z unaveného „благообразного и благочинного“ muže stane 

varovný prst boží, plně oddaný bázni křesťanského života, který si v zápalu svého 

kázání neuvědomí, že namísto výtek a výčitek by měl Ljubimov svému synovi odpustit. 

                                                 
186 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1980, T. 17., c. 33 – 34. 
187 ГРОМОВ, М. П. Книга о Чехове. Москва: Современник, 1989, с. 282. 
188 Otec Fjodor v povídce Письмо je, zdá se, podobného názoru: „наука без веры не только не 
возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного“. (ЧЕХОВ, А. П. 
Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 1976, T. 6., c. 
160.) 
189 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1976, T. 6., c. 157. 
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Otec Fjodor „изливает свой гнев, ибо Петр был ему несимпатичен. Но тем самым 

благочинный впадает в грех, так как в Пасху нужно прощать, а не карать“.190  

Když unavený duchovní pošle oba pozdní návštěvníky domů, postaví se otec 

Anastasij proti jeho názoru. Z hříšného kněze se paradoxně stane člověk vyzdvihující 

nade vše otcovskou lásku a nutnost smíření. V diákonovi, který má pocit, že dopis otce 

Fjodora jeho Petra dostatečně poučí, se náhle ozve prostý cit toužící pouze po synově 

přítomnosti. Přesto Anastasiovy rady neuposlechne a dopis pošle. I s  několika vlastními 

řádky, kterými – chtěně, nebo nechtěně – Fjodorovo kázání dokonale zneváží a postaví 

se tak na stranu svého potomka.  

Čechov ve svých povídkách velmi často nechává hrdiny uvažovat nad smyslem 

života. Jakkoliv zní tato teze jako klišé, v autorových textech, zejména v těch 

velikonočních, ji čtenář nenásilně vyrozumívá z  emocionálních pochodů, myšlenek a 

jednání hrdinů, a ačkoliv nebývá otázka smyslu položena explicitně, zní z mnoha 

povídek velice naléhavě.  

 

Bolestí nad ztrátou nejlepšího přítele je prosyceno vnímání velikonočních oslav 

v povídce Святою ночью (Ve svaté noci, 1886). Přesněji řečeno, záleží, z jaké strany se 

na text podíváme. Rozjásané davy lidí nemají o ničem ani tušení a ostatní mniši si ze 

smrti svého bratra nic moc nedělají („всё это скрипело, фыркало, смеялось, и по 

всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой 

толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать 

пряники!“191). Proto se žal převozníka, novice Jeronýma, ve velkoleposti svátečních 

oslav Kristova vzkříšení může někomu jevit jako nicotný. Ne tak zprostředkovateli 

příběhu, osobnímu vypravěči, který je během cesty přes řeku Jeronýmovým 

posluchačem a který se vlivem událostí mění z netrpělivého cestovatele v citlivého 

zpovědníka, „которому было невыносимо больно за Иеронима“.192 

„Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только 

скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек 

не может скорбей своих забыть?“193 Proč jen člověka bolí srdce, ačkoliv jeho rozum 

chápe, že lidé umírají, navíc, zemře-li člověk na Velikonoce, jde jeho duše podle 
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lidových pověstí rovnou do Království nebeského? Toho všeho si je Jeroným vědom, 

přesto nemůže nespravedlivou smrt svého přítele pustit z hlavy: „Умри я или кто 

другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а 

Николай!“194 Jaký vlastně byl Nikolaj? Především to nebyl žádný stařec, bylo mu sotva 

čtyřicet let, ale nač umřel, se v povídce nepraví. Stejně tak se nedozvíme, jak vlastně 

vypadal. Víme, že byl dobrý, že jeho duše byla ke všem milostivá, že byl nekonečně 

moudrý a takové chvalozpěvy, jaké psal on, nedokázal složit nikdo jiný. V textu 

povídky „нет индивидуализирующих черт… это обобщенный портрет смиренника, 

как он рисуется в древнерусских патериках, четьях-минеях и в святоотеческой 

литературе“.195 Popisu svatého téměř odpovídá i konečná podoba smutného 

převozníka, který si je podle Sobennikova s Nikolajem náhle nezvykle podobný.  

Oba mnichy spojovala kromě tichého a skromného způsobu života láska 

k Nikolajovým chvalozpěvům, kterou kromě Jeronýma nikdo z ostatních mnichů 

nesdílel. Zamyslíme-li se nad tvůrčími postupy A. P. Čechova, jak nám je 

zprostředkovávají vzpomínky autorových blízkých, nabízí se otázka, zda obdiv 

k vytříbenému jazykovému projevu, jejž spisovatel nejednou vložil do úst svým 

postavám, není názorem samotného autora. Tuto úvahu můžeme podepřít slovy 

Čechovovy přítelkyně L. A. Avilovové, podle kterých jí osobně spisovatel radil, jak při 

psaní postupovat: „nepoužívat hned prvních slov, která se dostanou do pera a vcelku 

vyjadřují smysl, ale volit je tak, aby ´neurazila cit´, propracovávat větu, tříbit ji, v tom je 

umění… vyškrtávat to, co je zbytečné. Starat se o její hudebnost“.196 Jeroným, 

bezmezně obdivující Nikolajovo umění je toho názoru, že „тут и мудростью и 

святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал“.197 Podobně připisují 

božskou přítomnost v talentu otce Fjodora v povídce Письмо i Anastasij s diákonem: 

„´Дар, истинно дар!´ – сказал он, восторженно глядя на благочинного и 

всплескивая руками.  ´Пошлет же господь такое дарование! Без дара так не 

напишешь!´“198  
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Jednou z nejpozdnějších Čechovových „svátečních“ povídek, v níž je 

problematika smyslu lidského života rozšířena o téma věčnosti, je Студент (Student, 

1894). Povídka vznikla za autorova léčebného pobytu v Jaltě a její ohlasy (v Rusku i 

v zahraničí) byly velmi příznivé. V souvislosti s ní se A. P. Čechov vyjádřil ke svému 

pesimismu, z něhož býval často nařčen: "Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а 

внизу прибавят: ´а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...´ А какой я нытик? 

Какой я хмурый человек, какая я холодная кровь, как называют меня критики? 

Какой я пессимист? Ведь из моих вещей самый любимый мои рассказ 

Студент.“199 

„Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в 

болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку…“200 Takto 

nenásilně (viz výše) nás autor zavede do dění magické velikonoční noci, přímo 

doprostřed návratu studenta duchovní akademie Ivana Velikopolského z lovu. Noc je 

svým přechodným obdobím na cestě k jaru jako stvořená k rozjímání a povídka se 

v tomto duchu také dále odvíjí.  

„Если в первых пасхальных рассказах (Верба a Вор, pozn.) речь шла о том, 

насколько мир уклонился от учения Христа, в Святою ночью говорилось о 

духовном проникновении и небесполезности единичного нравственного усилия, в 

рассказах 1887 г. напоминалось об евангельских  истинах, то сюжет Студента 

восстановление человека, обретение им утраченной связи с людьми и божьим 

миром.“201 Studentovy myšlenky posílené symbolikou Velikého pátku se vracejí v čase 

o 1900 let a zastihují u ohně se ohřívajícího apoštola Petra202. Oheň ani lidé kolem něj 

se po celá staletí nemění, uvažuje student, „была точно такая же лютая бедность, 

голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же 

пустыня кругом, мрак, чувство гнета, – все эти ужасы были, есть и будут, и 

оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше“.203 Apoštol Petr (na 

rozdíl od biskupa Petra je zde symbolem lidské slabosti) je toho důkazem. Studentovy 

posluchačky, prosté venkovské ženy, jsou jeho vyprávěním dojaty a zdá se, jako by 
                                                 
199 БУНИН, И. А. Собрaние сочинений. Москва: Художественная литература, 1967, Т. 9., с. 186. 
200 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1977, T. 8., c. 306.  
201 СОБЕННИКОВ, А. С. Между ´еcть Бог´ и ´нет Бога´… Иркутск: Издательство Иркутского 
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s Petrovým osudem měly něco společného. Jako by se něco z jeho osobnosti staletími 

přeneslo i na ně dvě. 

Konečné vyznění povídky je optimistické. Jednak je to způsobeno studentovým 

mládím a s ním spojeným elánem, a jednak náhlými zvraty v jeho úvahách. Jestliže se 

mu svět v noční tmě jevil jako nehostinné prostředí, v němž se z generace na generaci 

dědí chudoba a tíseň, poté, co se zahřál u ohně obyčejných lidí, má náhle pocit, že 

„правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе 

первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда 

составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле“.204 

Jako se lidé kdysi scházeli okolo ohně, stejně tak zakoušeli i nejrůznější životní 

situace – hořké i radostné. Odpoutáme-li se zcela od biblických citátů a jmen, spatříme 

v přeneseném významu těchto slov události běžného života. I dnes žijí lidé, kteří jsou 

kvůli své výjimečnosti zrazováni a vydáváni na milost i nemilost silnějším; i dnes si lidé 

závidějí oblibu a vliv, nespravedlivě se mezi sebou obviňují a lžou; i dnes jsou lidé silní 

a slabší a také ti nezištní a spravedliví. Na pouhých čtyřech stránkách textu je tato 

variabilita lidského konání a charakteru naznačena opozicí tmy a světla, lovu a 

sounáležitosti a do úvah a slov dvaadvacetiletého studenta je vložena celá relativita 

lidského života.  

Platnost slov a zvláště radostného rozpoložení Ivana Velikopolského je v závěru 

povídky vševědoucím vypravěčem korigována zmínkou, že student byl mladý a zdravý. 

Nejen počáteční nostalgie, ale i druhý duševní stav je tedy „popřen, respektive aspoň 

korigován, a proto není jisté, zda na prvním, pesimistickém postoji přece jen také není 

kus pravdy“.205 Povídka Студент je jedním z textů, na kterých M. Drozda vysvětluje 

tento zvláštní narativní postup, kterým A. P. Čechov vynikal a který je pro něj 

charakteristický.  

 

 Poslední povídka, jíž bude v práci věnován prostor je Čechovův Архиерей 

(Biskup, 1899 – 1902). Vzhledem k jeho formální i obsahové složitosti, což naznačuje 

již datace vzniku povídky a také množství interpretací v odborné literatuře, není možné 

její výklad podat vyčerpávajícím způsobem. Přesto doufám, že to hlavní bude 

postiženo. 

                                                 
204 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1977, T. 8., c. 309. 
205 DROZDA, M. Narativní masky ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova, 1990, s. 147. 
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 Povídka je, společně s dalšími texty napsanými po roce 1900, považována za 

Čechovovo „художественное завещание, в котором завершились многие чеховские 

темы и образы“.206 Filosoficko-psychologickým zorným úhlem s četnými lyrickými 

odbočkami je nám v časovém horizontu Pašijového týdne představen v podstatě celý 

život biskupa Petra, přičemž o minulosti se dozvídáme z jeho vzpomínek.  

Otázka interpretace povídky opět souvisí z velké části s potřebou mnoha 

literárních vědců odhalit, jak se to s konečnou platností má s Čechovovou religiózností. 

Zatímco V. B. Katajev si je téměř jistý (opíraje své teze o svědectví autorových 

blízkých), že ani vlna mysticismu ovlivňující na samém konci 19. století řadu osobností 

kulturního života, Čechova pro víru v náboženské myšlenky nezískala,207 A. 

Čadajevová vysvětluje autorovy beletristické invence výhradně z náboženského 

hlediska. Dny před biskupovou smrtí vykládá jako paralelu s posledními dny Krista a 

zároveň se ve shodě s dalšími spisovateli, potažmo s Čechovem, nesouhlasně vyjadřuje 

k zestátnění církve za Petra I., které mělo za následek její zesvětštění a byrokratizaci. 

Církev je od té doby nucena zabývat se papírováním, jímž nikomu duchovně 

neprospívá. V Čadajevové knize se doslova praví, že „царь-антихрист разделил по 

сути церков и государство, упразднил патриарха, ввел Святейший Синод, 

насаждавший бюрократический дух в живом теле церкви“,208 a moment dokládající 

tuto hypotézu se v povídce skutečně vyskytuje: „бумаги, входящие и исходящие, 

считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии 

ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по 

поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось 

говорить, читать и писать серьезные бумаги“.209  

Biskup Petr je z toho všeho unavený, a nejen z těchto nadbytečných povinností, 

ale z celého svého dosavadního života, ze své závratné kariéry. Dosáhl v podstatě 

všeho, čeho bylo možné dosáhnout, tak proč má náhle pocit, že to nestačí, že v každém 

momentě svého života na něco čekal? Touha po naplnění ho hnala výš a výš a teď je tu 

nemoc a nenávratný konec a spokojenost nepřichází. Těchto existenciálních úvah je 

v textu veliké množství, nejvíce se ozývají v souvislosti s kolotočem povinností, jež 

biskup denně má, v koloběhu svátečních bohoslužeb a zejména při přijímání 

                                                 
206 КАТАЕВ, В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. Москва: Издательство Московского 
университета, 1979, с. 279. 
207 Tamtéž, с. 283. 
208 ЧАДАЕВА, А. Я. Православный Чехов. Москва: Полимедиа, 2004, с. 212. 
209 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1977, T. 10., c. 194. 
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prosebníků. Teprve teď, když je těžce nemocný, si uvědomí, že „народ кажется ему 

грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их 

учителя необразованными, порой дикими“.210 Jejich nářky mu náhle připadají 

malicherné a lidský život marný. V této bezvýchodné situaci jsou Jeho Eminenci 

(„преосвященному“) útěchou vzpomínky na dětství, které se mu zdá krásnější, než 

možná ve skutečnosti bylo (s podobnou idylizací ztraceného domova se setkáváme 

v povídce Ванька).  

Kompozice povídky je víceúrovňová a částečně retrospektivní. Díky Petrovým 

vzpomínkám se dostáváme do let strávených v cizině, které nám ještě zpětněji 

zprostředkovávají jeho tehdejší stesk po matce a po domově. Stesk a lítost jsou hlavními 

aktuálními biskupovými emocemi. Dětská léta malého Pavluši (biskupovo rodné jméno; 

o kompozičních antinomiích počínajících biblickou symbolikou obou hrdinových jmen 

píše podrobněji A. Sobennikov) se nám v porovnání s nynějším depersonalizovaným 

biskupovým životem jeví jako opravdová. Se jménem Petr se vysoký církevní 

představitel dřívější identitě vzdálil do té míry, že z něho lidé mají strach a vlastní 

matka (symbolicky pojmenovaná Maria), kterou vidí po devíti letech, s ním nedokáže 

mluvit jako se svým synem. Neví, jestli mu má vykat nebo tykat, v jeho přítomnosti je 

nesvá, chová se nepřirozeně a oslovuje ho uctivě „владыко“. Vzájemný vztah biskupa a 

jeho matky tvoří v textu zvláštní linii vydělenou matčiným nečekaným příjezdem a 

završující se spontánním návratem mateřských emocí ve chvíli synovy smrti: „И ей 

тоже почему-то казалось, то он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не 

помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. 

´Павлуша, голубчик´, заговорила она, ´родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты 

такой стал? Павлуша, отвечай же мне!´“211 

Jestliže jsou biskupovy poslední světlé okamžiky spojeny s návratem do 

přirozenosti dětství, nemůžeme si nevšimnout, že se nemocný muž dokáže uvolnit a 

dokonce zasmát pouze v přítomnosti Káti, osmileté neteře, jež přijela s jeho matkou. 

Nejenže ho děvčátko dokázalo rozesmát, ale když se před ním objeví prosící o finanční 

pomoc, biskup se poněkolikáté v textu povídky rozpláče. „Слезы в мире Чехова не 

столько знак слабости, сколько человечности... Плач очищает душу героя, 

                                                 
210 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1977, T. 10., c. 194. 
211 Tamtéž, c. 200. 
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соединяет его с другими людьми.“212 V portréhu malé Káti je několikrát popisován 

jeden velmi významný detail: „ее рыжие волосы стояли, как сияние“. Dětská prostota 

korunovaná svatozáří je zde vyjádřením podstaty bytí, v její přítomnosti se Petr stává 

opět Pavlušou a dívka je také jediná bytost, která vidí v biskupovi člověka a ne jen 

sociální status.213 

Čadajevová i Sobennikov docházejí k podobnému závěru: život a smrt v povídce 

Архиерей se netýkají jen jejich fyzické podoby, ale především smrti a vzkříšení 

v duchovním smyslu slova. Biskup Petr umírá na břišní tyfus ve chvíli, kdy se v něm 

probouzí malý Pavluša – jeho fyzická smrt je tedy spojena s duševním znovuzrozením, 

vyvolaným znovunabytou intimitou vztahu k matce a posíleným faktem známým již 

z povídky Святою ночью (biskup umírá shodně s Nikolajem těsně před oslavami 

Vzkříšení). Duchovní smrtí míní potom Čadajevová úpadek charakteru vysokého 

představitele církve, který, místo aby své bližní miloval, má na prosebníky, již mu jeden 

s druhým splývají, vztek: „он, который никогда не решался в проповедях говорить 

дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, – с просителями выходил 

из себя, сердился, бросал на пол прошения“.214  

Stejně jako v povídce Студент je zde poukázáno na věčnou cykličnost lidského 

života: „А на другой день была Пасха..., было весело, все благополучно, точно так 

же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.“215 

V čechovovských literárněvědných studiích nejednou zazněl názor, že Архиерей 

je povídkou autobiografickou. Smrtelná nemoc, osamělost (Čechovova manželka        

O. Knipperová byla v době manželova léčebného pobytu v německém Badenweileru 

především herečkou MCHATu), úvahy o blížícím se konci a sny o svobodném životě 

uprostřed přírody A. P. Čechova s biskupem spojují více než nápadně. Na množství 

otázek vyvolaných četbou a zodpovězených jen zpola si čtenář uvyklý autorově 

mnohoznačnosti a umění náznaku musí zkusit odpovědět sám.  

Je tu totiž možnost, že se týkají i čtenáře samotného… 

                                                 
212 СОБЕННИКОВ, А. С. Между ´еcть Бог´ и ´нет Бога´… Иркутск: Издательство Иркутского 
университета, 1997, с. 149. 
213 СОБЕННИКОВ, А. C. Чехов и христианство. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 
2001. [cit. 2010-11-05]. Dostupné na WWW: <http://www.slovo.isu.ru/chekhov_christ.html#gl3>. 
214 ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения в 18 томах. Москва: 
1977, T. 10., c. 194. 
215 Tamtéž, c. 201. 
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9. Závěr – Čechovova „sváteční“ povídka 

V tvorbě A. P. Čechova zaznamenáváme několik zásadních předělů. Za prvé je 

to jeho vstup do humoristické literatury v době vysokoškolských studií; časopisy, do 

nichž Čechov v 1. polovině 80. letech 19. století posílal své povídky, lépe řečeno 

miniatury, byly určeny střednímu proudu, nenáročnému masovému čtenáři, a měly 

svými redaktory často přísně určený formát publikovatelných příspěvků. To se týkalo i 

tzv. kalendářních povídek psaných na objednávku. Přibližně do roku 1886 vycházel 

autor z hlediska nutnosti nadprodukce textů časopisům vstříc, jeho krátké povídky se 

však od ostatních „svátečních“ textů od začátku lišily.  

Jedním z důvodů inovace dosavadního úzu byl fakt, že pozdnímu realismu 

přestávaly vyhovovat „konvence a literární šablony a ty byly postupně donuceny se 

maskovat. Čechov proslul likvidací a parodováním těchto šablon, parodoval jazyk, styl i 

syžet,“216 ale nevyhýbal se ani hře s žánrovým označením. Vyprávění o nezvaných 

hostech (povídka Закуска; Občerstvení, 1883) je např. v závorce uvedeno jako 

„приятное воспоминание“; situace nad podpisovým archem (pov. Пережитое) je 

označena jako „психологический этюд“, a líčení novoročního chaosu (pov. 

Новогодняя пытка) se čtenářům s notnou dávkou nadsázky ohlašuje jako „oчерк 

новейшей инквизиции“. Stejný postup však vnímáme i u povídek s podtitulem 

„святочный рассказ“ (Кривое зеркало, Восклицательный знак, Ночь на кладбище, 

Сон), jež můžeme vzhledem k nenaplňování žánrových předpokladů považovat spíše za 

antivánoční. 

Čechovovy texty, včetně těch, jež jsou samotným autorem i literárními vědci 

označovány za humoristické, se nevyhýbají řešení vážných okamžiků lidského života a 

skýtají prostor k morálním otázkám, jimiž se spisovatel celoživotně zabýval. 

Prostřednictvím umělecké zkratky, geniální pointy, situační komiky a jazykového 

humoru je na zdánlivě směšnou situaci nejednou pohlíženo z hlediska potenciální 

výměny sociálních rolí – např. na dobovou reálii podepisování návštěvních listin se 

můžeme podívat z pozice úzkostného podepisujícího (pov. Пережитое), úplatného 

vrátného (Лист), váženého úředníka (Тайна) nebo osamělé staré ženy čekající vděčné 

hosty (Праздничная повинность). 

Podobně jako N. S. Leskov se Čechov ve „svátečním“ svém díle zřekl prvků 

nadpřirozených sil, jichž byly klasické vánoční povídky té doby plné. Jakkoliv jsou 

                                                 
216 LICHAČOV, D. K pramenům ruského realismu. Praha: Lidové nakladatelství, 1975,  s. 94. 
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názvy některých povídek zavádějící (Страшная ночь, Ночь на кладбище, Сапожник 

и нечистая сила), jejich pointa je prozaická. Čechovovy strašidelné historky jsou 

zdařilou parodií kanonických vánočních textů. Čtenář je přesvědčivě vtažen do hrdinova 

zmateného bloudění nebo vystrašeného útěku, aby byl na závěr zaskočen komickým 

omylem hlavní postavy a autorovým čistě pozemským vysvětlením. 

Podobně autor nakládá i s motivem vánočního kouzla, které nemusí být nutně 

nadpřirozeného charakteru, mnohem častěji jsou tyto zázraky dílem náhody a nejčastěji 

důsledkem vypjaté emocionální situace (dědeček a dopisem v rukách je nejspíš pouhým 

Vaňkovým snem; mladá manželka v povídce Рождественская ночь náhle pocítí lásku 

ke svému muži, Jefimja v povídce На святках obdrží v dopise zprávu, kterou jí rodiče 

navzdory absurdnímu obsahu skutečně chtějí sdělit). 

Povídky zahrnuté v podkapitole Upřímná srdečnost nebo „sváteční“ povinnost?, 

ale i snové fantastické povídky stojí na pomezí literatury humoristické (s prvky humoru, 

satiry, ironie, frašky) a psychologické.  

Druhým zásadním přelomem ve vývoji Čechova – spisovatele – byl podle S. 

Senderoviče začátek autorovy spolupráce se Suvorinovovým deníkem Новое время, na 

rozdíl od Lejkinova časopisu Осколки serioznějšího zaměření; první zde otištěnou 

povídkou byla symbolicky povídka На пути. Od rozmarných prvotin se tedy A. P. 

Čechov dostal přes výsměšné a ironizující texty k textům filozofickým a 

relativistickým. Jako by se na pomyslné cestě ocitnul sám autor, jeho tvorba citelně 

zvážněla a postupně se od vánočních témat přesunula do duchovní oblasti motivů 

velikonočních, resp. pašijových. 

Jako červená nit se Čechovovou tvorbou vine častý a oblíbený motiv víry a 

života podřízeného křesťanským pravidlům a přikázáním, ty však v jeho díle nabývají 

pozemské podoby a stávají se aktuální otázkou mezilidských vztahů a morálního vývoje 

člověka od počátků jeho života ve společnosti. Jakkoliv se autor v textech dotýká 

náboženských témat – často používá citace z Písma, ale patrná je zde i dokonalá znalost 

pravoslavné liturgie – jejich poselství se vždy týká člověka hic et nunc. 

Navzdory zkonkrétňování abstraktních otázek do bezprostředního jednání postav 

však v povídkách – nejen kvůli časté nedořečenosti – stále mnoho otázek zůstává. 

Kromě svědomí a lidské odpovědnosti je to zejména otázka smyslu života, kterou si 

pokládá člověk ze své nejhlubší podstaty, a je úplně jedno, zda jde o člověka 

vzdělaného (Студент) či dítě (На страстной неделе), oklamaného zloděje (Вор), 

nestálého a věčně nespokojeného zatracence (Воры), vášnivě hledajícího samotáře (На 
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пути), citlivého mnicha, jemuž zemřel nejlepší přítel (Святою ночью) nebo ctěného 

duchovního, jemuž se vlastní život náhle zdá zbytečný a promarněný (Архиерей). Všem 

svým hrdinům – a nejsou to vždy hrdinové v pravém smyslu slova – dává Čechov 

v pozici neutrálního vypravěče šanci vyslovit vlastní názor a navzdory společenskému 

odsouzení jim ponechává lidskou důstojnost. Jeho postavy se samy charakterizují a 

typizují svým jednáním nebo o nich leccos vypovídá jejich jméno. Nomen omen je 

zároveň jedním z nástrojů jazykové komiky. Asi nejvýrazněji se projevuje v povídce 

Страшная ночь; vlastní jména Панихидин, Трупов, Упокоев, Черепов, Погостов, 

Кладбищенский, Челюстин žertovně parodují hororovou atmosféru strašidelné 

povídky stejně jako Upokojevovo bydliště v „Мертвом переулке“; ale mluvící jména 

můžeme najít i v miniatuře parodující úřední nařízení Предписание (podepsán je zde 

sekretář Ехидов) nebo v novoroční črtě Новогодние великомученики (jméno hlavního 

hrdiny – Синклетеев – je odvozeno od hovorového, zastaralého a ironického slova 

„синклит“ = sněm).  

Tvůrčí modifikace dnes již klasického žánru ruské literatury – „sváteční“ 

povídky – doznávají v Čechovově díle zejména díky novým narativním postupům a 

lyrickým pasážím věnovaným líčení jarní přírody (ve velikonočních povídkách) nebo 

idylizovaným vzpomínkám na šťastnější okamžiky života (Ванька, Вор, Архиерей, На 

святках) jednoho ze svých vrcholů.  

Prosté a úsporné vyjadřování, sevřenost formy a nevyumělkovaný styl jsou 

jakožto autorovy devizy nejen charakteristickými rysy jeho povídkového literárního 

odkazu, ale disponují také možnostmi využití textů ve školní praxi. 

 

V příloze předkládám didaktickou transformaci Čechovovy povídky, o které si 

myslím, že by mohla zaujmout i dnešní dospívající mládež. Ванькa, vánoční povídka 

s dětským hrdinou, čítající sotva čtyři stránky, přináší kromě nesporných uměleckých 

kvalit také dobovou realitu dětské práce, jíž by mohlo být navázáno na studium 

dětských a lidských práv obecně. 
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10. Резюме 

Жанр „праздничного“ рассказа в творчестве А. П. Чехова 

Дипломная работа представляет собой общее исследование по 

проблематике чеховского святочного, рождественского и пасхального рассказа, 

главной темой которых являются прежде всего жизненные вопросы простых 

людей. Именно этим отличаются произведеня А. П. Чехова от очень популярных 

в те времена святочных рассказов. 

В теоретическом разделе дипломной работы автор занимается принятием 

христианства на Руси, и его влиянием на литературу на протяжении веков. В 

течение развития русского святочного рассказа сформировались его 

характеристические черты, в числе которых стоит отметить прежде всего мотивы 

гадания, ряжения, и более серьезные темы, как возвращение близкого человека, 

или примирение.  

Типичным русским жанром является пасхальный рассказ, для которого 

важно, кроме приурочения к времени Пасхи, преимущественно духовное 

восстановление и прощение. 

Практический раздел работы посвящается творчеству А. П. Чехова. В 

рамках „праздничного“ рассказа он создал целый ряд коротких, и более 

обширных произведений, отличающихся очень чувствительным авторским 

взглядом, нередко сопровождаемым новыми нарративными методами, 

изменениями с точки зрения жанрового назначения, и в то время непривычным 

лиризмом контрастирующим с драматическими событиями рассказов. Читатель 

становится свидетелем литературного развития великого писателя от его 

юмористических миниатюр, через более серьезные рассказы, до самой вершины 

его творчества – философских размышлений о смысле человеческой жизни. 

Автор надеется, что сопоставление рассказов Чехова (при помощи 

оригинальных цитаций) с популярными „праздничными“ рассказами того 

времени покажет читателям, что Чехов по праву является признаным мастером 

краткой прозы, и одним из первых писателей современной литературы. 
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PŘÍLOHA 

 Čechov ve škole 

Povídky A. P. Čechova jsou i dnes vzhledem ke své formě – malému rozsahu a 

sevřenosti – vhodné pro využití ve škole. Existuje množství odborné literatury, která se 

touto problematikou zabývá (podle článku O. M. Skibinové je kvalitních příruček 

tohoto typu poskrovnu; česká didaktika metodiku výuky jednoho konkrétního autora 

nezná takřka vůbec, čili polemizovat o počtu relevantních publikací je velice relativní). 

Pedagogický institut v Taganrogu vydal v roce 1968 sbírku studií taganrogských 

pedagogů Чехов в школе zabývající se různými aspekty Čechovovy tvorby z hlediska 

jejího zařazení do školního i mimoškolního vzdělávání217. V roce 2000 vyšel v Moskvě 

sborník příspěvků А.П. Чехов  в школьном изучении (tuto knihu prof. Skibinová 

hodnotí ve své stati otištěné v Čechovovském věstníku č. 14 záporně, viz dále), o rok 

později Чехов в школе // Книга для учителя (naopak hodnocená kladně) a mezi 

nejnovější patří Творчество А. П. Чехова в школьном изучении z roku 2010. 

Pochopitelně, v našich podmínkách nemůžeme Čechovovi věnovat tolik času jako 

ruské, potažmo taganrogské školy, kde se ke svým největším spisovatelům děti vracejí 

po několik let školní docházky, ale zařadit jeho povídky do běžného vyučování nebo 

alespoň do volitelného literárního semináře bychom měli – a nejen kvůli formě, také 

kvůli obsahu a nadčasovosti témat.  

O. M. Skibinová, profesorka univerzity v Orenburgu, je toho názoru, že Čechov 

je mezi školní mládeží jednou z nejméně oblíbených kapitol ve výuce literatury. „Не 

любят его школьники: то ли потому что пройти не успевают, только проехать 

мимо или пробежать галопом (в старших классах, где Вишнёвый сад выпадает на 

последние дни мая, гораздо приятнее ощутить аромат реального сада где-нибудь 

на даче), то ли потому, что устарел писатель с его юмором, который и не 

воспринимается уже как юмор в нашем абсурдном мире.“218 Kniha А.П. Чехов  в 

                                                 
217 ГРОМОВ, Л. Л. Чехов в школе. Ростов-на-Дону, 1968. Dostupné na WWW: 

<http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml>. 
218 СКИБИНА, О. М. Чехов в школьном изучении: pro et contra. [cit. 2010-10-25]. Dostupné na 

WWW: <http://lit.1september.ru/2007/08/18.htm>. 
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школьном изучении (pod redakcí M. I. Meščerjakovové), která má posloužit nejen 

studentům, ale hlavně budoucím a stávajícím učitelům, se podle kritického hodnocení 

Skibinové orientuje příliš na pikantní detaily z Čechovova soukromého života na úkor 

jeho uměleckých kvalit. Zde se ocitáme před základním pedagogickým problémem: jak 

dětem a studentům předložit látku tak, aby je zaujala a aby nad ní přemýšleli? Každý 

učitel jistě z praxe zná, že děti, zejména v období puberty, reagují na spisovatelovo 

náhle obnažené soukromí mnohem nadšeněji než na rozbor sebezajímavějšího díla. 

Takovouto informaci si také snáze zapamatují a ta se jim i vybaví, slyší-li autorovo 

jméno. Otázka zní, je-li to od základu špatný postup. Pokud si má žák ze školy odnést 

kromě poučení z rozebraného úryvku a životopisných dat i to, že ten autor, který toho 

tolik napsal, byl také jen obyčejným člověkem trpícím podobnými neduhy jako oni a 

s osudem mnohem složitějším, než si mohou představit, není to jistě na škodu věci. 

Samozřejmě, náplň hodiny literatury by se neměla zvrhnout v bohapusté vyhledávání 

intimních detailů či vulgarismů v soukromé korespondenci. Zajímavosti ze 

spisovatelova života, vedou-li ke snazšímu pochopení textu, mohou výuku oživit, ale 

v žádném případě by tento neliterární bulvár neměl převážit. 
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Didaktická transformace Čechovovy povídky Ванька (Vaňka) 

Zařazení do vyučování: výběrový literární seminář, český jazyk; 3. ročník SŠ, 

předvánoční období; nejlépe v návaznosti na moderní umělecké směry konce 19. století, 

které se probírají na podzim.  

Časová dotace: pokud možno dvě vyučovací hodiny za sebou (90 minut).  

Téma hodiny: Dětské osudy v povídkách světových autorů. 

Cíle hodiny: na materiálu povídky studenti popíší její kompozici (vypravěčova mluva 

se střídá s textem dopisu; realita s chlapcovými vzpomínkami) a způsob vyprávění 

(vševědoucí vypravěč vs. Vaňka); charakterizují způsob dětského vidění světa 

v povídce (dětskou naivitu, způsob uvažování, emoce); srovnají Čechovovu povídku 

s textem Dostojevského a Andersena. 

Organizační forma vyučování: seminář by měl probíhat v menším množství studentů, 

uspořádání místnosti by mělo být ideálně kruhové, tj. aby na sebe všichni viděli; 

samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce. 

Metody výuky: slovní (založená hlavně na dialogu nad textem, práce s textem, výklad), 

aktivizující (diskuse). 

Mezipředmětové vztahy: vztah ke vzdělávacím oblastem „Člověk a společnost“, 

„Člověk a svět práce“. 

Pomůcky: texty povídek. 

Návrh činností: A) PŘED ČTENÍM 

1. Úvodní brainstorming – zadání: zapište během dvou tří minut slova nebo slovní 

spojení, která vás napadnou ve spojitosti s blížícími se Vánocemi; následné 

vyhodnocení. 

  B) VLASTNÍ ČTENÍ 

1. Hlasité čtení prvních dvou odstavců povídky (český překlad textu; odstavec končí 

větou: „Už nemám ani tatínka, ani maminku, jenom ty jediný jsi mi zůstal.“219).  

2. Metoda čtení s přemýšlením nahlas; najděte v úvodním úryvku místa, podle kterých 

už nyní můžete usuzovat na Vaňkovy pocity, s nimiž začíná psát dopis. 

3. Každý má vlastní text a potichu si čte dále (další úryvek končí větou: „Skláním se 

hluboce před tebou a věčně se budu modlit, abys mě odtud odvezl, nebo tu umřu…“); 

jaká je atmosféra vánočních svátků v povídce? Jak se liší od vašich úvodních 

poznámek? 

                                                 
219 ČECHOV, A. P. Povídky II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953, s. 165 
– 168, překlad J. Hulák. 
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4. Samostatné čtení; další úsek končí adresou „Dědečkovi na vesnici“; metoda 

předvídání: jak si myslíte, že povídka skončí, jaké jsou možnosti? Zapište své nápady. 

5. Jeden ze studentů přečte poslední část povídky nahlas; konfrontace závěru s nápady 

studentů. 

  C) PO ČTENÍ 

1. Jak na vás povídka zapůsobila? Vyhledejte v textu místa, která jsou pro vás důležitá 

(pomohou vám kdykoliv si vaše pocity z četby vybavit) a zapište si je. 

2. Popište způsob vyprávění, charakterizujte vypravěče. Jak se liší pohled 9letého 

Vaňky a dospělého vypravěče? 

3. Práce ve dvojicích: Jeden z dvojice vyhledá v textu informace, které mu pomohou 

charakterizovat prostředí vesnice, které si Vaňka představuje; druhý informace 

charakterizující Vaňkův nynější domov. Poté svá zjištění ve dvojicích zkonfrontují. 

Může následovat diskuse na toto téma – jak se v textu liší popis vsi a Moskvy? 

 

 Po přečtení a rozboru textu studentům rozdáme texty Dostojevského povídky 

Chlapec u Ježíškova vánočního stromku. Studenti se střídají v hlasitém čtení; poté se 

rozdělí do skupin. Ve skupinách se pokoušejí obě přečtené povídky srovnat (zaměří se 

hlavně na osobu vypravěče a na celkové vyznění povídek – které je pro ně přijatelnější a 

proč). Každá skupina zvolí svého mluvčího, který přednese závěry, k nimž skupina 

dospěla. Může následovat diskuse na toto téma. 

 Shrnutí a trocha teorie: Učitel formou výkladu seznámí studenty se základními 

životními daty obou autorů. 

 Za domácí úkol zadá studentům vyhledat a přečíst Andersenovu pohádku 

Děvčátko se sirkami a napsat esej (cca 1 stránku) na téma „Tři dětské osudy“ (na 

základě srovnání všech tří textů). 


