
 

1 
 

ÚVOD 

Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, do jaké míry je moţné v hodinách ruského 

jazyka vyuţít původní umělecké texty tzv. „malých forem“ pro účely jak výuky cizího jazyka, 

tak podpory mezipředmětových vztahů.  

Jako posluchačka bakalářského studia zatím nemám teoretické didaktické vzdělání, 

avšak důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je můj zájem o lingvodidaktiku a didaktiku 

všeobecně. V souvislosti s těmito vědními disciplínami mne především zajímá problematika 

rozšiřování moţností didaktiky jazyků s vyuţitím prostředků, které studentům výuku jazyka 

zatraktivní, zpříjemní a osvěţí. Za jednu z moţností, která se při výuce vyuţívá, povaţuji 

práci s cizojazyčným textem, především pokud jde o text umělecký. I ze své zkušenosti 

lektora ruského jazyk v jakykové škole si dovolím tvrdit, ţe díky vyuţití těchto textů se 

studentům dostává do rukou studijní materiál, z něhoţ mohou získat jazykové dovednosti, ale 

zároveň i nabýt vědomosti o literárních a historických souvislostech, či se seznámit s reáliemi 

země původu. V současné době se do učebnic zaměřených na výuku ruského jazyka 

na středních školách takovéto texty opět vracejí. Otázkou ale pak zůstává, do jaké míry tuto 

formu práce vyučující v hodinách vyuţije. Pokud tak ale neučiní, ať uţ z jakéhokoliv důvodu, 

podle mého názoru tím své studenty připravuje o moţnost práce s textem, jenţ jim můţe dát 

nesčetné mnoţství poznatků.    

Další přínos zmíněných textů vidím v tom, ţe se hodiny jazyka budou podílet 

na zvyšování literární gramotnosti a to nenásilnou formou. Uvědomuji si, ţe jedním 

z nejsloţitějších úkolů učitele humanitních oborů současného školství je přivést mladé lidi 

ke knize. V dnešní době, v níţ se tempo ţivota zrychluje, se tento úkol ztěţuje a komplikuje 

mnoha jinými, pro mladé lidi přitaţlivějšími a zajímavějšími zálibami. Nejen mladí lidé dnes 

místo večera u knihy dávají přednost televizi, počítači, kinu, v lepším případě divadlu. 

A problematika setkání se s literárním textem narůstá, mluvíme-li o dílech v originálním 

znění. Zde si i na základě vlastního studia na osmiletém gymnáziu dovoluji tvrdit, ţe 

středoškolských studentů čtoucích knihu v originálu je velmi málo. Originál díla je často 

povaţován za něco nedosaţitelného. A výuka literatury tak klesá do systému „autor – dílo“.  

Myslím si ale, ţe chceme-li studentům pomoci cestu ke knize najít, je nutné brát 

současné potřeby mladých v potaz.  Podle mého názoru by dobrý učitel měl najít kompromis 

mezi velkým mnoţstvím materiálu, který studentům předkládá, a tím, co jsou studenti schopni 

a ochotni pojmout. Je potřeba si vytyčit reálné cíle, aby nedocházelo k demotivaci studentů 

ani učitele. Podle mého názoru je tedy potřeba zvaţovat, do jaké míry je reálné jim předkládat 
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jako povinnou četbu často velmi rozsáhlé knihy velikánů světové literatury. Připusťme si, ţe 

nezřídka pak bývá výsledkem čtenářský deník plný obsahů staţených z internetu. 

Podle mého názoru bychom se měli v tomto případě řídit pravidlem „méně je více“.   

Zajímavý potenciál a moţný velký přínos se skrývá právě v literatuře „malých forem“, 

protoţe při vhodném výběru díla lze i na malém prostoru povídky zachytit autorův styl 

a prostředky pro něj typické. Tím poskytneme studentům stejné mnoţství informací a zároveň 

je neodradíme silnými „bichlemi“. A navíc se tak studenti mohou nenásilnou přirozenou 

formou a pomocí vlastní aktivity dopracovat k vědomostem. Nikoliv pouze pasivní poslech 

výkladu a následné učení nazpaměť, ale vyuţívání kognitivního principu jim pomůţe 

k lepšímu zapamatování a uvědomění si souvislostí. Tím budou moci propojit znalosti 

z několika předmětů či dokonce vyuţít nabyté vědomosti v jiných předmětech neţ je jen 

předmět ruský jazyk. Studenti si uvědomí váhu textu a budou mít dobrý pocit z toho, ţe 

vlastně dokázali s porozuměním číst cizojazyčný text, a dokonce s ním pracovat, ten pro ně 

pak přestane být mýtem a hrozbou, a tím je můţe motivovat ke čtení dalších děl v ruském 

jazyce.  

Jednou z ruských reálií, které mohou být pro českého čtenáře zajímavé, jsou vánoční 

povídky. Ţánr spjatý s tématem nejoblíbenějších svátků v roce, jejich poselstvím 

a atmosférou.  Ale zároveň ţánr v ruském prostředí bohatý co do četnosti autorů, kteří ji psali, 

tedy i do stylů, jimiţ byla zpracována. K tomuto výčtu autorů patří také Vladimír Nabokov – 

spisovatel v českém prostředí dříve neznámý. Nabokovova tvorba byla v naší zemi dlouhé 

roky tabu, a pokud česká společnost všeobecně zná nějaké dílo tohoto autora, pak si jej 

mnohdy výhradně spojuje jen s šokujícím románem Lolita (Лолита). A o to je pro nás 

zajímavější, ţe právě tento autor spojovaný s kontroverzním příběhem předčasně vyspělé 

12leté dívky a zralého muţe, napsal hned dvě vánoční povídky. Povídky s názvy Vánoce 

(Рождество) a Vánoční povídka (Рождественский рассказ). 

První část mé práce je zaloţena na studiu odborné literatury, zabývá se tvorbou 

a ţivotem Vladimíra Nabokova, ţánrem vánočních povídek jako takovým, a následně v ní 

provádím literární rozbor obou vánočních povídek. V druhé – praktické části se pak budu 

věnovat moţnostem jejich vyuţití ve vyučovací hodině, zpracování konkrétních pracovních 

listů a plánem vyučovací hodiny, která bude následně se studenty vedena a uzavřena zpětnou 

vazbou v podobě dotazníků i mým vlastním hodnocením výsledků. 

Mým záměrem je zjistit, zda a do jaké míry je moţné s těmito dvěma konkrétními 

vánočními povídkami ve vyučování pracovat.  
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1. VLADIMÍR NABOKOV 

1.1. Ţivot a dílo 

 

Vladimír Nabokov byl svým dílem bezpochyby jedním z nejprovokativnějších 

a nejzajímavějších spisovatelů 20. století. Dnes se k němu hlásí jak literatura ruská, tak 

literatura americká – literatura země, která se mu na velkou část jeho ţivota stala domovem. 

Výborné vzdělání umoţnilo Nabokovovi tvořit v obou jazycích, a ač si jej právě i americká 

litartura dnes přisvojuje, mnohdy bylo Nabokovovi vytýkáno, ţe jeho angličtina není 

angličtinou správnou. Mezi širokou – i neliterární – veřejností je pevně zakotven jako autor 

románu Lolita (Лолита, 1955). Ale Nabokov o sobě dal vědět dávno před napsáním Lolity –  

nejvýrazněji románem Lužinova obrana (Защита Лужина, 1930). Ale ani Lolitou, 

světoznámým dílem, které mu dokořán otevřelo dveře k profesní dráze spisovatele, jeho 

tvorba neskončila. Nabokovovo dílo je obsáhlé, bohaté a barevné, stejně jako byl autorův 

ţivot, do něhoţ díky silně autobiografickým rysům jeho tvorby můţeme také nahlédnout.  

Malý Vladimír se narodil rodičům Jeleně Ivanovně a Vladimíru Dmitrijeviči 

Nabokovovým 22. dubna 1899 v Sankt Petěrburgu. Otec Vladimír Dmitrijevič byl právník, 

publicista, redaktor mnoha časopisů, politik a v neposlední řadě vášnivý anglofil. Maminka 

pocházela z velmi bohaté šlechtické rodiny. Díky aristokratickému prostředí skutečné 

intelektuální elity a ţivotní úrovni, do níţ se Vladimír narodil, získal velmi dobré vzdělání. 

Celá rodina trávila chvíle na rodinném letním sídle Roţdestveno, ale také velmi často 

cestovala. Nabokov tak získával široký rozhled a navíc ovládal kromě ruštiny ještě velmi 

dobře hned dva jazyky cizí – angličtinu a francouzštinu. 

Nabokov začínal tvořit jiţ jako student Těniševského učiliště, kde psal mimo jiné i stati 

o literatuře, ale také o své druhé vášni – entomologii. Zde se také pokouší o dramatickou 

tvorbu např. hrou Poutníci (Скитальцы, 1924). Hru ale vydával za překlad fiktivního 

anglického spisovatele 18. století. Tuto mystifikaci lze povaţovat za první snahu o hru 

se čtenářem, která se stala jedním z typických rysů jeho tvorby. Jeden z největších 

romanopisců moderní doby se především ve svém raném období věnoval také poezii. Jeho 

první báseň spatřila světlo světa jiţ v roce 1914, první vyšla v roce 1916 v Rusku, a to 

pod pseudonymem Vladimír Sirin; stejně tak dvě první díla vydaná v zahraničí byly sbírky 

básní.  
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V důsledku historických událostí byla celá rodina roku 1919 nucena emigrovat a tato 

emigrace od základů změnila celý Nabokovův dosavadní ţivot. To se na autorovi zákonitě 

muselo odrazit, a tak se i v jeho dílech téma emigrace stále vrací.  

Emigrace rozdělila Nabokovovu rodinu do celé Evropy. Před válkou ţil Nabokov 

v Berlíně, kde se oţenil s Věrou Slonimovou.  Následně v letech 1919 – 22 studoval 

na Cambridge, kde se zajímal o ruskou a francouzskou literaturu. V roce 1922 umírá jeho 

otec, kdyţ při pokusu o atentát chrání vlastním tělem bývalého ministra Prozatímní vlády 

Pavla Miljukova (vůdce exilové Strany konstitučních demokratů). Nabokovova matka se 

sourozenci ţila v Praze, kde roku 1939 ale také umírá. V této těţké době, kdy emigranti 

přicházeli o vše, co znali (o zázemí, rodiny se tříštily), si potřebovali připomínat domov 

a šťatstné chvíle v něm. Je tedy naprosto logické, ţe se spisovatelé vraceli k tradiční ruské 

kalendářní literatuře. Nabokov nebyl výjimkou a napsal hned dvě vánoční povídky s názvy 

Vánoce (Рождество, 1925) a Vánoční povídka (Рождественский рассказ, 1928). 

V roce 1937 se Nabokov s manţelkou a dětmi stěhuje do Francie a po 3 letech do USA. 

Aţ zde přestává psát pod pseudonymem a vystupuje jiţ pod svým jménem. Začíná druhá 

etapa jeho ţivota, v níţ píše anglicky.  

Nabokov byl v USA velmi úspěšným a uznávaným odborníkem, pracoval 

na entomologickém oddělení Harvardovy univerzity; současně přednášel o evropské literatuře 

na stejné univerzitě – a to aţ do roku 1958. Mimo svoji univerzitní činnost se také věnoval 

odkazu velkých klasiků ruské literatury. Jejich díla překládal do angličtiny, psal vědecké 

práce např. o Gogolovi nebo Puškinovi. V roce 1960 se Nabokov přestěhoval do Švýcarska, 

kde proţil posledních 17 let svého ţivota a 2. června 1977 v Montreux umírá. 

Problematika témat, motivů a stylu Nabokova je velmi rozsáhlá a sloţitá. Jejich 

postiţení, shrnutí a interpretaci se věnovala celá řada literárních vědců (u nás např. Zdeněk 

Pechal) a bylo napsáno velké mnoţství prací, zmiňme např. M. Sýkoru a jeho knihu Vladimir 

Nabokov od Mášeňky k Daru
1
,  L. Engelkinga a knihu Vladimir Nabokov podivuhodný 

podvodník 
2
, z nichţ mimojiné tato práce vychází. Nutno tedy dodat, ţe následující 

podkapitoly zdaleka nepostihují celou tuto zmíněnou oblast, avšak popisují základní a stěţejní 

prvky, které se nejvýrazněji promítají v nabokovových vánočních povídkách. 

 

                                                           
1
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru.  

2
 Engelking, L. Vladimir Nabokov podivuhodný podvodník. (překl. I. Mikešová). 
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1.2. Témata a motivy v tvorbě 

 

EMIGRACE. Jak jiţ bylo zmíněno, tvorbu Nabokova silně ovlivnila emigrace. 

Nabokov se zabývá problémem emigranta přizpůsobit se novému „domovu“ a jeho 

neschopnost se začlenit. Emigrant stále touţí po domově – po návratu do rodného Ruska, je 

stále nespokojen a nemůţe se zabydlet, zdomácnět, zapadnout do nové společnosti. S tímto 

pocitem emigranta je spojen opakující se motiv – motiv CIZINCE. Kdy u Nabokova nejde 

pouze o člověka, který je v exilu, ale všeobecně o člověka, který se nachází v neznámém 

a novém prostředí.  

ENTOMOLOGIE. Pro spisovatele motýli nebyli pouze koníčkem, Nabokov je 

autorem asi 200 vědeckých textů z tohoto oboru. Znalost entomologie vyuţil například 

v povídce Vánoce. 

ŠACHY. Tento motiv se objevuje v několika dílech. Nabokov rozpracovává šachové 

úlohy, setkáváme se s detaily šachové hry, jako např. v románu Lužinova obrana. 

VYŠŠÍ SÍLA. „Klíčová Nabokovova teze, ţe člověk nemá svůj osud ve vlastních rukou, ale ţe 

je pouhou součástí nějaké vyšší hry (hry náhod, hry světů apod.).“
3
  

DVA SVĚTY. Sýkora píše „Stěţejním motivem v Mášeňce je rozvinutí tématu dvou světů, zde 

představených ideálním světem vzpomínek a neuspokojujících skutečností.“
4
 A pokračuje 

„V zárodečné podobě je zde formována základní nabokovská koncepce dvou světů – světa skutečného 

a světa stínů – , která se pak v nejrůznějších podobách objevuje ve všech románech, a s ní i související 

otázka: Jak rozlišit svět skutečný od světa iluzí?“
5
  V knize L. Engelkinga Vladimir Nabokov 

Podivuhodný podvodník se na toto téma zobrazené v Mášeňce (Машенька, 1926) dočítáme: „V tomto 

případě je to svět skutečný a svět vzpomínek, přičemţ ten druhý, nehmotný, je krásnější a lepší. Jde 

o projev nostalgie? Stesk po 'ztraceném ráji' rodné země? Ano, ale nejen to.“
6
 U Nabokova se 

projevuje i kontrast mezi dvěma hierarchicky nerovnocenými světy – ať uţ je to náš svět pozemský 

proti světu posmrtnému nebo realita versus fiktivní svět v knize, který je tvořen umělcem. Nabokov si 

především s druhým zmíněným světem často pohrává a zanechává čtenáře v nejistotě, co je pravda 

a co ne, kde se setkáváme s fikcí a kde jde o realitu. A v souvislosti se vztahem pozemského 

a nepozemského světa nastoluje otázku: Je vţdy ţivot dobrý a smrt špatná? 

BUDOUCÍ VZPOMÍNKA. „V časovém schématu je budoucnost nepředvídatelná, jediné, co je 

předvídatelné, totiţ budoucí vzpomínka – další častý Nabokovův motiv – , stejně vychází 

                                                           
3
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 38. 

4
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 30. 

5
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 31. 

6
 Engelking, L. Vladimir Nabokov podivuhodný podvodník. (překl. I. Mikešová), s. 10. 
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z přítomnosti: Člověk se ve své přítomnosti setká s něčím tak ohromujícím, s tak výjimečným 

záţitkem, ţe ví, ţe se daný okamţik stává jeho budoucí vzpomínkou.“
7
 

TÉMA TAMARY. I s tímto tématem se setkáváme jiţ v románu Mášeňka. „O částečně 

autobiografickém charakteru románu se můţeme přesvědčit, srovnáme-li ho s knihou Promluv, paměti 

(Speak, Memory, 1961) nebo dřívějšími verzemi autobiografie. Dívka se tam jmenovala Tamara 

a kritici mluví o 'tématu Tamary' v Nabokovových dílech.“
8
 Engelking dodává „Ve skutečnosti se 

dívka jmenovala Valentina Šulginová.“
9
 Byla první láskou mladého Vladimíra, bylo jí tenkrát 15 let. 

V okolí letních sídel jejich rodin, která spolu sousedila, spolu proţili chvíle plné citu. Vztah trval 

i po návratu do Petrohradu a aţ do následujícího léta. Ale po skončení léta druhého se vytratila i láska 

milenců. 

POŠLOSŤ. O tomto motivu Sýkora říká, ţe je to: „sentimentální vulgarita ve všech jejích 

formách.“
10

 a dodává: „oblost je typickým průvodním znakem pošlosti.“
11

 Postavou, která 

tuto„pošlosť“ a „oblost“ představuje, je spisovatel Novodvorcev ve Vánoční povídce.   

   

1.3.  Stavba a rysy děl  

 

Nabokov byl spisovatelem velmi precizním a přesným. Kaţdé jeho slovo má v textu 

smysl a důvod, dochází u něj k pečlivé práci s detailem. Jeho díla jsou vystavěna 

na promyšlené konstrukci a dosahují formální dokonalosti. V jeho tvorbě se projevuje 

výborná schopnost zapojit širokou slovní zásobu.  

Jeho díla jsou vystavěna na „originálním zahájení, nápadité výstavbě děje a nečekaném 

ukončení.“
12

 Je třeba je číst pozorně a hledat význam pod povrchem. Svá díla tvořil tak, ţe 

čtenář není pouhým příjemcem textu, ale je spolutvůrcem a podle svých čtenářských, ale 

i ţivotních zkušeností si z knihy odnese odlišné záţitky. Vede nás snad autor k vědomí, ţe ne 

vţdy je vše tak, jak se zdá být, a ţe vše v ţivotě má svůj smysl? Spisovatel učí své čtenáře 

vidět svět jinýma očima. S touto snahou je spojena myšlenka zmíněná v knize Engelkinga: 

„'Pokud nám ţivot občas připadá poněkud zamţený a temný,' napíše Nabokov v eseji Puškin 

aneb Pravdivé a pravděpodobné, ' je to proto, ţe trpíme krátkozrakostí. Pro toho, kdo se umí 

dívat, je kaţdodenní ţivot plný objevů a radosti stejně, jako byl pro velké básníky minulosti.'“ 

                                                           
7
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 37. 

8
 Engelking, L. Vladimir Nabokov podivuhodný podvodník. (překl. I. Mikešová), s. 11. 

9
 Engelking, L. Vladimir Nabokov podivuhodný podvodník. (překl. I. Mikešová), s. 11. 

10
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 50. 

11
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 50. 

12
 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 30. 
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V jeho tvorbě se často setkáváme s odkazy na jiná díla, skutečné osobnosti. Vedle nich 

staví fiktivní postavy, díla a události, čímţ prohlubuje imaginaci, nechává čtenáře tápat, co je 

pravda a co jen fantazie tvůrce.  

„Charakterizace postavy jménem“
13

 – Nabokov se tím hlásí k tradici ruské literatury 

„Jména hrají v Nabokovových románech důleţitou úlohu, byť to nemusí být na první pohled 

zřejmé. Absence jmen v Luživově obraně mé stejnou sémantickou hodnotu jako absurdní 

jména v Pozvání na popravu (Приглашение на казнь, 1935 - 36) či jména na první pohled 

realistická v jiných Nabokovových románech.“
14

 S touto „hrou“ se jmény se setkáme také 

v obou vánočních povídkách. 

Dalším zajímavým rysem Nabokovových děl je vystiţení reality tak přesně a působivě, 

jako by čtenář byl skutečně dané situaci přítomen nebo ji viděl na filmovém plátnu. Spisovatel 

byl filmem fascinován, coţ se promítlo i do jeho autorského stylu. Nejvýznamněji se vliv 

filmu projevil v románu Smích ve tmě (Camera obscura, 1932). Zde se setkáváme s typickou 

hrou barev v kontrastu s temnotou slepého hrdiny. 

Nabokov zasazuje příběhy svých děl do krajin jemu známých; ať uţ jde o krajiny jeho 

dětství (Petrohrad, letní sídlo v Roţděstvenu), tak i místa, která navštívil jiţ jako emigrant 

(např. francouzské pobřeţí), nebo země, v nichţ jistou dobu ţil (Anglie, Německo, Francie, 

USA, Švýcarsko). Vzpomeňme například znalost různých ubytovacích zařízení v USA 

(ve kterých se ubytovával při svých cestách za vzácnými druhy motýlů), kterou vyuţil 

v Lolitě.   

V Nabokovových dílech prostor často slouţí jako prvek, díky němuţ se člověku vybaví 

vzpomínka. S tímto jevem se setkáváme například v Čorbůvě návratu (Возвращение Чорба, 

1930) a mimojiné i v povídce Vánoce.  

                                                           
13

 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 129. 
14

 Sýkora, V. Vladimir Nabokov od Mášeňky k Daru, s. 129. 
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2. VÝVOJ VÁNOČNÍ POVÍDKY V RUSKÉ LITERATUŘE  

Jak píše R. Hříbková ve své stati Žánrové proměny vánoční povídky v ruské 

literatuře: 
15

„Vánoční svátky (святки, tj. období od Narození Páně do Tří králů) jsou spolu 

s Velikonocemi v podstatě u všech křesťanů pokládány za nejdůleţitější svátky roku. Je 

s nimi spjata celá řada zvyků i specifická literární tvorba, k níţ patří zejména vánoční 

povídka. Tuto povídku lze povaţovat za zvláštní ţánr tzv. malé prózy (малая проза). 

Společně s velikonoční povídkou, která se z ní na ruské půdě vyvinula, bývá někdy 

označována také názvem sváteční povídka (праздничный рассказ). Starší vrstvu tohoto 

ţánru tvoří texty folklorního původu (святочный рассказ).“  

K nejvýznamnějším současným vědcům, kteří se ruskými vánočními povídkami 

zabývají, patří Jelena Dušečkina, doktorka filologie, profesorka Petrohradské státní univerzity 

a autorka mnoha statí a knih o svátečních a vánočních povídkách. Z jedné z nich nazvané 

příznačně Святочный рассказ 
16

 čerpá tato kapitola.  

Tradice této – jak píše Hříbková – „specifické literární tvorby“ sahá jiţ do 17. století. 

A stejně jako jiné tradice byla poloţena kaţdoročním opakováním k určitému kalendářnímu 

svátku.  Ona pravidelnost tak dala vzniknout ţánru kalendářní literatury – především tedy 

povídkám vánočním. Tyto texty nesoucí znaky ústní lidové slovesnosti poutají velký zájem 

právě svou blízkostí k folkloru. Vánoční povídky nesou nejen prvky tradiční lidové tvorby, 

ale díky stylu jednotlivých spisovatelů se příběhy a zpracováním povídku od povídky liší.  

Zastavíme se nejdříve u kanonických prvků vánoční povídky. Nikolaj Semjonovič 

Leskov v povídce Жемчужное ожерелье napsal: „От святочного рассказа непременно 

требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества 

до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, 

хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался 

непременно весело… Святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может 

видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время 

и нравы.“
17

 Čímţ v krátkosti vystihl vše o vánoční povídce jakoţto ţánru. 

Krom tohoto můţeme ještě říci, ţe v povídkách je kladen důraz zvláště 

na důvěryhodnost postav a příběhu. Ţánru tradiční ruské vánoční povídky jsou vlastní 

nadpřirozené síly a zázraky, ale v moderním pojetí se často setkáváme s tvorbou, která je 

                                                           
15

 Hříbková, R. Ţánrové proměny vánoční povídky v ruské literatuře. s. 59-67. 
16

 http://art.1september.ru/articlef.php?ID=200702305 
17

 http://www.gramotey.com/books/1269087772.htm 
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tohoto prosta. Konflikt v moderních vánočních povídkách tedy není vystaven na boji člověka 

s nadpřirozenem. Jeho základem bývá změna postoje člověka v souvislosti s okolnostmi 

a situací, ve které se nachází. Tedy se syţetem, na němţ je zaloţena např. povídka Ночь 

перед Рождеством od Nikolaje Vasiljeviče Gogola, se setkáváme velmi zřídka. Nutno ale 

zmínit, ţe i tak se postavy s nadpřirozenými jevy v povídkách setkávají; lépe řečeno, jevy se 

jim nadpřirozenými a tajemnými zdají. Jako příklad nám poslouţí povídky humoristického 

charakteru, které čtenář mohl zaznamenat v některých vydáních ruských časopisů druhé 

poloviny 19. století. Právě tam se objevovaly motivy setkání člověka a zlé síly, avšak čtenář 

je vypravěčem informován o reálném vysvětlení nebo se k němu můţe sám pomocí indicií 

dobrat (v případě humoristických povídek byl vysvětlením často alkohol, kdy se postavě vše 

zdálo nezadrţitelné a nezvladatelné, vše v souvislosti s halucinacemi).  

Autor, který chtěl nebo častěji byl redakcí osloven s nabídkou, aby napsal vánoční 

povídku, měl jakýsi „seznam“ postav a daný soubor syţetů, které pak v závislosti na svých 

schopnostech více či méně zdařile kombinoval. 

Je třeba podotknout, ţe velké mnoţství vlastních vánočních povídek nemá příliš 

vysokou uměleckou hodnotu. Pokud se jedná o syţet, opírají se často o jiţ pouţité postupy, 

problematika je silně omezená úzkým okruhem ţivotních úskalí postav, které se vyřeší 

z pravidla díky nějakému zlomu v ţivotě. Jazyk těchto povídek se snaţí často opírat 

o reprodukci ţivého hovorového jazyka, nezřídka je jednoduchý a jednotvárný. Nicméně i tak 

je důleţité mít vánoční povídky jako ţánr v povědomí a alespoň několik z nich znát. Ať jiţ 

z důvodu, ţe bezprostředně a jasně ukazují způsoby, jak si literatura osvojuje folklorní syţety, 

či pro místo, které zaujímají v populární beletrii. Nebo také proto, ţe slouţily jako základní 

čtivo pro ruského čtenáře, který se na nich utvářel a formoval své umělecké cítění a vkus. 

Dnes jiţ známe díla tzv. „velké literatury“, tedy díla významných ruských klasiků 19. století, 

ale naše vědomosti a pochopení souvislostí by zůstaly neúplné, dokud bychom nepoznali 

pozadí, na němţ velká díla vznikala a rostla. A to také proto, ţe se vánoční povídky stávaly 

součástí tohoto kánonu ruské literatury. S motivy vánočních povídek se můţeme setkat 

například v dílech Evžen Oněgin (Евгений Онегин) a Vojna a mír (Война и мир).    

Pro zkušeného čtenáře mohou být opakující se motivy a stereotyp svátečních povídek 

nedostatkem. To se ukázalo i na kritice produkce těchto povídek a teoriích o zániku ţánru, jeţ 

vánoční povídky provází prakticky po celou dobu jejich literární historie. Avšak fakt, ţe má 

tento druh povídek na existenci v literárním světě právo, nám dokazovaly jiţ tvůrčí snahy 

právě velkých ruských spisovatelů 19. století.    
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Mezi spisovateli, kteří povídky obohatili originálním zpracováním a dokázali jít 

za hranice základních komponentů i syţetů, vzpomeňme především hlavní představitele 

ţánru, kterými byli Fjodor Michajlovič Dostojevskij (např. povídka Мальчик у Христа на 

ѐлке) nebo Nikolaj Semjonovič Leskov (Отборное зерно, Маленькая ошибка či 

Штопальщик), dále také Anton Pavlovič Čechov (povídka Ванька). Úspěch vánočních 

povídek podporovali a dále rozvíjeli také spisovatelé Kuprin, Bunin, Andrejev, Remizov, 

Sologub a mnozí další. Všichni ti, kteří se obraceli ke čtenáři, aby ve stejný čas, ale kaţdý 

svým způsobem připomněli široké čtenářské veřejnosti svátky, jeţ posvěcují smysl lidské 

existence.   

Konec 19. a začátku 20. století byl ve znamení masové produkce vánočních povídek se 

stále stejnými šablonami a klišé. Není proto divu, ţe se jiţ na konci 19. století objevovaly jak 

parodie na vánoční povídky, tak i parodie na spisovatele, kteří je psali, i na čtenáře, kteří je 

četli.  

Nový dech daly svátečním povídkám nečekaně otřesy začátku 20. století (rusko-

japonská válka, „smuta“ v letech 1905 – 1907 a později 2. světová válka). Jedním z důsledků 

obecných otřesů těchto let se stalo ještě větší mnoţství produkovaných povídek, neţ tomu 

bylo v letech 1870 – 1880. To ale mělo spíše neţ osvícenské více politické příčiny. Zakládaly 

se politické strany, které potřebovaly své agitační spisy a publikace, v čemţ „vánoční vydání“ 

(рождественские выпуски) jako ostatně i „velikonoční“ (пасхальные) hrály velkou roli. 

Základní poselství svátku – láska k bliţním, soucit, milosrdenství se spojovaly s nejrůznějšími 

stranickými hesly.  

Avšak k obnovení a pozdviţení prestiţe ţánru svátečních povídek v tomto období 

pomáhaly i procesy, které probíhaly uvnitř samotné literatury. Moderna (ve všech jejích 

odvětvích) byla provázena zvýšeným zájmem inteligence o pravoslaví a o víru všeobecně.  

V časopisech se objevovaly mnohé stati zasvěcené rozličným náboţenstvím světa a literární 

díla, která měla základ v nejrůznějších náboţensko-mytologických tradicích. V této 

atmosféře, která zachvátila inteligenci a uměleckou elitu Petrohradu a Moskvy, byly sváteční 

a vánoční povídky logicky povaţovány z hlediska uměleckých ţánrů za ten nejvíce 

vyhovující. Pod perem modernistů se vánoční povídka viditelně změnila a často se značně 

vzdalovala od svých tradičních forem jako například v povídce V. J. Brusova Дитя 

и безумец. V jiných případech se sváteční díla zakládala na středověkých (nezřídka kdy 

na apokryfických) textech, ve kterých se objevovaly nálady a pocity plné víry – to bylo 

charakteristické například pro A. M. Remizova 
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Dalším předělem v historii a podobě vánoční povídky bylo období 1. světové války, 

která dala sváteční literatuře nový a specifický charakter. Patrioticky naladění spisovatelé 

přenášejí na začátku války děj tradičních syţetů na frontu a spojují tím vojensko-patriotickou 

a sváteční tematiku. Tímto způsobem se za tři roky vánočních čísel vojenského období 

objevilo mnoho povídek o Vánocích v zákopech, či o přeţívání vojáka, který se snaţí dostat 

domů na Vánoce.   

Svou vlastní cestu si sváteční tradice našla v době událostí roku 1917 a občanské války, 

kdy se v novinách a časopisech objevilo nemalé mnoţství děl ostře namířených proti 

bolševikům, jako např. v časopisu Satirikon (Сатирикон) a jeho prvním čísle roku 1918.  

 Literatura ruské emigrace nasměrovala osud vánočních povídek jiným směrem. Proudy 

lidí uchylující se za hranice – do Pobaltí, do Německa, do Francie, do Čech a do více 

vzdálených míst – s sebou vzaly také mnoho novinářů i spisovatelů. A právě díky jejich 

snahám jiţ ve 20. letech 20. století pokračuje v nových podmínkách stará literární tradice.  

V číslech periodik jako byly Dým (Дым) nebo Volant (Руль) v Berlíně, Poslední 

novinky (Последние новости) v Paříţi, Záře (Заря) v Charbinu a další, se můţeme setkat 

s četnými díly a velkými spisovateli jako byli Bunin, Kuprin, Remizov, Mereţkovskij, a také 

mladými literáty, kteří se začali objevovat aţ v zahraničí, mezi něţ patřil Vladimír 

Vladimírovič Nabokov, který v roce 1925 napsal vánoční povídku s názvem Vánoce 

(Рождество) a v roce 1928 Vánoční povídku (Рождественский рассказ).  

Vánoční povídky první vlny emigrace jsou plny snahy zahrnout do tradiční formy ţánru 

ţivot ruských lidí pokoušejících se v cizojazyčném prostředí a v těţkých ekonomických 

podmínkách 20. a 30. let 20. století zachovat své kulturní tradice.  Situace, ve které se tito lidé 

nacházeli, sama k vánočním povídkám vybízela. Spisovatelé v emigraci si nemuseli vymýšlet 

sentimentální syţety, protoţe se s takovými situacemi opravdu setkávali ve svém 

kaţdodenním ţivotě. Kromě toho samotná první vlna emigrace se o zachování tradic (jazyk, 

víra, literatura, obřadnost) snaţila, a to i v souvislosti s vánočními a svátečními texty, z nichţ 

byla často cítit ideologizovaná minulost, vzpomínky, či kult domácího krbu.  

Ale i přes všechny rozdíly mezi domácí a emigrantskou produkcí, obě padly za oběť 

politickým událostem. S vítězstvím nacizmu se postupně zlikvidovala ruská vydavatelská 

činnost v Německu a 2. světová válka s sebou přinesla podobné následky i v ostatních státech. 

Největší časopis v emigraci Poslední novinky jiţ v roce 1939 přerušuje publikování 

svátečních povídek.   

V sovětském Rusku k úplnému zániku tradice kalendářních povídek nedošlo. Ale jiţ 

nikdy nevycházely v takovém mnoţství jako na přelomu století. Tradice se pouze udrţovala 



VÝVOJ VÁNOČNÍ POVÍDKY V RUSKÉ LITERATUŘE 

12 
 

naţivu, a to především díky číslům dětských novin a časopisů jako např. noviny Pionýrská 

pravda (Пионерская правда) nebo časopis Pionýr (Пионер). Pochopitelně ale v těchto 

materiálech vánoční tematika chyběla nebo byla značně deformována.  

Texty s podnadpisy „sváteční“ nebo „vánoční“ povídka se v sovětské době prakticky 

přestaly pouţívat, ale nezanikly. V tisku se tyto termíny čas od času objevily. Autoři 

různorodých prací, memoárů a uměleckých děl je často pouţívali s cílem charakterizovat 

sentimentální nebo realitě vzdálené události v textech.  

Od konce 80. let 20. století se kalendářní literatura, tedy i vánoční povídka začala vracet 

na strany časopisů a novin. Tento zájem trvající do současnosti dokazuje, ţe vánoční povídka 

je ţánrem zajímavým, oblíbeným a stále ţijícím, na čemţ mají svůj velký podíl i současní 

tvůrci. Mezi ty nejvýznamnější patří Dmitrij Jevgenjevič Galkovskij.    
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2. ANALÝZA VÁNOČNÍCH POVÍDEK VLADIMÍRA NABOKOVA 

2.1. Povídka Рождество 
 

Uţ proto, ţe se čtenáři dostane do rukou povídka Vladimíra Nabokova s vánoční 

tematikou, je dobré vnímat pozorně nejmenší detaily a informace, které nám autor předkládá 

mezi řádky. Nelze očekávat, ţe v textu tohoto spisovatele nalezneme sentimentální a plochý 

pohled na „svátky klidu a míru“. Povídka Vánoce je ukázkou promyšlené výstavby textu, 

a především také pečlivě propracovaných jazykových detailů a skrytých významů. Tím vším 

autor rozehrává oblíbenou a jemu tak vlastní hru se čtenářem. Tato podkapitola vychází 

z práce Анализ рассказа Набокова "Рождество"
18

. 

Čtenář se setkává s tragickým příběhem, který vypráví o otci a synovi. Syn zemřel 

a otec je bez něj opuštěný, chlapec byl pro něj tak drahý a blízký, aţ se otec diví, ţe „сам он 

ещѐ жив“, protoţe rakev syna byla naplněna „его жизнью“. Syn byl pochován do rodinné 

hrobky u venkovského sídla. A právě v sídle a jeho okolí otec bloumá, vzpomíná na chvíle se 

synem a přemýšlí o ţivotě a smrti. Vše se odehrává v době Vánoc. Na Štědrý večer – o tom, 

ţe právě je, se otec dozvídá aţ poté, co sluha přináší smrček do místnosti – nachází mezi 

opuštěnými věcmi na chytání motýlů mimo jiné chlapcův deník, v němţ se dočítá o lásce 

svého syna k neznámé dívce, ale také objevuje zapomenutou nevylíhnutou kuklu motýla, 

kterou povaţuje za mrtvou. Ale kdy jindy, neţ na Štědrý den, by se měly dít neočekávané 

věci. Po přenesení do tepla se kukla rozevře a před otcem, který je na smrt utrápený, se 

vylíhne překrásný motýl. Tento zlom na konci povídky snad ukáţe truchlícímu cestu ţivota, 

ale to se čtenář jiţ nedozví. Informace, z nichţ příběh můţeme sestavit, ovšem nepřicházejí 

v tomto sledu.  

Nyní se seznámíme blíţe s postavami povídky. Vypravěč je vševědoucí, zná kaţdý 

detail spojený především s hlavním hrdinou – a to i jeho vnitřní monology a pohnutky: „А я 

умру – естественно. Это так просто. Сейчас же…“ – umí zasáhnout do děje více či 

méně silně, jako kdyţ přetrhne přemítání hrdiny ostrým zvukem „как будто лопнула 

натянутая резина“, nebo svého hrdinu překvapit tím, co by nejméně čekal po slovech 

„земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная 

чудес...“, vylíhne se před jeho očima motýl. Na děj celé povídky se díváme z pohledu 

zeshora, vyprávění je psáno er-formou.  
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Hlavní postavou povídky je jiţ zmíněný otec, který vystupuje pod příjmením Slepcov. 

Jménem Slepcov, coţ je nomen omen, přisoudil autor hrdinovi vlastnost, která vznikla vlivem 

bolestivé ztráty syna. Otec se není schopen smířit s tím, ţe syn zemřel, přestal vidět svět okolo 

sebe. Je slepý, neumí se uţ dívat. Jeho bolest ze ztráty v průběhu povídky graduje aţ 

v neúnosný pocit vyšinutí a v obavu, ţe zešílí.  

Další postavou, s níţ se v povídce setkáváme, je sluha Ivan. Stejně jako jméno 

Slepcova, i jméno sluhy nese důleţitá sdělení, která nám autor chtěl říci. M. Knappová 

v knize Jak se bude vaše dítě jmenovat?
19

 píše: „IVAN, ruská podoba původem hebrejského 

(z hebr. Joachánán) j. Jan (pronikla k západním Slovanům patrně od Slovanů jiţních uţ 

v dávných dobách)“, tj. 'bůh je milostivý' (…).“ Nenápadný rodinný sluha, který v povídce 

zdánlivě nemá závaţnější roli, tak dosahuje rázem mnohem vyšší důleţitosti. Dalším 

nepatrným detailem, jenţ se týká Ivana, je informace o jeho vzhledu, kdy je vyobrazen jako 

„тучный слуга, недавно сбривший себе усы“. Tento nenápadný fakt můţeme brát jako znak 

změny nebo ztráty – oproštění se od něčeho stávajícího, a následně chápat dvěma různými 

způsoby. Buď má tato změna spojitost se jménem sluhy – tedy milostivým Bohem, který jiţ 

milostivý není (kdyţ dopustí trágédii a nespravedlnost, ţe rodiče pohřbívají své děti) nebo 

můţeme význam změny vidět ve spojení s dílem Ivana Alexandroviče Gončarova, které je 

intertextově zmíněno v deníku syna „Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом 

читал скучнейшую 'Фрегат Палладу'.“ Gončarovovo dílo oslavuje řád vesnického ţivota 

v Rusku, a pokud tedy spojíme význam oholení vousů s tímto faktem, můţe znamenat 

oproštění se od starých zvyklostí ve venkovském prostředí v Rusku. Coţ vystihuje názory 

Slepcova i autora. Podle nich jsou některé tradice zbytečné. Jsou směšné oproti opravdovému 

ţivotu. A je třeba se od některých z nich oprostit.  

Kromě Slepcova a Ivana se prostřednictvím otcových vzpomínek ještě nepřímo 

setkáváme se zesnulým synem. Jméno syna se nedozvídáme. I to můţe být ale jistým 

záměrem autora, protoţe v povídce je nejdůleţitější právě chlapcova role jakoţto syna. Jeho 

jméno by tak zbytečně přebíralo čtenářovu pozornost, jeho postavení v rodině bylo neţádaně 

přehlušeno jménem. Na rozdíl od jména nám ale autor prostřednictvím otcových vzpomínek 

poskytuje poutavý popis chlapce, jehoţ obličej byl naplněn „неповторимым смехом“, měl 

„весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги“, a to i popis jeho oblečení 

                                                           
19 Knappová, M. Jak se bude vaše dítě jmenovat?, s. 193. 
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do posledních detailů, které se mu ve vzpomínkách vybavily. Popisy chlapce vyjadřují něţné 

krásy a silného estetična, které je pro Nabokova velmi důleţité. Tento chlapec je symbolem 

velké lásky, ale i smrti.  

Zobrazení prostoru a času úzce souvisí s dějovou linií. Místo, kde se nacházíme, 

i zařazení do ročního období jsou autorem vymezeny jiţ během první věty: „Вернувшись 

по вечереющим снегам из села в свою мызу“. Povídka se tedy odehrává v zimě – později se 

dozvídáme, ţe těsně okolo Štědrého dne, kdesi na venkovské usedlosti nedaleko Petrohradu. 

Tu oblast Nabokov dobře znal a prostředí venkovských sídel také, protoţe své dětství strávil 

právě na jednom takovém. Co se týče času a prostoru v rozsahu celé povídky, hrdina putuje 

mezi současností a minulostí a dle toho i mezi příslušnými místy. Co chvíli je v Petrohradě, 

a zas zpět v letním sídle, jde na hřbitov, vrací se z něj. 

Popis domu a okolí, kde se děj povídky z velké části odehrává, odpovídá typické reálii 

z ruského prostředí – letnímu sídlu bohatých rodin (pozn.: ruský výraz усадьба). Samotné 

slovo „усадьба“ v textu ale není řečeno, místo něj se setkáváme s výše zmíněným slovem 

„мыза“ – „(фин. moisio). Загородный дом, дача с собственным отдельным хозяйством 

(в местностях, прилегающих к Финляндии).“
20

  V souvislosti s tímto slovem se tedy 

dozvídáme nejen, ţe jde o usedlost, ale také to, v jaké oblasti se sídlo nachází. 

Pavlač, která spojuje dům, kde Slepcov se synem ţili, a nevyuţívané křídlo, 

symbolizuje vzdálenost mezi šťastnou minulostí a bolestnou současností. Prostředí je 

naplněno vůněmi, zvuky a barvami. Kaţdé z míst nese svou náladu, atmosféru, či vzkaz 

čtenáři. Jedním z nich je „низкий плюшевый стул“ v sídle, na něţ se Slepcov po příchodu 

z pohřbu posadil. Z křesla můţeme cítit stejnou osamocenost jako u Slepcova, a zároveň jej 

Nabokov přirovnává ke křeslu „словно в приѐмной у доктора“. Vţdyť navíc Slepcov se 

„медленно“ dívá na svou ruku a na ní na kapku vosku, která symbolizuje puklinu 

na Slepcovově srdci. Tyto vzkazy nám říkají, ţe tento člověk je nemocný a ţe potřebuje 

pomoci.  

Jak jiţ bylo řečeno, časové údaje zde úzce souvisí s prostorem. Vezmeme-li ale v úvahu 

pouze současnost, tato povídka rozdělená do čtyř částí zachycuje velmi krátký časový úsek. 

První část se odehrává v podvečer, po příchodu Slepcova z pohřbu; část druhá ráno 

a dopoledne následujícího dne, část třetí „после обеда“, část čtvrtá v noci.   

Společně s denní dobou se mění i příroda a s přírodou se mění i duševní rozpoloţení 

Slepcova. Jeho očima vidíme úchvatnou ranní přírodu: „Весело выстрелила под ногой 

                                                           
20
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половица“, „райские ромбы“ skel, „сладко хрустнувшая дверь“, „блистательный 

мороз“. Všechny tyto detaily vypovídají o hrdinově schopnosti vciťovat se do přírody, a ač 

v ní nenachází zapomnění, snad v ní alespoň nachází útěchu. Slepcov cítí přírodu jako tvora, 

který má duši, s čímţ souvisí i časté personifikace jako „ѐлки поджимали зелѐные лапы“, 

a v obrazech se mu kreslí její krása, třeba při pohledu na „оснеженный куст“, který je 

„похож на застывший фонтан“. A na kulisách této přírody a míst, která zůstala v jeho 

paměti, zůstával i jeho milovaný syn. Otec sám sebe udivuje, ţe je v této bolestivé situaci 

schopen vciťovat se do přírody a vnímat ji.  Tento moment uvědomění je v povídce 

nenápadný, avšak velmi důleţitý. Lze se domnívat, ţe jde o záměrný odkaz autora na Dětství 

(Детство) L. N. Tolstého a na tzv. dialektiku duše. Stejně jako blyštivé ráno, tak citlivě 

vnímá Slepcov i pochmurnost opuštěné části venkovského sídla. „Сурово затосковав“, 

„с тяжѐлым рыданием“ vchází do starého domu, kam vane „не зимним холодком“. 

Čtenáře tento moment naplňuje mystikou, tajemnem a ponurostí, protoţe Nabokov mistrně 

zapojuje svou typickou hru barev, světla a stínu. Stejně tak chvíle na hřbitově, kam se hrdina 

vydal hledat útěchu a spojení se synem, je velmi působivá. Čtenář cítí zklamání a beznaděj 

otce, který na hřbitově nenašel, co hledal. Naopak se tam od zesnulého syna cítí hrdina ještě 

vzdálenější. Důvodem je fakt, ţe v rodiném sídle, v jeho okolí, v Petrohardě, na všech těchto 

místech byl hrdina se synem. Slepcov si ve vzpomínkách vybavoval chvíle, které spolu trávili, 

jak syn v létě chytal na zahradě za sídlem motýly – tam, kde je nyní vše pokryto sněhem. Ale 

hřbitov, tam uţ byla jen smrt, nic ţivého, nic, co by mělo se synem něco společného, jen 

mrtvý chladný hrob.  

Jako další prvky, které symbolizují otcovu vzdálenost od mrtvého syna a zároveň jejich 

propojenost, můţeme chápat chodbu mezi budovami a detail, kdy otec při návštěvě 

neobydléno křídla a pokoje syna, pokládá na parapet lucernu. Moţná je to gesto, kterým chce 

ztracenému synovi najít cestu ze tmy smrti zpět domů mezi ţivé. Pokud jde o zmíněnou 

chodbu – mimo to, ţe se jedná o faktický přechod mezi křídly sídla, lze chodbu chápat i jako 

symbolický přechod mezi dvěma realitami – tím, co bylo, a tím, co je nyní.  

I toto nám ukazuje, jak citlivě vnímají autor i hrdina prostor okolo sebe. O to více, kdyţ 

přímo v přírodě hrdina vidí ospravedlnění lidských činů a odpuštění – vidí Boha.  

Podíváme-li se blíţe na kompozici povídky, na první pohled upoutá čtenáře rozdělení 

této krátké povídky do čtyř částí a čtenář, který se jiţ setkal s texty Nabokova, ví, ţe to není 

náhoda, nýbrţ jistý a promyšlený autorův záměr.  

Fabule tohoto díla připomíná povídku Lehký dech (Лëгкое дыхание) Bunina, kdy stejně 

tak vyprávění začíná od konce. My od začátku víme o muţi, víme, ţe proţívá hlubokou 
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bolest, víme, ţe přijíţdí do venkovského sídla. Aţ v druhé části se dozvídáme o příčině jeho 

trápení. Následně v části třetí se blíţe seznamujeme prostřednictvím jeho vzpomínek 

na záţitky s jeho synem. Jako ve výše zmíněné Buninově povídce, tak i v povídce Vánoce má 

tento princip výstavby textu svůj smysl a cíl. Díky Nabokovově retrospektivnímu zpracování, 

kdy se čtenář dozvídá nejdříve o otcově bolesti, ţivotě syna na vesnici, odjezdu 

do Petrohradu, smrti, pohřbu na vesnici, a aţ poté o deníku a synově zamilovanosti,  můţeme 

proţít pouze reakci a city otce, které se stávají hlavním a nejdůleţitějším prvkem textu. 

Vnitřní konflikt hrdiny se tak zdá být základním motivem. A autor záměrně fabuli přestavěl, 

aby tento hlavní prvek povídky zdůraznil. Pokud by totiţ uplatnil opačný postup, kdy by se 

drţel chronologického vyprávění, v němţ by byl průběh v posloupnosti: ţivot syna na vesnici, 

jeho zamilování, deník, odjezd do Petrohradu, smrt, otcova bolest, pohřeb syna ve vesnici; 

vnímali bychom nikoliv otce, nýbrţ ţivot, vzpomínky a smrt jeho syna. 

Záměr autora nasměrovat čtenáře na důleţité momenty v povídce výše zmíněným 

členěním textu nekončí. Kromě tohoto si můţeme také všimnout, ţe kaţdá ze čtyř částí 

zachycuje jedinečným způsobem psychický stav hlavního hrdiny. S kaţdou další částí se 

hrdinův stav stává více labilní, zvyšuje se jeho rozrušení a napovídá, ţe přijde jeho zkrat. 

A zároveň se s kaţdou částí zvyšuje dramatičnost vyprávění. 

Jiţ jsme se seznámili s několika skrytými významy zdánlivě bezpředmětných sdělení 

(viz oholení vousů sluhy jménem Ivan), které nám autor předkládá. Ale u Nabokova jakoţto 

mistra psaní mezi řádky jich je nutné hledat mnohem více. Jedním z nejdůleţitějších symbolů, 

na nichţ je povídka vystavěna, jsou Vánoce, které jsou v samotném názvu povídky. 

Od tohoto důleţitého křesťanského svátku se očekává, ţe bude šťastný, lidé si při něm 

připomínají narození Jeţíše Krista, ale zároveň upomíná ţivot Boha v těle Syna Boţího – jeho 

pozemský úděl, utrpení, vykoupení, zázrak, a také především jeho smrtelnost.  

Symbol Boha se v povídce zřetelně vrací několikrát. Vesnický kostel, jeho kříţ ho 

připomínají, ale samotné jméno Boha je zmíněno aţ na konci, kdy se křídla motýla rozvinula 

„до предела, положенного Богом“.  

S Vánoci je neodmyslitelně spjat také vánoční strom, ani na ten v povídce nebylo 

zapomenuto. Smrček, který přinesl sluha Ivan, nese právě ducha Vánoc, spojení s Bohem, pak 

ale také věčné mládí: „Зелѐная. Пусть постоит“. Slepcov ale prosí, aby ho sluha odnesl, 

protoţe ze smrti svého syna obviňuje právě Boha a cítí jeho smrt jako nespravedlnost. Nebo je 

také moţné chápat smrček jako hořkou připomínku krásných chvil s jeho mrtvým synem. 

Jakoţto významný symbol můţeme v povídce vnímat kříţ, který je zmíněn na konci 

druhé části. Vzpomeňme tuto situaci „Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, 
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оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых 

деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, 

у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, 

поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, 

прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, – каждый удар звонко 

отпрыгивал в небо, – “, jakoţto náznak myšlenky na sebevraţdu. Ale „над белыми 

крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял 

церковный крест.“ Zobrazuje se symbol víry a Boha. Slepcov pak toto udělat nemohl.  

Vedle jiţ zmíněných symbolů se vyskytuje jeden opravdu významný. Je jím motýl, 

který se nečekaně vylíhl z kukly. Motýl, který patřil synovi Slepcova – přináší asociace jako 

nositel krásy, rychlého vzletu, pomíjivosti ţivota – jeho krátké trvání, křehkost ţivota. Tyto 

vlastnosti mohou charakterizovat i syna. Chlapec umírá v rozpuku svých sil a na začátku 

ţivota, sní o motýlech, moţná o své milované dívce. Čtenáře zaujmou detaily popisu jak 

motýla, tak výčet potřeb pro chytání motýlů. 

Povídka Vánoce obsahuje pouze několik málo stran, ale obsahem je nesmírně bohatá. 

Autor nám předává své myšlenky, ale nikdy nepoučuje ani nemoralizuje. 

Hlavním tématem povídky je téma ţivota a smrti. Před čtenáře je postavena 

existenciální otázka: „Je vţdy ţivot dobrý a smrt špatná?“ Pro zdůraznění ji autor zasadil do 

obrazu otce a syna.  Aţ po smrti potomka otec vnímá dva věčné pojmy, jimiţ jsou ţivot 

a smrt. Smrt představuje jeho ztracený syn, ţivot zase vykuklený motýl. A Slepcova situace 

tlačí k výběru mezi těmito dvěma. Ale pochybnosti Slepcova se moţná vyjasní působením 

přírody, která nám připomíná nekonečný ţivot. V závěru povídky, kdy „Слепцов 

зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена 

земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная 

чудес...“ se jako popření jeho myšlenek z kukly vylíhl motýl („И в то же мгновение 

щелкнуло что-то“). Ukázalo se, ţe ţivot je plný překvapení a zázraků. Myšlenka, ţe motýl 

byl jiţ dávno mrtvý, byla nepravdivá. Motýl se díky teplu vylíhl. Tento motýl se stal 

pokračováním ţivota chlapce.  

 Jiţ z popisů prostředí poznáváme, ţe autor i hrdina citlivě vnímají přírodu. Nejde ale 

pouze o propojení člověka jako ţivé bytosti s přírodou. Jde o pocit hrdiny, který v ní vidí 

ospravedlnění lidských činů, odpuštění a nadpozemskou krásu – vidí v ní Boha. Ale zároveň 

si také uvědomuje lidskou smrtelnost a pomíjivost všeho, co je okolo nás. Setkáváme se 

s názorem, ţe příroda a Bůh jsou jedno, jsou jistotou, která člověku pomáhá ţít. Ale zároveň 

je tu ještě jedna jistota, která je v rámci ţivota kaţdého člověka nesmrtelná, a tou jsou jeho 
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vzpomínky. Vzpomeňme Mášeňku, v níţ se Lev Glebovič Ganin také nechce vzdát 

vzpomínek na minulost, vzpomínek nesmrtelných. 

Jádrem celé povídky jsou psychické stavy otce a jejich proměny. Tento proces lze 

zachytit na detailně popsaných momentech. K zobrazení posunu v otcově psychickém 

rozpadu lze vyuţít tři okamţiky – první se nachází na samém začátku povídky: „Слепцов сел 

в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после 

больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым 

в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково 

поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, 

пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез.“, druhý v předposlední části 

povídky: „Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник 

и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно 

за окном была уже ночь.“. Tyto dva okamţiky zobrazují člověka, který se necítí dobře, je 

plný smutku a bolesti ze ztráty tak, ţe je dezorientovaný ve vlastním domě (viz usednutí 

na nepouţívané křeslo nebo roztaţení „skládacích žaluzií“, i kdyţ je venku tma). V třetí části 

se dočítáme:  „Я больше не могу...“, „'Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось 

у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...'  

      Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные 

полосы.  

      c ...Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.“ – Nyní jiţ 

jde o člověka vyšinutého, mimo realitu, mimo logické chápání, na konci svých sil, který chce 

skončit svůj ţivot. 

Formou zpracování povídka vyvolává silný estetický záţitek, k němuţ přispěl bohatý 

a sloţitý jazyk. Zároveň zaujme rafinovanost podání myšlenek a jejich kondenzace. I tímto 

psaním „mezi řádky“ vede Nabokov čtenáře k ozvláštněnému pohledu na svět. Snaţí se jej 

učit hledat skryté významy a nespokojit se pouze s plochým pohledem, který se nám naskýtá 

jako nejjednodušší varianta. Všechny tyto prostředky jsou pro Nabokova typické, stejně jako 

intertextové odkazy (kniha Gončarova), či schopnost vystihnout moment tak barvitě 

a působivě, jako by čtenář sledoval film: „Паркетные, полы тревожно затрещали под его 

шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах 

казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, – 

и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым 

квадратам занавешенных картин.“ Spisovatel toho dociluje jiţ zmíněnou mistrovskou 

prací s barvami, světlem a stínem, a především působivými detaily: „На мгновенье 
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внаклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж.“, „В темносинем 

стекле загорелось желтое пламя – чуть коптящая лампа, – и скользнуло его большое 

бородатое лицо.“ 

Všeobecně můţeme říci, ţe povídka Vánoce postihuje mnoţství Nabokovových témat 

a je psána jeho typickým stylem.  

2.2.  Povídka Рождественский рассказ 

Ani druhá vánoční povídka Vladimíra Nabokova není naplněna prvoplánovou vánoční 

atmosférou. Dostáváme se s ní do prostředí spisovatelů a Nabokov nám umoţňuje nahlédnout 

pod pokličku tomu, jak vlastně některá literární díla vznikají.   

Vypravěčem této vánoční povídky je sám autor. O postavách ví vše a na děj se díky 

němu díváme jako na velmi barvitý film. Hlavním hridnou povídky je spisovatel Dmitrij 

Dmitrijevič Novodvorcev. Dozvídáme se o něm, ţe jako spisovatel působí jiţ 25 let, kdy 

právě před touto dobou napsal svou prvotinu. V povídce se také dozvídáme o jeho novele 

„'Грань', написанной с волнением и надеждой, напечатанной в прошлом году и ничего 

не прибавившей к его прочной, но тусклой славе.“ V povídce se postupně setkáváme 

s velmi dobrou Novodvorcevovou charakteristikou. Díky ní si můţe čtenář vytvořit obraz, jak 

postava vypadá. „В крупном пенснэ, чрезвычайно лобастый,  с  двумя  полосками  редких  

темных волос, натянутых поперек лысины, и с сединой на подстриженных висках,  он  

сидел прикрыв глаза, словно продолжал слушать, скрестив толстые ноги, защемив  

руку  между коленом одной ноги и подколенной косточкой другой“. A ještě hlouběji si 

můţeme představit velmi plastický obraz toho, jaký je, jaké má názory a co se mu honí 

hlavou. A zároveň si chtě nechtě vytváříme na onoho spisovatele i názor vlastní, a to spíše 

špatný neţ dobrý. Jak jiţ bylo řečeno v kapitole věnované Nabokovovi a zde dokládá výše 

uvedený úryvek, Novodvorcev je představitelem „pošlosti“. Můţe být jméno Novodvorceva 

nomen omen? Ano, jistě. Toto příjmení si lze vysvětlit jako označení člověka, který hledá 

„новый дворец“, nový neprozkoumaný prostor, či téma pro napsání díla. Nabízí se ještě 

moţnost, ţe tím novým prostorem můţe být sarkastické zařazení Novodvorceva 

k spisovatelům poplatným novému reţimu.       

Další postavou povídky je mladý muţ jménem Anton Golyj, který se podle všeho snaţí 

uchytit jako spisovatel. Troufám si tvrdit, ţe v jeho jménu bychom opět mohli hledat hlubší 

význam. Moţná odkaz na Maxima Gorkého (1868 – 1936), to je ovšem pouze spekulace, či 

druhý význam, který se nabízí a působí věrohodněji, a to významem slova „holý“; holá bývají 

mláďata, ještě ne zcela vyspělá, tedy nevyzrálý ve smyslu osobnosti nebo také moţné chápat 
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jako nevyzrálý a jinošský v souvislosti se zkušenostmi s vlastní literární tvorbou. Mladý muţ 

je navíc rolnického původu, coţ poznáváme z jeho krátkého popisu „Антон  Голый,  

безжалостно  освещенный лампой,   молодой,   толстолицый,   в  косоворотке  

под черным пиджаком“. A v návaznosti na toto zjištění, se také dozvídáme, ţe náš hlavní 

hrdina je původem syn chudých rodičů. 

Třetí postavou, nikoliv významem, pouze v nahodilém pořadí, je kritik Neverovov. 

Tento kritik je patronem Golého a stejně jako mladý spisovatel je na návštěvě 

u Novodvorceva onoho večera, o němţ se vypráví. Je to kritik z „Красной Яви“ – nejspíše 

jde o časopis, to se nedozvídáme.  Právě on má svůj podíl na tom, ţe spisovatel Novodvorcev 

toho večera začne psát svou první vánoční povídku. A opět jeho jméno můţe být záměrem 

autora. Jedno z moţných nomen omen, o kterých bychom mohli uvaţovat, můţe mít spojitost 

s anglických slovem „never“, tedy nikdy. Druhé – podle mého názoru pravděpodobnější – 

můţe mít spojitost s ruským výrazem „не верит“, tedy bychom mu přisoudili vlastnost toho, 

jenţ nevěří, kdo nedůvěřuje, coţ by postavě kritika odpovídalo. Ve třetím svazku souborného 

vydání Nabokovových povídek se dočítáme: „Něverov (pseudonym Alexandra Skobeleva, 

1886-1923).“
21

 

Povídka je téměř prostá vertikálního i horizontálního členění textu, členěna je pouze 

na odstavce. Příběh vypráví o známém fiktivním spisovateli Novodvorcevovi, který se svou 

literární činností zabývá jiţ dlouhou řádku let, zachycuje situaci, při níţ je u tohoto 

spisovatele na návštěvě mladý začínající spisovatel Anton Golyj a kritik Neverovov. Děj 

povídky začíná v okamţiku, kdy mladý spisovatel dočetl svůj výtvor a čeká se na vyjádření 

názoru zkušeného spisovatele a váţeného kritika. Poté mladík odchází s nevalným ohlasem 

a kritik vede konverzaci s naším hrdinou. V rozhovoru nadhodí téma vánočních povídek: 

„'Масса   снегу навалило, –  сказал  критик, отпустив штору. – Сегодня, кстати, 

сочельник'. Он стал вяло искать пальто и шапку. 'Во время оно, в сей день, ваша 

братия строчила рождественские фельетончики...' 'Со мной не случалось', – сказал 

Новодворцев. Критик усмехнулся. 'Напрасно. Вот бы написал рождественский 

рассказ. По-новому'.“ Čtenář chápe slova kritika jako ironii, avšak Novodvorcev 

kategoricky slova kritika domítl. Znamná to, ţe se distancuje od své spisovatelské minulosti 

a svých kolegů? Moţná od těch kolegů, kteří museli v době, do níţ je naše povídka zasazena, 

emigrovat nebo jim bylo psaní zakázáno. Chvíli spolu tito dva muţi ještě rozpráví o moţných 

a špatných námětech, poté kritik odchází. Po jeho odchodu začne spisovatel o slovech 

                                                           
21

 Nabokov, V. Povídky. (sv. 3 (1938-1952)), s. 297. 



ANALÝZA VÁNOČNÍCH POVÍDEK VLADIMÍRA NABOKOVA 

 

22 
 

Neverovova přemýšlet. Snaţí se vymyslet svůj nový příběh pro napsání nové vánoční 

povídky, coţ působí aţ jako dětinský nebo ješitný vzdor, kterým chce kritikovi dokázat, ţe 

na to má.  

Autor si v této povídce velmi silně pohrává se čtenářem. Nechává jej v nejistotě. 

V povídce se setkáváme s několika odkazy na jiná díla nebo známá jména. Tímto se autor 

snaţí posílit fikci, protoţe tak čtenáře svádí k tomu, aby si člověk znalý historických 

a literárních souvislostí spojoval dohromady známá jména a díla s fiktivním spisovatelem 

Novodvorcevem a s jeho dílem „Грань“. A to v momentech, kdy zmiňuje jak „добротный 

"Капитал" жил между потрепанным Леонидом Андреевым“ nebo kdyţ Novodvorcev 

vzpomíná, ţe „Двадцать пять  лет  тому  назад  в  толстом журнале появилась его 

первая повесть. Его любил Короленко.“ Tím, ţe Nabokov dodává spojitosti se skutečností, 

ať uţ knihou Andrejeva nebo názorem kritika Vladimíra Galaktionoviče Korolenka 

na Novodvorceva, přidává fiktivnímu spisovateli na reálnosti a důvěryhodnosti.  

Nabokov si hraje s detaily. Nabízí čtenáři indicie, které mu napovídají, o jakou dobu 

jde, jako pera s inkoustem – „Этой вещи было лет десять, пятнадцать, – она прошла 

через все бури, миры вокруг нее растряхивались,“. Můţeme tedy odhadovat, ţe děj je 

zasazen do první poloviny 20. století  – nejpozději do 30. let – přesný rok nevíme. Co ale 

víme určitě, ţe „Сегодня, кстати, сочельник“.  

Prostorově se celá povídka odehrává v bytě spisovatele Novodvorceva. Město, v němţ 

se onen byt nachází, můţe čtenář vyvodit z věty: „Этой мишуры теперь негде  купить,  

елок не сваливают больше под тенью Исакия...“, kdy Novodvorcev zmiňuje místo 

u Izakijevského chrámu, jenţ se nachází v Petrohradě. 

 Co vlastně realitou je, co není, co je fantazie jeho, co fantazie fiktivního spisovatele, co 

jsou reálie a co opravdu jen smyšlená fakta? Je zde potřeba si neustále uvědomovat, co je 

světem naším a světem v knize, protoţe toto nelze sloučit. Svět kniţní je alternativní, 

a protoţe jej spisovatelé mohou tvořit i ničit, měnit ho a přetvářet, je podřazený našemu. Míst, 

kde nám právě toto hraní si se skutečností Nabokov ukazuje, je několik. Novodvorcev při 

svém promýšlení zápletky a prostředí pro základ povídky hledá inspiraci ve svých 

vzpomínkách, o které by se opřel. Představuje si, jak „Старый генерал вспоминает, как 

бил по зубам, и вырезает ангела из золотого картона…“ Ale v zápětí se dočítáme „Он 

подумал о  генерале, которого действительно знал, который действительно был 

теперь заграницей, – и никак не мог  представить  его  себе  плачущим, 

коленопреклоненным перед елкой...“ Na čtenáře to můţe působit jako ironie vůči 

sentimentálním emigrantům, ovšem ta pochází přímo od autora, nikoliv od Novodvorceva.    
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Některé výjevy fantazie na nás v této povídce působí velmi kontrastně. Můţeme se 

domnívat, ţe právě pocit velkého rozhraní mezi nimi a silné pocity u čtenáře jsou autorovým 

cílem. To se týká například situace, kdy si Novodvorcev představuje, jak „Эмигранты 

плачут вокруг  елки,  напялили  мундиры, пахнущие  нафталином,  смотрят  на  елку 

и плачут. Где-нибудь в Париже.“ 

Novodvorcev se v jednom bodě svého rozjímání dostane k myšlence, ţe i kdyţ je 

známý, úspěšný a zavedený spisovatel, hluboce si povzdechne při slovech „тусклая слава, 

тусклая...“. Jak si to vysvětlit? Domnívám se, ţe Nabokov nám tím můţe vzkazovat: ač je 

člověk slavný a úspěšný, to mu nemůţe dát vše, nemůţe mu to nahradit spokojený ţivot 

naplněný láskou a rodinným štěstím „…вспомнил гостиную в одном купеческом доме, 

большую книгу статей и стихов с золотым обрезом (в пользу  голодающих), как-то  

связанную  с  этим домом, и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, 

и то, как  все  огни  елки  хрустальным дрожанием  отражались в ее широко 

раскрытых глазах, когда она с высокой ветки срывала мандарин. Это было лет 

двадцать,…“. Tato vzpomínka na ţenu, kterou Novodvorcev před 20 lety miloval, končí 

stejně rychle, jak nečekaně přišla. O osudu ţeny se jiţ blíţe nedozvídáme. Ale i tak si díky ní 

prostřednictvím Novodvorceva uvědomujeme – sláva oproti rodinnému štěstí a lásce mezi 

lidmi je opravdu jalovou cestou. A v čase vánočním si to podobně opuštěný člověk 

uvědomuje asi nejvíce. A to ať uţ je úspěšným spisovatelem, či dělníkem bez práce.  

Pokoušíme-li se interpretovat myšlenky díla a jejich smysl a poselství, které nám autor 

předává, určitě nemůţeme opomenout Nabokovovi vlastní téma dvou světů. A protoţe jsme 

se mu věnovali jiţ výše, víme, ţe s tímto tématem se v povídce setkáváme rovnou několikrát. 

V prvním případě jde o kontrast světa reálného a světa, který tvoří spisovatelé ve své fantazii. 

V případě druhém to jsou různé světy, které pak existují ať uţ v realitě nebo v onom světě 

vymyšleném. Dalšími světy, se kterými se čtenář setkává, jsou jiţ zmíněný „новый дворец“ – 

tedy „nové“ Rusko, emigrace a minulost. Mezi všemi těmito světy existuje pnutí, přitaţlivost 

a zároveň odpudivost. Aţ na minulost autor všechny světy do jisté míry ironizuje. 

A o tom má být také Novodvorcevova nová vánoční povídka, o kontrastu dvou světů. 

Na úplném konci Nabokovovy povídky se můţeme dozvědět, jak „ ... с торжественным 

волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное, – что напишет нечто 

изумительное, изобразит, как никто, столкновение двух классов, двух миров, он 

принялся писать. Он писал о дородной елке в  бесстыдно освещенной  витрине  

и о голодном  рабочем,  жертве  локаута, который на елку смотрел суровым 

и тяжелым взглядом. 
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'Наглая  елка', писал Новодворцев, 'переливалась всеми огнями радуги'. 

Avšak tato Nabokovova povídka nemá zdaleka pouze existenciální kontext. Jeho 

důleţitost silně přehlušuje jiný záměr autora, a tím je kritika sovětského Ruska a situace 

v něm. Jak jiţ bylo řečeno, jméno Novodvorceva můţe znamenat fakt, ţe Rusko se změnou 

reţimu stalo vlastně takovým novým územím. Paradoxem je, ţe Novodvorcev je 

spisovatelem, který je tomuto novému reţimu poplatný, prosperuje v něm a toto postavení mu 

vyhovuje. Pokud má opačné povity – jako třeba ty spojené se šťastnými vzpomínky 

na minulost v kontrastu s jalovou slávou současného ţivota – zůstávají pouze v jeho 

podvědomí. Dále je tento fiktivní člověk, kterým čtenář můţe místy aţ opovrhovat, nepustí. 

Svůj sarkastický názor na dobu zmíněnou v povídce Nabokov opět naznačuje v mistrných 

detailech. Jedním z nich je kontrast mezi knihami, které jsou umístěny na poličce vedle sebe – 

jedna je čtena, druhá tam prostě musí z ideologického hlediska být (i kdyţ ji nikdo nečte). 

Další ironií, s níţ se v souvislosti s osobou Novodvorceva setkáváme, je jeho vlastní tvůrčí 

úsilí a zároveň vztah k mladému spisovateli. Novodvorcev si samolibě ve svých myšlenkách 

říká, jak je výtvor mladého Golého nepůvodní, ţe dokonce kopíruje jeden z jeho námětů. 

Zároveň vynakládá veškeré své tvůrčí úsilí na „vymyšlení“ „nové“ zápletky. Avšak ta, jak je 

pojata, tvoří hlavní a původní téma, které je základem tradičních vánočních povídek a byla 

mnohokrát zpracována.  

Tato povídka se nijak nevymyká z Nabokovova tvůrčího stylu a jeho motivů. 

Setkáváme se v ní s tématem emigrantů, prostředí spisovatelů, a jak jiţ bylo řečno i tématem 

dvou světů. A moment, kdy Neverovov zmíní vánoční povídky, můţeme s trochou nadsázky 

přirovnat k tahu v šachové partii, který není nijak závaţný, ale je tak rafinovaný, ţe protivníka 

přinutí dlouze přemýšlet o jeho smyslu. Autor vyuţívá opět detailů (knihy v knihovně, 

inkoust) a nenásilných popisů. V textu se projevuje jeho schopnost na malém prostoru 

zachytit a popsat velmi mnoho.   

 

2.3.  Komparace analýz aneb hledání stylu autora 

Analýzu vánočních povídek Vánoce a Vánoční povídka spisovatele Vladimíra 

Nabokova máme jiţ úspěšně za sebou. Nyní bychom se měli věnovat porovnání těchto dvou 

analýz, tedy vyjádření rysů společných a odlišných, vystiţení tak základních a stěţejních rysů 

Nabokovovy tvorby. A nakonec učinit a zdůvodnit rozhodnutí, která z těchto povídek bude 

vhodnější pro práci se studenty.  
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Oba texty jsou jedinečné a pro čtenáře poutavé zajímavým, neotřelým a aţ překvapivým 

zpracováním ţánru vánoční povídky. Kdyby mimoděk v ději povídky nebylo zmíněno, ţe 

jsou Vánoce, nejspíše bychom ani tento fakt z jiných indicií nepoznali. V povídce 

Рождество nám to prozrazuje sluha „Иван, освобождая его от ящика, низким круглым 

голосом ответил: – Праздничек завтра. – Не надо, – убери... – поморщился Слепцов, 

и сам подумал: 'Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?'“, ve Vánoční povídce 

zase kritik Neverovov „Масса снегу навалило, – сказал критик, отпустив штору. – 

Сегодня, кстати, сочельник“. Tedy v obou případech to nesděluje hlavní hrdina, ale 

vedlejší postava, a to pouze mezi řečí. Tyto ač zdánlivě okrajové postavy tak v povídce 

vnímáme jako postavy s důleţitou rolí, které svým způsobem hlavního hrdinou vedou.  

Zůstaneme nyní ještě u postav, s nimiţ se v obou povídkách setkáváme. Zajímavé je 

uvědomění, ţe jak hlavními, tak i vedlejšími postavami jsou muţi. Hlavní hrdinové – 

v povídce Рождество je to Slepcov, otec zesnulého mladého chlapce, v povídce  

Рождественский рассказ zase Novodvorcev, úspěšný spisovatel – jsou oba dospělí muţi 

a bez rodin. O Vánocích jsou sami. U spisovatele Novodvorceva nevíme, z jakého důvodu, 

Slepcov o syna přišel, a kde je matka chlapce, nevíme. Ještě zajímavější je, ţe se mezi 

postavami vůbec neobjevuje ţena nebo dívka. S nimi se setkáváme jen v náznaku, a to pouze 

ve vzpomínkách hrdinů. Přesto čtenář můţe pocítit, ţe hrály nebo hrají důleţitou roli v ţivotě 

muţů z našich příběhů. V první povídce to byla zmínka v deníku chlapce, kterou si otec 

přečetl „Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел..." Слепцов поднял 

голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын пишет?  

      "Ездил, как всегда, на велосипеде", стояло дальше. "Мы почти переглянулись. 

Моя прелесть, моя радость..."  

      – Это немыслимо, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю...  

      Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, 

заворачивающий на полях.  

      "Сегодня – первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел 

дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. 

Я ужасно тоскую...". 

Byla to chlapcova první láska. Láska, kterou si kaţdý z nás zapamatuje a ať uţ byla 

platonická či ne, nikdy na ni nezapomene a ovlivní jej. V tento moment čtenář pociťuje 

velkou otcovu beznaděj, který si uvědomuje, ţe nevěděl o první synově lásce a jiţ se nidky 

nedozví, kdo byla ta dívka z deníku.  
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U Novodvorceva o vzpomínku ještě dávnější. „… и вдруг, ни  с  того ни  с  сего  

вспомнил гостиную в одном купеческом доме, большую книгу статей и стихов 

с золотым обрезом (в пользу  голодающих), как-то  связанную  с  этим домом, и елку 

в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как  все  огни  елки  

хрустальным дрожанием  отражались в ее широко раскрытых глазах, когда она 

с высокой ветки срывала мандарин. Это было лет двадцать, а  то  и больше назад, – 

но как мелочи запоминаются.“ Abychom si na lásku před 20 lety vzpomněli, musela být 

velká, důleţitá, nikoliv jen románek nebo přechodné pomíjivé vzplanutí. I Nabokov měl 

takovou lásku. Lásku z mládí, dívku jménem Valentina Šulgina. Právě s tou se seznámili 

a kouzelné chvíle své první lásky proţili společně v okolí venkovských sídel svých rodičů. 

Nabokov na ni nikdy nezapomněl. Stala se nejen moţnou inspirací pro ţeny v těchto dvou 

vánočních povídkách, ale třeba také silným motivem v románu Mášeňka. O tomto tématu 

dívky ze vzpomínek, na niţ se nedá zapomenout a člověka trýzní myšlenka, ţe by se za ní 

rozeběhl (ač uţ to není moţné), mluví kritici v Nabokovových dílech jako o tzv. tématu 

Tamary.   

Osudy Nabokovových hrdinů jsou často tragické, u první povídkyto platí, v druhé 

můţeme říci, ţe jde o silně tragikomické vyobrazení s nádechem sţíravé ironie.  

V souvislosti s obecným vztahem Nabokova k jeho hrdinům můţeme v něm postrádat 

citový vztah. Ani u jedné postavy z těchto vánočních povídek nepociťujeme, ţe by s ní 

Nabokov soucítil, sympatizoval nebo se s ní dokonce ztotoţňoval. Stejně tak se shodně 

v obou povídkách setkáváme se jmény nomen omen, v obou dobře známe hlavního hrdinu, 

víme o jeho myšlenkách a pohnutkách, jeţ nám prozrazuje vševědoucí vypravěč.  

V obou příbězích jsme plynule zavedeni do současnosti a v průběhu povídky 

přecházíme do různých časových rovin. Díky Nabokovovým mistrným popisů a citu 

pro obraz si můţe čtenář představit výrazy, dokonce i mimiku hrdinů. Nabokov miloval 

kinematografii a nechal se jí inspirovat. V obou případech, ač příběh psaný, působí jako film. 

Film, na který jsme přišli chvíli před začátkem a neshlédneme jej do konce, takţe nám uniká 

několik poznatků, které nás nechávají napjaté a musíme si je pomocí indicií domyslet, nebo se 

jich dopátrat. Nabokov své hrdiny pozoruje právě jako okem kamery, z několika různých 

úhlů, coţ je citelné především u druhé povídky. Vezměme si jako příklad popisu jedné chvíle, 

během ní autor popíše situaci, kdy „Наступило молчанье.“ A jedna postava „Антон  

Голый,  безжалостно  освещенный лампой, молодой, толстолицый, в косоворотке под 

черным пиджаком, напряженно потупясь, стал  собирать  листы  рукописи, которые 

он во время чтения откладывал, как попало.“ Zatímco „Его пестун, критик из 'Красной 
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Яви', смотрел в пол, хлопая себя по карманам в поисках спичек. Писатель  Новодворцев  

молчал  тоже, но  его молчание было другое, – маститое.“ I těmi svými popisy Nabokov 

vyvolává ve svém čtenáři hluboký estetický záţitek. Vše podtrhuje jeho popisy, kdy přechází 

od celku k detailům, coţ působí jako filmové střihy a zároveň situaci popisuje tak přesně, jako 

by šlo o filmový scénář.  

Obě díla jsou pečlivě zkomponovaná. Cíl ve výstavbě textu je zřetelný především 

u povídky Vánoce, kde je toto spojeno s působením na čtenáře, aby tedy vnímal plně pocity 

otce a jeho příběh, aby se příběh zesnulého syna posunul z pozice hlavního děje 

na vzpomínky Slepcova. V druhé povídce je časová posloupnost chronologická.  

Obě povídky odkazují na reálná místa, literární díla i historické postavy. Takovéto 

odkazy jsou v Nabokovových dílech velmi časté. V povídce první autor zmiňuje dílo Ivana 

Alexandroviče Gončarova „Фрегат Паллада“ a v povídce druhé je odkazů rovnou několik, 

např. kniha "Капитал“, jakási kniha Leonida Andrejeva, nebo také osoba kritika Vladimíra 

Galaktionoviče Korolenka. Nacházíme zde také několik autobiografických rysů spojených 

s vlastním spisovatelovým ţivotem – Petrohrad, prostředí venkovských sídel, okruh 

spisovatelů atd.  

Všechny tyto odkazy, především ty literárněhistorické, umocňují autorovu snahu 

zakomponovat fiktivní svět do světa reálného. Avšak jedna ze zajímavých Nabokovových 

ţivotních tezí je, ţe ţivot imituje umění. A právě spojitost mezi uměním a skutečným ţivotem 

nacházíme díky výše zmíněným odkazům na existující díla a lidi především v druhé vánoční 

povídce.  

Jak jiţ bylo řečeno, z hlediska míst jsou obě povídky umístěny do Nabokovovi dobře 

známých míst, jako je Petrohrad nebo vesnické sídlo v jeho nedalekém okolí, jako bylo právě 

sídlo rodiny Nabokovových - Vyra.   

Časový úsek, v němţ se děj povídek odehrává, je velmi krátký, avšak i na prostor tak 

krátkých povídek velmi zhuštěný. V povídce Vánoce jde o 48 hodin, ve Vánoční povídce 

pouze o maximálně několik hodin jednoho večera. 

Obě povídky (především pak první z nich) jsou naplněny mnoţstvím symbolů. V druhé 

povídce lze zmínit například: „Около чернильницы  стояло  нечто  вроде квадратного 

стакана с тремя  вставками,  воткнутыми  в инюю стеклянную икру. Этой вещи было 

лет десять, пятнадцать, – она прошла через все бури, миры вокруг нее 

растряхивались, – но ни одна  стеклянная  дробинка не потерялась.“ 

Pro obě povídky je velmi důleţitým symbolem smrček. Ve Vánoční povídce je výrazně 

znát jeho role při svátku vánočním a obraz jeho zdobení, jeţ se vyskytuje rovnou několikrát. 
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„Он подумал о том, что, вероятно, в некоторых домах бывшие люди, запуганные, 

злобные,  обреченные (он  их  представил  себе так ясно...) украшают бумажками 

тайно срубленную в лесу елку. Этой мишуры теперь негде  купить,  елок не сваливают 

больше под тенью Исакия...“ Nebo dále „Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, 

ни  с  того ни  с  сего вспомнил гостиную в одном купеческом доме, большую книгу 

статей и стихов с золотым обрезом (в пользу  голодающих), как-то  связанную  

с этим домом, и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как  все  

огни  елки  хрустальным дрожанием  отражались в ее широко раскрытых глазах, 

когда она с высокой ветки срывала мандарин.“ Či „С досадой  отвернулся  он 

от этого воспоминания, и опять, как всегда,  вообразил  убогие  елки, которые,  верно,  

сейчас украшают...“ Dále „Эмигранты плачут вокруг  елки“, „За стеклом  огромная 

елка, обложенная по низу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ 

довольствия.“ a naposledy „'Наглая  елка',  писал  Новодворцев,  'переливалась  всеми 

огнями радуги'.“  

Z tohoto jasně vidíme, ţe obraz a hodnota smrčku se v povídkách liší. Zatímco v první 

povídce pociťujeme spíše jeho spojitost s mládím, křesťanským svátkem a náboţenstvím, 

v druhé povídce je symbolem štěstí, blahobytu, vánoční atmosféry a domova, zašlých časů. 

Nostalgie a sentimentem jsou v povídce ironizovány. 

Vánoční čas je opředen mnoha příběhy o dobrých skutcích, zázracích. Logicky bychom 

to hledali i ve vánočních povídkách. U mnoha nejen ruských autorů bychom také našli, avšak 

U Nabokovova nejde o nezbytnou a samozřejmou sloţku díla. I přes to ale na konci povídky 

Vánoce k jistému zázraku dochází; je jím nečekané vylíhnutí motýla z kukly. Avšak toto 

vzápětí autor rychle vysvětluje: „Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя 

человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, 

что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так 

напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло.“ 

Čímţ se nám překvapení ze zázraku spíše mění v údiv nad tou krásou a tímto zázrakem – 

nikoliv nadpřirozeným a nevysvětlitelný, ale velkým zázrakem přírody. V druhém textu 

nedochází k ţádnému překvapivému závěru ani nečekanému ukončení. Jak nenápadně 

povídka začala a probíhala, tak i nenápadně končí.     

V první povídce se s tématem politiky nesetkáváme, nanejvýše nastiňuje otázku 

vesnických starých řádů. Oproti tomu povídka druhá je velmi ideologická, jsou zde citelné 

naráţkami na komunizmus prostřednictvím slovních spojení jako „Это вернулся к себе 

сосед, скромный, вежливый,  – коммунист до мозга костей.“  
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První povídka je více spirituální, pocitová a silně existenciální. Druhá je vedle jemných 

existenciálních náznaků zaloţena hlavně na kritice Sovětského svazu.  

Jak jiţ bylo řečeno, v celém díle Nabokova – vánoční povídky nevyjímaje – mají 

důleţité postavení vzpomínky. Ty jsou vţdy spojené se štěstím a bohatstvím, ale zároveň 

i s bolestí. Slepcovovi v povídce první evokují štěstí z proţitých chvil se synem, 

Novodvorcevovi v povídce druhé zase chvíle štěstí v rodinném kruhu, ale také jsou základem 

a předlohou pro jeho díla.  

Z hlediska Nabokovova častých témat lze v povídkách (ne v obou) najít dva z jeho 

hlavních motivů. Jsou jimi emigrace a motýli.  S tématem emigrace se jen okrajově 

setkáváme v povídce Рождественский рассказ během tvůrčího přemítání Novodvorceva 

„С досадой  отвернулся  он от этого воспоминания, и опять, как всегда,  вообразил  

убогие  елки,  которые,  верно,  сейчас украшают...  Из  этого не сделаешь рассказа, но, 

впрочем, можно обострить... Эмигранты плачут вокруг  елки,  напялили  мундиры, 

пахнущие  нафталином,  смотрят  на  елку и плачут. Где-нибудь в Париже.“ Ale i tak 

můţeme říci, ţe tento obraz není šťastný a idylický. Jde o vytrhnutí lidí z jejich kořenů, cizota 

v neznámém prostředí, samota a stesk po rodné zemi. Jak víme z kapitoly 1., Nabokov sám 

toto proţil, dokonce několik let ţil právě ve Francii. Zkušenost nucené emigrace autora silně 

poznamenala a promítla se do mnoha jeho děl.  Z vánočních povídek pouze v povídce 

Рождество nacházíme druhý z významných motivů – motýly. Ti jsou zmíněni v souvislosti 

se zesnulým synem a jeho zálibou právě v chytání a sbírání motýlů. A jsou klíčovým 

symbolem povídky. 

Nabokov je ve stylu svých malých literárních forem harmoničtější. V těchto textech se 

objevuje méně pro něj typických kalamburů a metafor, méně aliterace, méně zásahů, které by 

narušily imaginaci, ale i v nich jde poznat často velmi rychle jeho styl. 

Vţdy si hraje se čtenářem, ať uţ svojí brilantní prací se slovy, propracovanými detaily, 

z nichţ kaţdý nese své poselství, či technikou vyprávění a přilehlými popisy jako takovými. 

Nabokov svým psaním má na čtenáře vyšší nárok, neţ bezduše číst černé na bílém; vyţaduje 

spolupráci a aktivitu, zapojení fantazie a uplatnění osobních zkušeností. 

Text Vánoční povídky, jak jiţ bylo několikrát výše zmíněno, je zaloţen na politických 

názorech, historických událostech a situaci v době, do níţ je zasazen. Pokud čtenář nezná 

historické souvislosti, nepochopí dostatečně záměr autora a vzkazy psané mezi řádky. 

Z hlediska čtivosti, je tato povídka také velmi prostá jakýchkoliv zvratů, nemá téměř ţádný 

děj a vychází ze statické osoby fiktivního spisovatele. Domnívám se, ţe svou ideologičností, 

statičností a nedějovostí by byla pro studenty neuchopitelná nezajímavá. Politický kontext 
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a nutnost znát souvislosti, za kterých Nabokov ţil a tvořil, z povídky dělá opravdu obtíţnou 

látku pro práci se studenty, kteří ve svém vzdělání ještě neměli dostatečnou moţnost se tato 

fakta dozvědět. Došlo by tak podle mého názoru k zbytečnému nepochopení látky, a dokonce 

také demotivaci a nechuti třídy ještě někdy číst ruského autora.  

Pro práci se studenty jsem se rozhodla vyuţít povídku Vánoce. Domnívám se, ţe 

tato povídka je pro studenty oproti Vánoční povídce vhodnější.  V povídce se setkáváme 

s poutavým příběhem otce a syna, do něhoţ se studenti mohou vţít a pochopit ho. Někteří 

z nich si dokonce mohou uvědomit, co pro své rodiče právě oni znamenají. Díky tomu, ţe se 

studenti budou moci s hrdiny ztotoţnit, dojde k pocitu, ţe tato povídka není nic 

nepřekonatelného a jim cizího. Navíc jsou zde velmi působivé momenty jako je například 

scéna, kdy Slepcov prochází opuštěným křídlem sídla nebo zázrak na konci samotné povídky. 
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3. KDYŢ MÁ POVÍDKA VZDĚLÁVAT 

3.1. Literární text jako materiál pro výuku (vize vyučovací hodiny zaměřené na práci 

s textem) 

Pro to, abychom pochopili dílo, je vţdy třeba znát zevrubně autora. Je důleţité se pevně 

orientovat jak v jeho ţivotních osudech, tak v jeho tvorbě. Díky těmto získaným informacím 

tak můţeme reflektovat, proč autor zrovna tuto knihu napsal, jaký měl k tomu důvod a co jej 

ovlivnilo. Po srovnání několika děl pak můţeme hledat charakteristické rysy jeho tvorby, 

oblíbená témata, teze, opakující se myšlenky, či vývoj tvorby s ohledem na chronologii 

vzniku jednotlivých děl; nebo také najít stěţejní, výrazná i nejméně důleţitá díla, popř. méně 

hodnotná díla. Můţeme zhodnotit, zda se autor někam ubíral, zda se jeho styl měnil nebo ne. 

A to vše samozřejmě můţeme navíc konfrontovat s historickým kontextem a souvislostmi, 

v nichţ autor vyrůstal, ţil a tvořil.  

Z těchto důvodů bychom tedy před prací s textem měli svým studentům předloţit 

stěţejní informace o autorovi, popř. nejdůleţitější historické události, jeţ jej ovlivnily. Kdyţ 

vezmeme v úvahu fakt, ţe tato práce se zabývá konkrétně vánočními povídkami 

V. Nabokova, tedy autora, jenţ je v povědomí široké veřejnosti v České republice téměř 

výhradně zapsán jako autor Lolity, výše zmíněná nutnost rozšířit vědomosti o autorovi, by 

měla být tím opravdu výchozím. A to proto, aby studenti věděli, ţe tento spisovatel není 

autorem pouze jednoho díla. Díky tomuto můţeme studentům vysvětlit, proč jsme pro práci 

v hodině vybrali právě tento daný text.  

V dalším kroku by mělo být přistoupeno k vysvětlení pojmu vánoční povídky a opět 

nastínění nejdůleţitějších souvislostí (jak vznikly, proč vznikly, proč byly psány tak hojně 

právě v Rusku, jaké jsou jejich všeobecné znaky).  

Po tomto shrnutí nejdůleţitějších faktů spojených s V. Nabokovem a s ţánrem 

vánočních povídek je jiţ moţné přistoupit k samotné práci s textem. Na základě důkladných 

analýz jsem pro práci s textem vybrala povídku Vánoce. Důvodem pro toto rozhodnutí byla 

její celková menší jazyková a obsahová náročnost, zatímco druhá povídka Vánoční povídka 

představuje ideově velmi sloţitou tvorbu a studijní látku. Pro plné pochopení její myšlenkové 

roviny je třeba mnohem hlouběji znát především historické, dobové a politické souvislosti, 

více neţ je v silách studentů, jimţ je tato práce s textem určena. Zároveň příběh a zápletku 

první zmíněné povídky povaţuji pro studenty za schůdnější, a také poutavější, neţ u povídky 

druhé.     
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Práce s textem byla pro studenty připravena formou pracovních listů, směřuje od části 

k celku, setkají se jak s cizojazyčným originálem, tak překladem do českého jazyka od Pavla 

Dominika
22

 a Zuzany Mayerové
23

. Učitel se staví do role rádce a pomocníka, motivujícího 

a stimulujícího. Na rozdíl od první – teoretické části – kdy byl hlavním iniciátorem 

a informátorem a studenti pouze získávali informace. Osnova průběhu hodiny je takováto: 

 

4. Zjištění současných znalostí studentů ve třídě  

3. Teoretická část pracovních listů 

a. Seznámení s ţánrem vánočních povídek 

b. Seznámení s Nabokovem 

2. Praktická část pracovních listů 

1. Shrnutí, co jsme se dozvěděli 

0. Vyplnění dotazníku 

 

Záměrně je obráceno číslování úkolů, tedy začínáme od čísla 4. Toto koresponduje se 

stupnicí známek na střední škole. A zároveň podvědomě uklidňuje, ţe je ohraničený počet 

cvičení, co se bude probírat a motivuje k tomu, abychom se jiţ dostali k jedničce. Nula je pak 

symbolický bod, kdy je jiţ práce u konce, zbývá jen vyplnit dotazník. Vyučovací hodina byla 

vedena postupně na dvou různých středních školách a následně ještě v 1. ročníku specializace 

na ruský jazyk na vysoké škole. 

3.2. Plán vyučovací hodiny, tři realizace a jejich kritické hodnocení  

Na základě reálně vedených hodin jsem získala moţnost pracovní listy několikrát 

upravit, při čemţ jsem vyuţívala vlastních postřehů, ale také velmi zajímavé zpětné vazby 

od samotných studentů a v neposlední řadě také velmi cenných rad přítomných vyučujících 

těchto zúčastněných tříd. Celkově jsem postupně pracovala se třemi verzemi pracovních listů, 

a to v tomto pořadí:  

První verze  - septima a 3. ročník, gymnázium v Ţatci, práce trvala 1 x 90min 

Druhá verze - 2. ročník, OA Heroldovy sady, Praha, práce trvala 2 x 45min 

   - 4. ročník, OA Heroldovy sady, Praha, práce trvala 2 x 45min 

Třetí verze  - 1. ročník, obor RJ, PedF UK, Praha, práce trvala 2 x 45min 

                                                           
22

Nabokov, V. Povídky. Vánoce. (překl. P. Dominik), s. 186 – 193. 
23 Nabokov, V. Povídky. Vánoční povídka. (překl. Z. Mayerová), s. 308 – 315.  
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Na začátku hodiny jsem se studentům představila a dostali informaci o tom, ţe tato naše 

společná práce je realizována v rámci praktické části bakalářské práce, bylo jim stručně 

řečeno, čeho se tato bakalářská práce týká a co má za cíl. Dále jsem jim předloţila svazek 

pracovních listů, který (v návaznosti na výše uvedenou osnovu hodiny) vţdy neměnně 

obsahoval tyto části: 

 

 Что мы уже знаем... (ad. Zjištění současných znalostí studentů ve třídě) 

 Познакомьтесь. (ad. Teoretická část pracovních listů) 

 Работа над текстом (ad. Praktická část pracovních listů) 

 Повторение и подведение итогов (ad. Shrnutí, co jsme se dozvěděli) 

 Выполнение анкеты (ad. Vyplnění dotazníku) 

 

ЧТО МЫ УЖЕ ЗНАЕМ...  

Tuto část zpracovávali všichni studenti, chtěla jsem, aby své odpovědi bezpodmínečně 

zaznamenávali písemně, protoţe na konci naší práce jsme se k jejich počátečním vědomostem 

vraceli, aby si uvědomili, jaký udělali pokrok. 

V první a druhé verzi byly poloţeny otázky takto: 

 Кто был Владимир Набоков? 

 Что вы о нëм знаете? 

 Почему он уехал из России? 

 Какие его книги вы знаете? 

 Чем он занимался? 

 

 Вы понимаете, что такое «рождественский рассказ» или «святочный 

рассказ»? 

 Вы уже когда-нибудь слышали эти названия? 

 Знаете ли вы какие-нибудь рождественские рассказы? 
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V konečné (třetí) verzi byly provedeny tyto změny: 

 Почему он уехал из России? – odstraněno, protoţe pak na základě tohoto odpovídali 

studenti u předcházející otázky, ţe vědí, ţe odjel z Ruska.  

 Какие его книги вы знаете? – odstraněno, protoţe pak na základě tohoto odpovídali 

studenti u první otázky, ţe vědí, ţe psal, a také ţe tato otázka zbytečně opakovala do jisté 

míry otázku předcházející, pokud o spisovateli totiţ někdo něco věděl, tak co napsal.  

 Чем он eщё занимался? – doplněno podtrţené slovo, protoţe na otázku bez něj někteří 

odpovídali, ţe se zabýval psaním. 

 Вы уже когда-нибудь слышали эти названия? – odstraněno, protoţe tato otázka 

provokuje odpověď pouze „ano“ nebo „ne“, která je prakticky nic neříkající, a zároveň 

proto, ţe posledním krokem v pracovních listech je opakování všech těchto úvodních 

otázek, při čemţ studenti odpovídali „slyšeli –  na této hodině.“  

   

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ.  

Práci s touto částí jsem rozdělila vţdy na dvě skupiny, a to na dívky a chlapce. Studenti 

si přečetli informace o spisovateli, studentky o povídkách.  

První verze zněla takto:  

Владимир Владимирович Набоков (1899 – 1977)  

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Он 

родился в богатой аристократической семье. Детство у него было счастливое. Уже 

с раннего детства владел тремя языками (русским, английским и французским ) Но 

после революции семье пришлось эмигрировать из России. Набоков жил в Германии, 

Франции, Америке. Набоков – автор всемирно известной книги „Лолита“, но он 

написал много других книг. Кроме литературы он также професионально занимался 

энтомологией. 

Рождественский рассказ 

Рождественский (святочный) рассказ – особая разновидность рассказа. Действие 

проходит во время Рождества. Герои рассказа находятся в состоянии кризиса 

(духовного или материального).   

 Основателем жанра считается Чарльз Диккеннс. Традиция Диккенса в России была 

быстро воспринята и стала популярной. Но если у английского писателя финалом была 

победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев, то 

в русской литературе нередки трагические финалы.  

Часто в структуру календарного рассказа входит элемент фантастики, но в более 

поздней традиции, ориентированной на литературу реализма, важное место занимает 

социальная тематика. 
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Následně jsem vybrala jednoho studenta z kaţdé skupiny, aby svými slovy v ruštině 

reprodukoval, co si zapamatoval, druhé polovině nahlas. Jeho skupina jej doplňovala. 

 

V druhé verzi doplněno: 

 Он (pozn. autorky: рожд. рассказ) относится к категории календарной 

литературы и действие проходит во время Рождества или святков. V poznámce 

pod čarou k slovu „святков“ uvedena pomocná vysvětlivka: святки = 12 dní od narození 

Ježíše Krista do Tří Králů (25. 12. – 6. 1.), святки  святочный. – Zmínění kalendářní 

literatury a vysvětlení pojmu napomohlo k tomu, ţe studenti spojitost lépe pochopili. 

 Традиция русского святочного рассказа начинается уже в 17-ом веке. Много 

крупных русских писателей написало рождественский рассказ. Основателем 

жанра рождественского рассказа в мировой литературе считается Чарльз 

Диккенс. – původní znění studenti chápali tak, ţe Dickens byl zakladatelem tohoto ţánru 

i v Rusku. Proto doplněna informace, kam sahá historie ţánru v Rusku, a také dodáno 

slovo „мировой“. Zároveň byla také doplněna informace, ţe vánoční povídku napsalo 

mnoho ruských spisovatelů, aby bylo ţákům jasné, ţe ji nepsal jen Nabokov.  

 

V třetí verzi ještě pozměněno: 

 Набоков – автор всемирно известной книги „Лолита“, но он написал много других 

книг (напр.: „Машенька“, „Защита Лужина“, „Дар“, „Приглашение на казнь“). – 

informace doplněny o některá stěţejní díla, která Nabokov napsal, protoţe se na ně 

studenti ptali. 

 Для разрешения этого кризиса требуется чудо. Чудо реализуется здесь не 

только как вмешательство высших сил, но и как счастливая случайность. – 

zmíněný zázrak je jedním ze stěţejních prvků vánočních povídek, bylo by proto chybou, 

kdyby nebylo studentům zmíněno. 

 У английского писателя рассказы заканчивались победой света над мраком, добра 

над злом, нравственным перерождением героев. В русской литературе нередки 

трагические развязки. – sdělení myšlenky bylo zakomponováno do jednodušší 

jazykové formy a nahradilo tak zbytečně sloţité vyjádření. 
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РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

V první a druhé verzi byly všechny části pracovních listů předány na začátku hodiny 

celé. Změna: Ze zkušenosti s tímto postupem jsem ale poslední třetí verzi pracovních listů 

rozdělila na dva oddíly. V prvním byly zahrnuty všechny části (Что мы уже знаем..., 

Познакомьтесь, Повторение и подведение итогов) a v druhém pak zvlášť práce s textem. 

Proč? Zamezila jsem tím tomu tomu, aby se zdatnější nebo zvědaví studenti zbytečně 

zabývali a rozptylovali budoucími otázkami předběţně. (Všechny svazky pracovních listů viz 

příloha.)  

První verze 

Úryvky z povídky jsem rozdělila na polovinu a ze studentů vytvořila dvě skupiny. 

Studenti dostali čas na to, aby si svou část přečetli. Následně jsme pracovali s otázkami 

v tomto pořadí: 

 

ЛИЦА (ГЕРОИ) 

 Какие герои в рассказе? Напишите их.  

 Очень интересным авторским знаком Набокова является употребление 

„говорящих“ фамилий (имѐн), которые носят важные черты героя. 

 Какие черты могут обозначать имена наших героев? 

 Есть имя/фамилия у всех героев? 

 Если нет, то попробуйте объяснить, почему автор их не назвал. 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

 В какое время года происходит действие? Почему вы так думаете? 

 Найдите в тексте конкретную дату происхождения действия и подчеркните 

еѐ. 

 Определите, сколько времени прошло от начала до конца рассказа: 

„Вернувшись по вечереющим снегам...“  

„Когда на следующее утро, после ночи...“ 

„После обеда...“  

„Вечером...“ 

„Ночь была сизая, лунная...“ 

 

 Знаете ли вы, как ___________ называется по-русски? 

http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8&lang=ru_cz
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 Знаете ли вы, на каком месте (страна, область, город...) рассказ 

происходит? 

СИМВОЛЫ 

 В творчестве Набокова мы часто встречаемся с символами. В рассказе 

главные символы: БАБОЧКА и РОЖДЕСТВО. Что они символизируют? 

Для каждого из них напишите 3 подходяшие значения. 

 ИСТОРИЯ (ПОВЕСТЬ)  

 О чем наш рассказ? Опишите минимально в 5 предложениях.  

ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ): 

 Продумайте возможное название рассказа.  Напишите минимально 2, 

на русском языке.  

 

 Problém: Pro studenty byla kombinace sloţitého literárního textu a jeho délky velmi 

komplikovaná, málo zajímavá a zdlouhavá. Řešení: Rozhodla jsem se tedy práci s textem 

v druhé verzi přizpůsobit více skupinám, které tak budou pracovat s menšími úseky textu. 

 Jako velký nedostatek první verze se ukázalo umístění otázky k ději povídky aţ na konec 

před vymýšlení názvu povídky. Někteří studenti tak celou dobu tápali, o čem povídka 

vlastně je, a to vedlo k zbytečným dezinterpretacím v průběhu celé práce. Řešení: Úkoly 

související s píběhem jsem tedy v druhá verzi posunula na začátek. 

 Dále studenty v první verzi znejistila otázka, o čem je povídka, protoţe věděli, ţe mají 

jen její polovinu – a to ještě ne z kompletní originální verze povídky. Podle zadání měli 

říci, o čem si myslí, ţe povídka je. Ale to je zbytečně mátlo. Řešení: Lepší by bylo zeptat 

se, o čem je jejich úryvek. Tímto způsobem společně mohou nahlas poskládat celý příběh. 

 Nápad: Na závěr práce s první verzí jsem studentům přečetla překlad úryvků, s nimiţ 

pracovali. Takto jsem se rozhodla aţ v průběhu hodiny, a ukázalo se, ţe je to dobrý nápad. 

Změna: V dalších verzích jsem jiţ tedy čtení českého překladu postavila jako plánovanou 

součást práce. 

 Díky tomu, ţe se rozdělením textu na menší úseky zkrátil čas, který zabírala práce 

s textem, bylo moţné druhou a následně i třetí verzi pracovních listů doplnit o další 

otázky k textu a k autorskému stylu Nabokova, a také rozšířit úryvky, které pak dohromady 

pokrývaly větší část povídky. Ve třetí verzi jsme tak dokonce pracovali ve skupinách 

s úryvky, které dávaly dohromady jiţ celou povídku.  

 Problém: Při plnění úkolů spojených s tématem postav jsem se setkala s nepochopením 

u jména Slepcova. Studenti se domnívali, ţe jde o ruské slovo pro slepce. Ani velké 
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písmeno jim nenapovědělo. Aţ po mém navedení pochopili, ţe se jedná o příjmení, a tedy 

o nomen-omen. Ovšem druhou překáţkou se stal tento literární teoretický termín. Studenti 

jej neznali. Zároveň je nenapadlo, ţe jméno v kalendáři můţe také něco vypovídat. 

Řešení: Proto jsem do druhé verze zařadila domácí úkol spojený s knihou Jak se bude vaše 

dítě jmenovat? od M. Knappové, kde jsou uvedena jména s jejich historií a významem 

(znění konkrétního domácího úkolu viz dále).    

 

ИСТОРИЯ 

 V druhé verzi byl zadán úkol: Попробуйте сказать, о чѐм рассказ. Потом опишите 

его минимально в 5 предложенииях. Změna: Pro třetí verzi byla druhá věta tohoto 

zadání lépe zformulováno na  Передайте его содержание минимально 

в 6 предложенииях. Počet vět, v nichţ měli studenti vystihnout obsah povídky, byl 

pozměněn dle počtu skupin, do nichţ byli studenti rozděleni. Jedna věta tak odpovídala 

jedné skupině. Tento úkol tak navazoval na jednotlivá zadání kaţdé skupiny.  

 

ЛИЦА  

V první verzi byly otázky poloţeny takto: 

 

 Какие герои в рассказе? Напишите их.  

 Очень интересным авторским знаком Набокова является употребление 

„говорящих“ фамилий (имѐн), которые носят важные черты героя. 

 Какие черты могут обозначать имена наших героев? 

 Есть имя/фамилия у всех героев? 

 Если нет, то попробуйте объяснить, почему автор их не назвал. 

 

V druhé a třetí verzi nastaly tyto změny: 

 Ve třetí verzi byla první otázka směřující k postavám v povídce vyřazena z úkolů 

společných pro všechny, protoţe byla přesunuta přímo k práci s textem některých 

skupin. 

 Ve třetí verzi byly lépe formulovány otázky Очень интересным авторским знаком 

Набокова является употребление „говорящих“ фамилий (имѐн), которые носят 

важные черты героя. а Какие черты могут обозанчать имена наших героев? A to 

na: Одной из интересных особенностей творчества Набокова является то, что он 

http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8&lang=ru_cz
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даѐт  „говорящие“ фамилии (имена) своим героям a О каких чертах говорят имена 

наших героев? 

 K termínu говорящая byla přidána vysvětlivka pod čarou: 

 

Вам поможет: Говорить = _______________   говорящая = _________________  говорящая 

фамилия. 

Proč? To proto, ţe studenti si neuměli tento termín do češtiny přeloţit, následně tedy 

nemohli jak s první otázkou, tak s dalšími otázkami, které na ni navazovaly, pracovat. 

Doplnění: Protoţe jsem předpokládala, ţe pro většnu studentů bude tento termín nový, 

přidala jsem k němu do vysvětlivky slovní přízvuky. 

 V druhé verzi byla otázka Если нет, то напишите свою мысль, почему автор их не 

назвал. Doplněna o Как вы думаете, сколько лет „безымянному“ герою. Почему? 

Ve třetí jsem ale otázky Есть имя/фамилия у всех героев? a Если нет, то напишите 

свою мысль, почему автор их не назвал. Как вы думаете, сколько лет 

„безымянному“ герою. Почему? Nahradila otázkami Как зовут сына Слепцова? Как 

вы думаете, почему это так? Proč? Protoţe předcházející verze studentům vnucovala 

odpověď. Mohli odvodit, z toho, kdyţ se ptáme, jestli je v podíce hrdina beze jména 

a následně se na bezejmenného ptáme, ţe tam nejspíše takový bude. Zároveň otázka na věk 

této postavy byla přesunuta do práce s textem skupiny, která s odpovídajícím úryvkem 

pracovala. 

Do druhé a třetí verze jsem přidala tento domácí úkol: 

 

Домашнее задание: В книге „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“ (Miloslava 

Knappová) найдите, что обозначает имя слуги и ваше имя – запишите (на чешском 

языке). Характеристику своего имени запишите своими словами на русском языке.  

 

Vztahuje se k významům křestních jmen. Proč úkol zařazen? Jak jiţ bylo řečeno, 

rozhodla jsem se tak, protoţe si do té doby ţádný ze studentů neuvědomil, ţe jméno kaţdého 

z nás nese význam. Zároveň jsem tento domácí úkol mohla na rozdíl od první třídy, kde jsme 

pracovali pouze jednou, nikoliv dvakrát, pouţít. Nutno ale dodat, ţe studenti bohuţel domácí 

úkol nevypracovali. 
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ВРЕМЯ И МЕСТО 

První znění otázek k tomu tématu bylo následující: 

  

 В какое время года происходит действие? Почему вы так думаете? 

 Найдите в тексте конкретную дату происхождения действия 

и подчеркните eë. 

 Определите, сколько времени прошло от начала до конца рассказа: 

„Вернувшись по вечереющим снегам...“  

„Когда на следующее утро, после ночи...“ 

„После обеда...“  

„Вечером...“ 

„Ночь была сизая, лунная...“ 

 

 Знаете ли вы, как ___________ называется по-русски? 

 Знаете ли вы, на каком месте (страна, область, город...) рассказ 

происходит? 

 

Do druhé verze jsem přidala: 

 

 В рассказе несколько русских реалий. Одна из них – дом, в котором находится 

Слепцов. Прочитайте про себя отрывки.  

 

„Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – с 

главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согревать его, хозяин приехал 

из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые 

изразцовые печки истопить – дело легкое. 

 

„мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий 

мешок, (...) по серым квадратам занавешенных картин.“ 

 

„а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, (...) 

Немного дальше торчали столбы мостика (...)“ 

 

 Что вы узнали о доме?  

 

В Росии такие дома называют ______________________________ 
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Tento úkol měl studenty upozornit na důleţitost ruských reálií v tvorbě Nabobova. 

Obohaceno o: Po vypracování těchto úkolů jsem třídě ukázala následující obrázky. Nejdříve 

tedy ukázky dvou letních sídel pro ilustraci (obr. 13, obr. 14) a jako poslední letní sídlo 

Roţděstveno (obr. 15), které patřilo právě rodině Nabokovových. 

 
24

   
25

 

26
  

Ohlasy: Podle reakce studentů bylo zřejmé, ţe je fotky zaujaly a zpestřily naši práci. 

Zejména pak spojitost se sídlem rodiny spisovatele. K tomuto úkolu bylo přiřazeno několik 

vysvětlivek k stěţejním slovům v úryvcích. Zde bych jen dodala, ţe zmíněný překlad slovní 

zásoby byl ve třetí verzi doplněn o přízvuky. 

 

Ve třetí verzi došlo k těmto změnám: 

 Zadání В какое время года происходит действие? Почему вы так думаете?, 

Найдите в тексте конкретную дату происхождения действия и подчеркните eë. 

a Знаете ли вы на каком месте (страна, область, город...) рассказ происходит? byla 

přesunuta do práce s textem jednotlivých skupin. 

 Byla odstraněna otázka Знаете ли вы, как ___________ называется по-русски? Proč? 

Zde jsem si uvědomila, ţe skutečný čas, v němţ se odehrává povídka, neodpovídá přesně 

24 hodinám, ale přesahuje je o několik hodin (povídka začíná v podvečer a končí druhý 

                                                           
24

 http://gorod.tomsk.ru/index-1300186802.php 
25

 http://www.muar.ru/exibitions/exibit122.htm 
26

 http://clubs.ya.ru/4611686018427398066/replies.xml?item_no=228285 



KDYŢ MÁ POVÍDKA VZDĚLÁVAT 

43 
 

den v noci). Moţnost vyuţití obohacení slovní zásoby, by tak byla vystavěna 

na nesprávném výkladu, coţ není moţné dopustit. 

 

ЗАГОЛОВОК 

Zadání úkolu v první verzi: Продумайте возможное название рассказа.  Напишите 

минимально 2, на русском языке. bylo přeformulováno na: Придумайте 2 возможных 

названия рассказа.   

 

Další změny v pracovních listech 

Oproti první verzi byla druhá a třetí verze rozšířena o více úkolů zaměřených 

na autorský styl a hlavní znaky tvorby, které se v povídce objevují (konkrétní úkoly viz 

pracovní listy v příloze). 

 V druhé verzi znělo první zadání takto: Прочитайте отрывки. На их основе назовите 

чувства Слепцова (на чешском языке). Ve třetí verzi ale bylo lépe zformulováno 

a navíc přidán poţadavek na práci se slovníkem: Прочитайте отрывки. На их основе 

попробуйте определить чувства Слепцова. Napište nejdříve v českém jazyce, pokud 

nezvládnete přeložit do ruštiny, použijte slovník. 

 Poslední úkol se týkal umění Nabokova vystihnout situaci tak, jako by se čtenář díval 

na film.  

 

 Прочитайте отрывки.  

„Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, 

керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее 

шелковую клетку: розовый абажур. На мгновенье в наклоненном зеркале отразилось 

его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.“ 

 

      „Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь 

с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком 

из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным 

рефлектором и вошел в дом один. Паркетные, полы тревожно затрещали под его 

шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась 

незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, – и громадная тень 

Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам 

занавешенных картин.“  

 

 В каком ещѐ виде исскуства можно было бы использовать этот рассказ. Почему?  
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Ale po delším přemýšlení se podařilo uchopit tuto problematiku lépe. Konečná verze 

viz přílohy.  

 

ПОВТОРЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Pomocí stejného dotazníku, jako byl studentů předloţen na začátku práce, zjišťujeme, 

co nového jiţ znají.   

 

ВЫПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 

Dotazník na vyplnění byl vţdy předloţen aţ po úplném skončení práce (jeho podoba viz 

přílohy). 

 

První verze – septima a 3. ročník, gymnázium v Ţatci 

Ohlasy na styl takové práce v hodině byly bez výjimky kladné a v superlativech. Poznamenali, 

ţe se jim to bude hodit k maturitě, ţe je zajímavé pracovat i s takovýmto textem, neţ jen pracovat 

pořád podle učebnicového systému. Jeden student ocenil přímo příběh povídky. Chválili 

interaktivnost, ţe s nimi vyučující komunikoval, a ţe oni často mohli mluvit. Mezi připomínky 

ke zlepšení práce patřilo: 

 více kolektivní práce → přizpůsobeny otázky pro skupiny 

 text příliš dlouhý na samostatné čtení → rozděleno do více skupin, tím jednotlivec bude 

pracovat s menším textem.  

 

Druhá verze – 2. ročník, OA Heroldovy sady, Praha 

Měli problém porozumět textu, takţe hodina prý pak nebyla moc zajímavá.  Bylo prý dobré, ţe se 

dozvěděli něco o Nabokovovi. Ohlasy kladné ku záporným byly tak 50% na 50%. Polovina byla 

nespokojených, demotivovaných sloţitou slovní zásobou a polovina ocenila. Názor na slovní zásobu 

byl ale u obou stejný. Opakovaly se názory o vhodnosti pro starší ročníky. 

 

Druhá verze – 4. ročník, OA Heroldovy sady, Praha 

Text ohodnotili také jako velmi těţký. Tato třída byla jiţ více schopna s textem pracovat, coţ se 

ukázalo i na hodnocení. Skupinu bych dle dotazníků rozdělila na 70% kladných reakcí proti 30% 

reakcím záporným. Opět se ale opakuje názor na sloţitost textu, nicméně ani studenti hodnotící 

záporně na rozdíl od svých mladších spoluţáků z 2. ročníku jiţ nebyli tak znechuceni.  
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Třetí verze – 1. ročník, obor RJ, PedF UK, Praha 

Od této skupiny jsme bohuţel neobdrţela odpovídající počet dotazníků. Myslím si tedy, ţe 

výsledek nemá dostatečně dobrou výpovědní hodnotu. Z toho, co jsem ovšem získala, jsem mohla 

usoudit, ţe narozdíl od středoškoláků, 1. ročník na vysoké škole jiţ tak kladné ohlasy neměl. Někomu 

se strávený čas jevil jako příliš dlouhý v poměru k zjištěným informacím. Na výsledcích se myslím 

projevila jejich zkušenost s prací na vysoké škole. Jsou jiţ zvyklí na jiný a náročnější styl výuky. Jsou 

náročnější, coţ je dobře. Ale překvapil mne názor jedné studentky, která napsala do dotazníku, ţe by si 

nejdříve chtěla probrat všechna neznámá slova, pak si číst text nahlas a aţ poté dále pracovat 

s otázkami. Já osobně čtení nahlas v tomto případě opravdu neberu jako prioritní.     

 

Vizuální změny v pracovních listech 

V poslední řadě bych ještě zmínila, ţe pracovní listy procházely nejen faktickými 

upravami, ale také úpravami vizuálními. Tedy například zvětšováním/zmenšováním prostoru 

pro odpověď u jednotlivých otázek, dodání řádků v prostorech pro odpovědi, či různé změny 

ve vizuálním oddělení otázek od citací, hlavních otázek od podotázek apod. Protoţe se 

domnívám, ţe jde v souvislosti s cílem práce pouze o sekundární změny, nevěnuji se 

jednotlivým vizuálním rozdílům mezi verzemi.  

 

Sebereflexe a shrnutí 

Po čtvrté – poslední vyučovací hodině – jsem si uvědomila ještě několik vylepšení, 

která jiţ v praktické výuce vyzkoušena nebyla, avšak kdybych s pracovními listy v budoucnu 

ještě pracovala, jistě bych je zařadila.  

 Рождественский рассказ. Uvědomila jsem si, ţe ač na začátku práce v hodině 

se studenty tuto problematiku zmiňuji, dále se jí práce jiţ nedotýká. Řešení: Bylo by tedy 

vhodné na konci práce poloţit otázku jako např.: „Jak podle vás povídka, s níž jsme 

pracovali, naplňuje rysy vánočních povídek?“. 

 Время и мeсто.  V textu povídky Vánoce se setkáváme s pojmem „мыза“, ale při práci 

se studenty jsem jej opomenula. To povaţuji za velkou škodu, protoţe v souvislosti s tímto 

slovem lze se studenty pracovat hned několika směry. Vyuţití: Jednak je vyučující můţe 

nechat hledat, zda se ve svém úryvku setkali se slovem „усадьба“, následně je nechat najít 

ve slovníku význam slova „мыза“. Na základě toho lze studentům ale také ukázat, jak 

precizně Nabokov své texty tvořil a ţe opravdu kaţdé slovo má důleţitou roli. 

Je nutné: 

 více pracovat se slovní zásobou. Proč? Protoţe se ukázalo, ţe obzvláště u takto 

sloţitého textu je nezbytná její pečlivá příprava. 
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 zváţit vhodnost pro danou jazykovou úroveň třídy a zkušenosti studentů.  První 

verze, s níţ jsem pracovala se studentům ţateckého gymnázia, vyhovovala. Přisuzuji 

to faktu, ţe jsem mohla lépe odhadnout jejich znalosti, protoţe studenti byli ze stejné 

školy, kterou jsem absolvovala já a dokonce měli stejného pedagova. Nutno dodat, ţe 

ale pracovní listy hloubkou otázek pokrývaly velmi malou část problematiky. Ostatní 

třídy, s nimiţ jsem pracovala, jiţ bylo mnohem těţší odhadnout, protoţe jsem třídy 

neznala. Coţ se myslím do jisté míry odrazilo bohuţel i v hodinách.  Nejtěţší přípravu 

a vedení hodiny představoval 1. ročník vysoké školy, u něhoţ se ukázalo, ţe by byly 

sloţitější úkoly, rychlejší tempo, protoţe mnozí se v průběhu hodiny nudili. Je 

nezbytně nutné, aby studenti, s nimiţ se touto formou pracuje, měli jiţ dříve postupně 

formovaný návyk práce s textem. Pokud tuto zkušenost nemají, nelze jim předkládat 

text umělecký. 

 Přizpůsobit individualitě třídy. Myslím si, ţe pro vyučujícího je velká výhoda, 

pokud třídu, s níţ pracuje, zná. Úkoly v práci s textem tak nemusí vycházet pouze 

z problematiky, která se bezprostředně váţe k autorovi a dílu, ale můţe být navázána 

na konkrétní potřeby třídy, či na zájmy studentů ve třídě.  
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ZÁVĚR 

 

V této práci jsem ověřila, do jaké míry je moţné pracovat na středoškolské úrovni s původními 

literárními texty z ruského prostředí, vyuţijeme-li kratší texty tzv.“malých forem“.  

Nejdříve jsem nastudovala důleţitá fakta spojená s Nabokovem. Poté jsme se zabývala vývojem 

vánoční povídky v ruském prostředí. Následně provedla rozbor obou vánočních povídek a na základě 

komparace obou těchto rozborů jsem se rozhodla v práci v hodinách se studenty vyuţít povídku 

Vánoce. V praktické části práce jsem připravila pracovní listy pro studenty, které jsem připravila tak, 

aby obsahovaly ve stručnosti stěţejní informace o V. Nabokovovi, vánočních povídkách. Práce 

s textem pak byla směřována tak, aby korespondovala s nejdůleţitějšími prvky v konkrétní povídce 

i rysy tvorby Nabokova obecněji.     

Práce s těmito texty se ukázala pro studenty aţ na několik výjimek jako zajímavá. Usuzuji tak 

v souvislosti s jejich aktivním přístupem v hodině, a především dle zpětné vazby v dotaznících. 

Studenti oceňovali jak samotnou moţnost práce s původním textem, se kterým se v několika případech 

prý ještě nesetkali, tak i otázky k textu, či také přístup vyučujícího a jeho vedení hodiny. Překvapilo 

mne, ţe sami poznamenali, ţe se nyní mohli v hodině ruského jazyka dozvědět něco i o ruské literatuře 

a reáliích. Všichni středoškolští studenti se ve svých dotaznících shodli na vysoké obtíţnosti práce 

s tímto literárním textem. Většina z nich pak ohodnotila, ţe za pomoci vyučujícího byli schopni 

pracovat, někteří ale práci označili za nepřekonatelně těţkou. Mohu říci, ţe téměř všichni by chtěli text 

vyměnit za jednodušší, a pak by podle jejich slov byla práce více zajímavá. 

Studenti středních škol hodnotili práci s literárním textem jako něco nového ve vyučování, 

změnu oproti svým klasickým hodinám, příjemné osvěţení a zpestření. Líbilo se jim pracovat 

ve skupině a moţnost podělit se o svůj názor či debatovat s ostatními, vymýšlet společně se spoluţáky 

správná řešení. Pokud byly záporné ohlasy na práci s textem obecně, pak se objevily u studentů, kteří 

mají s ruským jazykem problém v souvislosti se svými znalosti nebo vůbec v souvislosti se vztahem 

k předmětu. Bohuţel se ukázalo, ţe i přes výběr ze dvou povídek, je i tento konkrérní text opravdu 

těţký a náročný (a to jazykově), protoţe i rodilí mluvčí přítomní v jedné ze tříd na SŠ některá slova 

neznali.  

Celkově mohu říci, ţe se práce s textem těšila kladným reakcím. Ale je nutné lépe 

promyslet text, s nímţ se bude pracovat. I kdyţ text povídky Vánoce byl pro studenty 

vhodnější a zajímavější, neţ by byla druhá povídka, pro zaujetí studentů to nestačilo. 

Východiskem pro pochopení textu můţe být pochopení děje. Student si na základě indicií 

a odvozování poskládá mozaiku příběhu a tím, ţe ví, co se s hrdiny stalo, dosáhne pocitu, ţe 

text pochopil. Ale u textu, který obsahuje místo děje více přemítání, popisů, líčení pocitů je 

rázem velmi obtíţné se studenty pracovat tak, aby dospěli k přesvědčení, ţe text pochopili. 
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Nutno dodat, ţe do značné míry by studentům v pochopení textu pomohla lepší práce se 

slovní zásobou. Jak bylo řečeno v úvodu, nemám zatím dostatečné teoretické didaktické 

vzdělání. Vše, co znám, jsem čerpala pouze ze své praxe lektorky v jazykové škole. 

V průběhu samotné práce jsem se tedy i já sama učila a docházela k zajímavým stanoviskům, 

které obohatily pracovní listy pro studenty, ale i mne.  V souvislosti se slovní zásobou bych 

ale ještě dodala, ţe některá slova, s nimiţ se v tomto konkrétním textu studenti setkali, tvoří 

mnohdy samý okraj slovní zásoby. I kdyţ pracovali se slovníkem, tedy neznámá slova si 

mohli přeloţit, je nutné si uvědomit, jak jsou pro ně přínosná. Protoţe podle mého názoru se 

s mnohými z nich setkají třeba aţ za pár let, moţná jen několikrát v ţivotě, moţná jiţ nikdy. 

Na této jazykové úrovni jde tedy o zbytečné vyuţití mozkové kapacity.  

Stále si myslím, ţe práce s originálním literárním textem je velmi přínosná, ale 

podmínkou je velmi pečlivá a promyšlená příprava vyučujícího. V našem konkrétním případě 

se setkali s reáliemi ruského prostředí, jako je např. letní sídlo nebo vánoční povídky. 

Dozvěděli se o významném ruském spisovateli, a to nejen o jeho ţivotě, ale i psaní. Prakticky 

ke všem zmíněným vědomostem se studenti dostali svou vlastní aktivní prací. Je tedy větší 

moţnost, ţe si poznatky zapamatují, neţ kdyby jim informace byly předány pouze 

výkladovou formou. Dokonce si tak mohou dílo zapsat do svého čtenářského deníku, který si 

připravují k maturitě. Mohou dnes říci: „já jsem dokázal/a číst literárním text v originálu 

a dokonce s ním pracovat!“ Od střední školy jsem se ve svém okolí setkávala s názorem, ţe 

„díla ruských spisovatelů jsou přeci jen dlouhá a nudná“. Moţná právě zkušenost studentů, 

kterým jejich vyučující zařazují ve vhodné míře práci s literárními texty do výuky ruského 

jazyka, pomůţe ke změně tohoto mínění mezi mladými lidmi. Přestanou se bát ruské 

literatury a věřím, ţe si tam mohou najít svého oblíbeného autora stejně tak, jako jej dnes 

často vyhledávají např. mezi spisovateli anglickými. 

 

 


