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Pod tímto nápadným názvem vyšla antologie současných ukrajinských povídek, při-
pravovaná po několik let. Obsahuje 55 textů ukrajinských autorů v českých překla-
dech 26 překladatelů nejmladší a střední generace, převážně studentů ukrajinských 
studií z Prahy, Brna a Olomouce. Až na dvě výjimky jsou všechny texty v této publi-
kaci otištěny poprvé. Je zvláště potěšitelné, že se editorům podařilo zařadit i povídky 
autorů, žijících v zahraničí (v USA, v Kanadě, v Jižní Americe, v Německu, v České 
republice a na Slovensku), tedy v zemích, kam tito autoři v minulosti emigrovali, 
kde žijí a udržují kontakty s Ukrajinou. Editoři se při výběru textů pokoušeli zachy-
tit co největší rozpětí v rámci daného žánru a v některých případech žánr povídky 
přesahují směrem k novele nebo k eseji. Knihu doprovází jednak inspirativní před-
mluva ukrajinisty Marka Roberta Stecha, žijícího v Kanadě, jednak brněnské ukraji-
nistky Lucie Řehoříkové, která seznamuje čtenáře s historií Ukrajiny a s jejími kon-
takty s českým prostředím. Publikace je doplněna medailonky jednotlivých autorů.

Autor předmluvy M. R. Stech charakterizuje antologii jako panoráma postčerno-
bylské ukrajinské povídky. Označení „postčernobylské“ poprvé použila ve své práci 
Postčernobylská knihovna: Ukrajinská literární postmoderna (2005) přední ukrajinská 
literární historička Tamara Hundorovová. Podle ní se černobylská tragédie na pře-
lomu osmdesátých a devadesátých let stala přelomovou událostí i pro ukrajinskou 
literaturu. Politicky vyvrcholila v roce 1991 vyhlášením samostatné Ukrajiny, v lite-
ratuře znamenala počátek rozvoje národní kultury. Stereotypy socrealistické litera-
tury, které byly po léta na Ukrajině prosazovány, kdy každá úchylka od této normy 
a svobodný hlas byly nemilosrdně potlačovány (příkladem může být tzv. „rozstřílené 
obrození“ ve dvacátých a třicátých letech 20. století nebo umučení básníka Vasilije 
Stuse ještě v sedmdesátých letech minulého století). V osmdesátých a zejména v deva-
desátých letech se vracejí do literatury zamlčovaní domácí i exiloví spisovatelé (mezi 
nimi např. i pražská škola ukrajinských exilových básníků) a ukrajinská kultura je 
vzkříšena k novému životu.

Žánr povídky právě tak jako poezie má na Ukrajině významnou tradici: připo-
meňme I. Franka, M. Kocjubynského, V. Stefanyka, V. Vynnyčenka z konce 19. a po-
čátku 20. století (výbory z jejich povídkové tvorby vyšly i u nás), dále M. Chvyljového, 
J. Janovského (rovněž u nás vydaného) nebo V. Pidmohylného a dalších autorů z dva-
cátých let 20. století, anebo H. Ťuťunnyka ze sedmdesátých let 20. století (výbor jeho 
próz vyšel v osmdesátých letech pod názvem Červený prach).

Stojaté vody socrealistické literatury rozčeřili v šedesátých letech minulého 
století tzv. „šedesátníci“, básníci I. Drač, M. Vinhranivskyj (psal současně povídky, 
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s nimiž jsme se mohli seznámit v českém překladu ve sborníku Bochníček pro dva), 
V. Korotyč, L. Kostenková a prozaik V. Ševčuk (jeho román Příbytek pokory vyšel též 
v češtině). Ve svých dílech reflektovali svět obyčejných lidí s jejich pocity a problémy, 
zbavený násilného pseudoromantického patosu. V roce 1984 vystoupila ve Lvově sku-
pina Bu-Ba-Bu (burleska, jarmareční divadlo [tj. balahan], buffonáda), jejímiž členy 
byli J. Andruchovyč, V. Neborak a O. Irvanec. V „postčernobylském“ období, hlavně 
v devadesátých letech, autoři usilovali o poznání evropských i mimoevropských li-
terárních proudů a zkoušeli nejrůznější formy. Literatura se vymanila z kamenného 
řečiště a do popředí vystoupila estetická hodnota literatury. Ukrajinská literární 
scéna se nevídaně rozšířila. O jejím rozpětí svědčí i tato antologie. Její autoři vychá-
zejí především z tzv. „Stanislavského fenoménu“, reprezentovaného skupinou autorů 
z Ivanovo-Frankivsku (dříve Stanislav) — Jurijem Andruchovyčem, Jurijem Izdry-
kem a Tarasem Prochaskem, kteří čerpají z postmoderních inspirací a vytvářejí svůj 
vlastní model. Druhým inspiračním zdrojem je tzv. „žitomyrská škola“, jejíž autoři 
se snažili spojit experimenty s ukrajinskými kořeny, zakotvenými na venkově. A po-
hlédneme-li hlouběji do historie, vyplyne nám vliv Kafkův a Gogolův.

Mezi povídkami antologie najdeme díla předních současných spisovatelů — J. An-
druchovyče, O. Zabužkové, T. Prochaska nebo V. Ševčuka, ale i neznámých autorů, 
kteří vnášejí do této pestré palety nové odstíny. Charakteristická je pro některé 
z nich snaha o syntetizaci žánrů i druhů umění (např. povídka M. Kijanovské „Zá-
tiší namalované čajem“ nebo „Viola“ M. Rjabčuka). Vedle narativně zralých opusů, 
jako je Ševčukův „Ďábel, který je“, setkáváme se s fantaskními povídkami, které při-
pomínají Gogolův odkaz („Milovaný tatínek“ O. Lucyšinové) či kafkovskou poetiku 
(např. „Jáma“ V. Trubaje či „Vetešník“ T. Havryliva). Atmosféru kafkovského strachu, 
typického pro totalitu, vykreslila v povídce „Na vlnách Genezaretského jezera“ J.Bi-
ssová-Kapišovská — je to jedna z mála povídek, kde zaznívá bezprostřední ohlas na 
nedávnou realitu. Autorka Vira Vovková v povídkách „Anděl“, „Koledníci“, „Rodina“ 
je poučena jihoamerickým fantaskním realismem (žije v Brazílii). „Historie jednoho 
pohřbu“ O. Žovna rozvíjí tradici impresionistických povídek M. Kocjubynského.

Antologie dokládá poctivou práci překladatelskou a editorskou. Celý projekt i jeho 
realizace si určitě zaslouží ocenění. Je důkazem dynamického rozvoje současné ukra-
jinské literatury a poukazuje na tendence ukrajinské povídkové tvorby.


