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Váct,av ztarácrý

Jxď kraJ' Jtný nravt Jeatl1ře třeba ve FrlencíÍ

Ee augí cetá léta ěekat l Beí někted ctl"bod,ď aladcrtts

odcJde na věčnoatl aby ec ap1eovatel nohl gtát ělcnen

velerářené Francoueské akaden1e' v $ovětekén gvagu na.

opaE ahaderníkovér vědcir ěasto býveJí ap1eoratel1r

ovšenže t tan Jeou zvlášř raeloužllí epíeoýatot6 volent

za čleav ihadeate rčd,1 zároveÍ však v mnobg přípedcc.b

vědeclrá dr{ha přectebrizí spíeoÝateleké aebo agpoň vede

aouběžně E ní. ťotvIlzuje to 1 přírbd Ivana fianraěn$l'

neJen řádJlébo ělela Akadegte věd BělorugEé S$B' ele

navíc 1 vtieprcaldenta této ekadcglg - t€d' pororeaín

rědce /ltterrfu*íba/; ale poelánín epíše epÍeoratgle.

i}e příaaaěné. ře vědecké praoorníry věnuJíeí se
gárovefi ep1eovatelství naléráre aoJuéna ve eÝaro?ýeb

rcpubl1kéGb . EaEóopádně agl 7íae 
.ncř 

Y centrálnía

prostředí tnrgkéo .l a neJríce rožná s!€lrla v BěIorusl

/gs všechqy Jnenutne íeště aapo[ u náa l ve avětě dobře

aaánébo alóge Adangv1ěe1 ěIena koreepoadcata téáe AY BssR

a ateJně angmenltébo sí'1eovatclc Jak'o tlterárníbo vědce/.

To by nob'lo ovědě1t' že aeJspíš noJde anl tak.o rffiya'

aÝyEy ě1 obJrěeígl JaEo apíš o ur{ttou iráhonltoui tleter.

ntnoraaogtr íatso by zrte tottř půaobtla Ještě JabríeÍ
ibudrtolBtsáE synkleee Ýěd' a un6ď r dob;. tsily rritĚlaaýcb

Jedtaců bylo Jako eolt' aapotřebí tu 1 oildal

latmě íeště ellněll g€ Y ton vEak proaazu'e vnltřaí

potřeba autorů proo}wÍ't í. .unětecEýu Elovtn vedlc gloÚa

od,bornébol aaaá přetlaken blubokých prořttk0' a to pfu.
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devEíc a neJčagtěJt proř1tk& vátečaých. Ař to sní gobe-

abgur:dněJl' falrten Je, íe aŽ od Honéra Je Ýá1ke Jednía

z neJmocně.jších lnsi'1račníeh zrJ'roJ& rraění; bea něhoř, by

1 r"rnoaÍ ve}cť tvrl.:rct moý,ná po per,j aí nesábIí.r Á eoú

teprve poel.ed.ní evótová vá}ka. a JeJí hr,.izné projev'

zeJndrre právě r tsělorus1l Vř'dyt i xe znínónébo Ádanovíěe

1 wěto:rnágrébo llavrrněnkova da1šího kraJana Yagtla Bykava

udělala aplsoretele váIka. Á poclobně váIka, zalLxvreaé

nebo vůbee nezhoJené rcny srdce a hořbá panEt, trvale

znoklidňuJící va;,oďnka, vtlskla do nuky opleovateleké

peŤo i lvanu l{avunaěakov1.

j'ivoilně chtě]. být novlnářen. řo návratt z arrnád,y

do clvtlu p&sob1l neJd'říve v rerlakci oblastnÍcl novln

na řoleoí, pozďěJ1 Jako ťlop1sovatel úatředního dení*u

úv rs Bělorus1 ÚZvJaadai. současně .lá}korě etudoval

na fílo].oglck4 fakuItč B6].oruské etítní un!.ver.a1ty

g lliínaku' jJo JeJínř ebgolvovr{aí se ota]. na t6že fg'kultě

aeg1ranten' ast'gtenten; pak docenten a Brofeooťetr ttěJln

bě].or:ueké l1teraturt - Bež aaěátEen ?o. let přešel do

Jtkatteale véťl BssB' Epnru íako ředltcl Jeíítso Kupalova

llterárnílo úetavu a nyní vlceprea1dentr

Uprostřed přípraÝy n8 všdeekou drábn 96 T Eěo pro.

gad1lo 1 autkání vyolgvlt ec tahé unělackyo Y roee 195?

nu ryš1a prvn{ ebírka povíilck $cclnn.áotá Jaro1 kterou

rok neto doplall darší gbfrkou Cb}apcl l:rEtevnl.eL| '1rB1

ee zařadll h tehďeJší Ínlaitén goneracl. g polovlny 5o. letg

třebaře věkově byl nezl JeJínr příslnšnítsJr o aěeo starší

/narodl'l še v roee Lg?5/. CIťt tá doby an vyĚle řaila ďalBíeh

pcvíd'!''ovýeb knířek' nskolík novel a t.ťí ro'lÉay' d"svno uř

také přeetouFll k dnešní geaeract íotřední'1 ale Jeho
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lrená povÍctkord trorba aepřeetává př1tahovat čtenáře

a llteráraí kn1tlka v ní dokoaee stále gpatřuJe dlv ne
těžlště dogava.ťlaíbo autoroÝa ďíla.

Je to tvorba rytěžení přeďevšín z vdlky a proto t8Lé
Ivaa saruaěaka bývá neJěastěJl. řaren k autorrtu t{lďlý!

tttabaáe ďneska už ee adaleka neooeauJe pouae váIcčoon

tenetlkou/r SteJnř veltrý po{íl v Jeho tlíle ná vĚak 1 tfu

ďádí' byř větštnou eládÍ válečgsho. .tutor neeErlý'ár Ec

aeJnéna v zaěátcích byt silně autob1ograftekýr řřgel ígGB
převážaě o tonlr přlaaárál 'eo Jeen erír prožll.o l prořlt

právě to' eo prožíJ'o celé Jeho nladé patolmí. Etc!é

válka donutlla k předčaené zralogt!.. Edyž faštst6 ÝtÉu

do Sovótgkébo 8Ý8třE1 byto lavuaěnkov1 ncetlýGb scrlraágt

letl etudcral na etřed!í řLolgr Ened na pořáttu otupaeo

zal.ožll se epoluEáb' ílegál'aí Eoaaocolskou o.lboÍrou

organÍzac1l která udlřovala epoJaní g partyaányr pilEtt
gán odešel do part5ta:ínekébo oddílul g nínř ý roce l9{'
přeEet k regg16rnín JednotřáE sov€trřé arddy a boloval

pak ne fronttso t toto řlvotoplené potadí anr poatmř.tlo

1 JeEo fabulační oorronB a eyřetorý aátsled, včtElay lebo
próz. Bepřekrapu'e proto; že JeJlcb brdlny laou téEěř

výhradně aloilí lldór I ECyž někily braíí va{teíší úI'eE

nebo dokonce aal nevystuputí přÍrlo Jako postary' leJlú
přítonaost Je z Yyprávění lřetná; protoře gutor Éugtt

konpoauJe 8Ýé poríilky Jatso gvébo drdn vgpodn!ýr Ý alobř

ryetupuJe aáo tato vypravĚě - Debslt $c Jerlnír r ntof,;

z n].adýcb ltdí své dobyr obJgvuJe eube v n1eh a 'e v gobě

Bere Je příno ee školnícb lav1c a steví rovnýua !o!a!g

do váleěqýcu událogtír A r této oadnfrtr těžké EltuacÚ.

oe mueeJí stát ťlospěl.ýrd.r hleťlat g1 nígto v Žlvotě.



Y ducbu své autobío5rafl"čnoetí l{avulaěnka předrrÉilí

neJěaetěJ1 etředoskolské atudentv lwé uchlapee vratcv.

níky"/l J1nž uplynuJ.o gotYa flsednnáct Jarur aěkom trocbu

nnóas' někomr Yíce. ?'Llt 6Ý&J aorgrdlní .Všedaír žtvot

pob'oJďcb obyvatel; uěí ae věd,ění 1 rraÁšeJí ge ěetbou

Juleee Verna' eBí o aořícb; touáí po udatďťů ělaeab

v budoueích povo}áních' prořívaJí své p!ŤEí neeaělé 1áeky3

a aatruantl'; pl'tí okřídluJící nadostl na pmhu Banootat-

ného žívota 1 utaJeaóbo santku z nndehrízeJÍcíbo roalouření

s koIektl.vemr c'hyetaJí abj'trrríeateký veěíraE. Á aaJed.non
ge neleonaJ{ zkouĚky' romatt'cké Eny o pořÍcb e dar eřýcf,

oeetách' o dobrodlružetyí a brdt*rsk/ch činecb ígou knrtě

apřgtr{uíny. řlvotní prány se rbat1ly' a1wu 1á8Lý aůatala

nedopově'ena a plánovaď anaturltní veěírcE gc ncto!á...

Vypukla vá1kat...

lÍa tonto kortraetnía uoneltu etarí travuuěnEa větštau

svých ;ri próa. t{cJěaetěJi JeJ použírá příno lako tscryo.

a1ěního poatupu a syžetmého fualur poríclky' ale 1 tan;

kde nnerářer' taehlouŮí. qrřet a fabullr Ý prídkách'

které těží Jea se žtvota přeůrálečného nebo Jea váleěnébo

ě1 pwáleěnéhol Je kontraat aóhlad'rrí funkěď glořkou

uněleeké výatavby autorov;r výpovédl. o Jebo vá1ečn6a pobo-

}eaí rrladýeb" sořk.ý údět' Jínř bylo toto pokalení poett-

řeaor Je úetřed!ín aot1ven í problégea savuněnkgva .tílÁ.

Kdeg1 na dně; v podtertu Jcd,aotl1výgb prór, LeEí 'ata

rýeledný č'tenářEký doteu trpEý poelt e těcb ae vl'agtaí

vlnou prooarněaýcb příteřltagtí 1 které ř1vot poa$wal

nlad'ým llden' než přlšlo !g'. eo z JeJleh plánrl uřlallo

trosky a zbavllo Je proetoru plo rea}lzaci JeJ1eh eaů

a tužeb.
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zdů!aEnění& trtgtekébo válečnábo osudu Je r67w5nte

blízký už, r,grÍ,něnéaa Vagílu Bykavorl, aěkoll. kaádý z nlcb

doeelruJe sÝJbo a.áněru odltšnýn apůeobenr V receltrtl Jí[
uvítal Bykavovu Třetí reketu; ee i{avueěnka qyanalr lPaát

o v llce zaairení po.tle rnébo gouclu. neJen kreelÍt eňnlatstery1

e}e vytvářet 1 neopalcovatelný obraz doby. i lPato Blor!

přesně vyst1huJí' co oba nedávao *n].adéu aptsoretelg po'í

1 co Je oďLlšuJe. U kaádélna 4 n1cb Jaou saatoupGaý ob6

eložkyr cbaraktcry l Ě atmsféra. BykaÝ všat přcca

Jen klade důraa blavně aa první, Jebo talent Je wglovcnE
ncha.rakterotvorr4ý n' kdcáto $avrrněnka vytváří předcv!ía

právě onen neopalrovatelrrý obras doby' zechycuJící íeJí
typlckou atnosfé!,ur dává přílo pooít1t oraduEír atnrtat

sí Úduchn dobyl éé d'oby zeJrréoal k{y sovětgká slaáirl

ustonp1la' l.oncoluírÍaJÍc rld'l' ve nnatku a aděEcnén ú.tltu

nod nepochopltelaostí věct' kdJ FavugěnkoÝ1 dadí billmu6

b].oudí u}iceni' udívenýna očína pozoruJí ,|notý pořádetr1

Jsou celí nesví g E]:trolnébo tlghg r zabřtErrutéa okup6-

vanén aěstečku, Eteré nenůže přeruĚtt ant barmnt.ta'

osa.nocgně vyzývattaí kdeg1 v partíku k tanet.; 'íaE b3l

n{stní aoclpr{nl rád'Í obnovlll. nnorniílní ehod' řlvota'.

s Jeíanýll olten a pochopenín pro ťlanou věkovou aantall'tn

/ne nadarno Je toItl autobiEFafÍckýt/ spieoratcl rfurědp
ě1vě rede evé poetow k poetupnéou roabodnutí neeoůšt

a rulcam v Elíně. E1e Jta mĚeo aerrleběuJe; ale te an

rovnóř cleí fal.ešná horolaaee JeJtcb odboJových Elrfit

Předevšín aníněné poJetí doby; až 1uoatatclně. ďtřEá

a tlunoěená JeJť etnosťém, dal.y Hcvrroěnhovýn p[ó!áE

evěřestr .FTo ntř byl}n tak vř.e}e př1Jaty knít1kou l Eto-

náři. Výzrranně Be na ton však pod'íl.í 1. autororo ale*taoé

měnír d'ovedná práce B v;?;:r1uynýn deta1len a vypolntotrngu
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koncovkoa l|eden příklad ae vřeehnyl .lHř1 tť:t řády na

kabr{tě a práad'r\ý praÝý rukáv"/, echopaost profrlourat

poctextea l*?, cek6 třídy ee nás vrát1lo Jen šcet' a přaaa

Jsoe netlokúzglí Veroniku uchránl.t,, /, znoudřelá gebel.rlonío

vypravěěe v poh].ed,u na ronantízovaaý svět nlad'1gtvýcb'

vretenrníkrl a př1rozený hovorový tón eyprávéní. T poaledaír

bo{ě Ivan iiovunrěnka d'ohonee předéí VaeíLa Byka*t; í. hqYř

je tÍcba -:-.i;;u,ttít' .:ie j}ťo ily'reričs.,iou intonael1 Jakou

pouřívá l'iavuně.akar Je béloruština traciiěně př1praven6'ší

než pro vysoký atyl hrdJ,agké tragóďíer o jahý tín záeluž-

ařjt usílr4ie Bykavo

Á když Jerae znovu u srovnl\nít Je-Lí Byltať etrobý'

až Jakoby ..such,oilářEý'| realÍ.eta; proar"azuJe B prloaasuíg

l{avuaěake gvůJ ' 'ekloa neJen k zoríaéaé uř romantíG'E allÍéí}

a]'o í k funkěně půaobl.végu rorasatícEéau pr.1mtu rg 
"í{6'd

skuteěoost:ll ovanutÍ labkýB oparen ronantÍefiua a řoaqntltsýr

prováaené eteJaě I'eh&ým náznskec{ gáladwě 1yr1ck6 aoetal.

E,Lel .rě].á lťavruaěnkovy pgí,zy enocl.onÁlaě o to p&aoblvě!*íl

iia ij io působivogtí se ovšen ;;odílí t svérázný eutor&t

};lr!sn:rs' pšaĚenící n1kol1 u lexik{Iníclr c:Í stylíet1cbýcb

;;ostupů, ale a osobítě poJatób,o vy;:r:ivění' v něnř po{atat-

nou ro1í hreJe psí'nta' gkratka a v neiios].ední ílBda poJetí

povídeh Jako evsb'o d.rrrbu ''vzpmínekur třebaže neJaou vy*

Jádřené příno ve ',vaponíakovén formě. A koaečně g1 všta.

něne 1 tobo; tsolík níEta v Navusěnkových povítlkácb,

příznaěně zauJíu{ lág&a a žeaskér avli{ště dívEí poetar5l1

které tah,S patří k aeJpřltařuvěJším.

liastíněný rríg savrrněakovýcb p"óz a zpliooby' J161E

Jsou "ud.ěláoy"1 dobře dokreeluJe vlastní autoroÝo vyznáaír

tl.ťro aae pwídk'a gačíná vžd'yeky a náI.ady. u odtuů pr:arení



í auto!'ůr l3rrlsaus a r:nění sugeot1vního aacbyeení

neopakovatelnJbo obrazu doby. J.l v 
'toi:r 

s;očívá 1 ta.

Jenatví sílnóho nnií].edového' '  enotlvrrího působení

tiavuněnkóva dí].a na čten..Íře. Díky naaneěenýlr vlast.

nogten opleovatelova uněnÍ ge b}ouběJ1 vrývaJí do

čtenářekého vědoní 1 charalctery uled1Ích ltdí' kteró

eutoroYa paněř orťlce zaznanenala epolu e oveduEíu

líěené doby pro nús 1 pro poEolení i:říští. llebo!

lja.ru'nglnicovo spl'aovateletví le ryz{r Jeho uněIeckÉ

v:íi:ovčll o ekuteěnoetl íe e1ge t1chá l 8Ž vEiloně Přf.

ilunená' ale oprevd.ová' patří l: ra'J.rt í;ře|r' EtsŤé

:raJí schopnoet a síln trvat a př'etrvávat.




