
qoGoL BÍsníx uÉsTA

vr'lpruťn sverď

. Kol@ pku 1830 prríbaly v nrslé lítcratuřc aěoy.

Jcž nclee pq)sat PeE jelco rtříaání lí'teríníctr etylů a

.Eětrl. Snad Jcd1ně kler1cl'anur déflnlt1rraě urto'qÉl n rcday,

alo 1 o byl už Jen v podrtatě zíaobárqr vy*mšmý€ň ná-

bc*ýcb protřc&ů pro bárnÍc&é žrtoby ě1 pnfl'cty /njr&a

nrl děLabr!.rtyl nclo P!'o dl'vreraí nportoárr Jcůo globální

poFtí 11t.r.tu47 e poctl.$, přÍrná blcnrchro ž{urfi t b&-

nlcté řcět' byb rrř dávao lrtvt. lb, co l'zc r Jt'rtm dávkoo

napřcraortÍ mač1t Jůo nltírrur ÍGbo pal1lnge . t-|tt6r

valo už dřÍvr, ncfiduě od polov1ny drac{týcb l.t.

8lěny probÍbely ufu bttrbě'l. vy.třÍdrlr rr přc-

&vší.r ll'tarární gneerec. bL 1825 znerrerl Lrtrt.pfu pm

nrkoE Íntr119cnc1. protďr acÍvýranl!ší přr&trr|,i-tÍ err

sjeé, eporrěrtlLy argeřovaó pocrÍ.c rr ocltlt. ue ;rqlrrvlšt1

/reF.ryrG7av/, vc vřaaÍ a vybaanrtví /e.LlrrEtcv.l|erurl-

lLlJ' v.N.xjilcňGlbotcr' F.t.Gllakl/ e s ftábtt & úrtnaí

/.'. A. Brlrt!,nrtl. J' B. l{. dlrr,lrtgv' A. s. GltboJedov/. V literatnře

rr leěrlr výrareěJ1 EPrrtilovat dlrlší !'crella' přr&všÍr rrr

tořl |.ELx|'!gJÍcí k fractl.ct&u ranatlnq f tzv.tlrtorrJa

glo{Ěno|t., lolno-vcllěerala šL'orv 1 t natrm aěrcté-

bo ttpu ./Lrp'uřcL bára&o-f1lorofo/t Prr.é troky nr vlřcJaoltt

uět.llly olloct1 Jrto Bň}lalt1j e crran. Ur l.1tcrátzír dční

rc nadto rrčal.l výraně podítrt mtořl asĚ]rcňt.l€'}&o lÉvo&'

ranočtlct Jeto BěllnrllJ, Iadňtdln nbo brrtJí Pol'GÝí.l

lrěDt.l le všal nJr&a ráe{ůeou ryorrěcnrké rrlgtrnce
,

l1tgratru'. - Až docud ae lltgránÍ trlvot s68třcadvel vc

šbcbtlckýcň aa.l&ccb a učrných epolrčoct.ch, Dy!í všal

stotpl Poč.t ětenál.ú. a proto rre rozšíř11o l' oakladatclrLé

a čacopt'rcdcé Po&rl.kání. I.ltorár:ní žlvot od této ctrvílo v
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P&t|tě až do &eška prcbíbal v žur:nálctů. Ert.gbna na}la-

datelského podaítánÍ uďn1la profea1mal1zac1 splsovatrte

fo n.Lž .e Da Locl 18.eto1etí bez trl.rtébo rÍgPěchu p,*urÍl

U.lí.Earuzí.a/. boor{řovou polltÍtu, a tcQl 1 racdoll!'zo.

vanou prodrrlccl rlovcc|rýďl dtěl g ohtcdau ae jrJlcň trřaÍ

rfuIňclr, kal.I,ulact. ec vkuroo prrbltka a ně}d1r 1 gnabrr vtrrrr

Pub[tr nolpulovat. Prpicvu kcrcJ'al'lrace lltcratary

byl v &rLu 1 na u$aďi nápa&ý. e do té doby acvídeeý JaÝ -

va1t, lttrrán í úe, e a&lé vynořoÍ bárníLa, ktcr&o pnb-

uhn vyacllo aa vrcbol pqularlty a po hráttél ěa!r. oPět

lrvrtlo. v RÉb poltlbr Jlž dřívr talwý cud .cntJreltrllg-

t1et&o b&uÍIa e drnetltr v.e.oan'va' kterÍ v t"otrcb

18o{-l8o8 raŽll obebí všobco&o rrctÍvár'Í, po něnř byl

rTeblr a aečckreě zaPcn|lt1 v lstcó 1835-18{o zírkrl ob-

Lrbu publlka bár'qík v.G.B.D.d1tto\7, kterí ttké o bto aáb-

1o přírct t&ěř ÓreE É1šG1. I Gogolova povídka po&b1r-

na rá n&ětln vzaltq e pád n6&íbo petrobradgk&o lalÍřc.

v žáňé!r.r těcňto případtl nešlo o P.rlp.tÍe pctqnébo a

Lrttlck&o ocvoJolánÍ t.řrba atrmýcb lttcrárDíc6 bodnot',
..Fž bJ' torrcc*ocú vrdlo t JoJtcu a&tvábíEu :aĚlG'rění db

aáxodní Lultnry, Eý.btž o hoároonÍ tltcránÍho vftvon z
brgdbka JGbo .futc'- v dlobovýcb PďŇer pobllhn vtnl1-

lo grělté dílo prg rvé chv1lkov6 r{llfu' prc okařt.tá a{,r

ť' a P.ts Je.o&odlto JtIo rryJcdcool rlrartn' acbot' rc vrtlo
.a J1DÉl. doJry a Jtnfil ldot.y. - PoareJtrc, žc rlutl&é
prctJc&Í k hoeotě ltt.ránícb vÍwor0 achycnJí PrrštrlovY

toldy o l1tcratuřc' arvaě rl'rmí r ldlžcnllvé. cpÍšs přc-

Jící ncž Lrá.tÍ*ó, elc vždy obsabu!ící Jádto' z něbgž ln

dodrce vycbálpt přl výLledrr &l' á.Jl.*Ůř 11 Prrškln povĚÍ.nl.

Jujtcb výzao Jc v accc]bávaJící.u cítrr pro odstíny ho&ot



a JcJlcb reátnou h1ararli.!': žáfuélu auton enl dílu rdc

není rrbráno an1 přtdáno.

Proněny v socíílFí exlgtancí. lltcra$rtY nráff !t.o.

zřeJně 1 JeJí vnltřní stt1rxtrrnr. Z lyr1ly ''G tryrtrrtÍly řát!-

tT, gPjatl r lntt"Bín1 konrnÍkatdrnínl gltnrco1 , Je,Ž bvl.y

přÍaaěné pro slov€sno.t aa Přelour 18. a 19.rto1ctí fprá-

t91Bké poolání, ePÍgran. clcale, ldnar'ý nlloctEí redrdgrl

a$t./. tÉto tďro vyetouplly do popřodÍ žesy bárnl.crté pub-

llclatt^}y Jako lyrlcLý pmfl.ct' rdltrer č1 bárlě' Ltcró

by bylo nožno orn'aělt Jako .{'ověa ďtětr lvéb věku.r $r

všeďr Je okrytě přÍt.arqr or{.cntaog aa nřcJlÚt' !e Ptno-

duka1 zálrdníbo řlvotaÍbo ltinovírkr přcd pubrÍ'Lar- lrd

veršl všah získala přcvabu pt.óza, Př.eř!ír n& hlrtor{'g-

ký a &brodnrŽaý, Loac1povaný vštšlnoc na ř&rovc caovl

tziY. gotl.cké prďzy nebo pl.karcsraí nctly /EÚrg.rr!ův lvra

!yžtg1n./. Podgtateě rc aělll. 1 ráz kr{tliské čt.nnoctí: tBE-

oanze přcstávaJí být úlea oclbornlckfi 1neumeír et1ztt.r-

ttclýcb dgtt1lů, ale snaží rc zeělcďt díro do drrtňoraíbo

ž1vote aouěalnoat1.

I 
.t7

Vrnl} nové l1taratnt7 Je tcdy přcóršír láůcŽffiEí

JcJí žánrové ortcntaa.3/ 'potu g aí lěla všat vr třt.cÚtýCĎ

l6teďt lloulébo ;tolGtÍ ráaední výaa JcštĎ tcer otátt..

Nová epocňa v lltcráloín tlvotě ncvzoltá t.L, že by rr gová

roallta rtala prcctě nánět.cr glovceaébo rbraraír to ry

rrebylo příJ.lš těžké. thĚní rwÍ ob-'oÝa-g úctřední rtrBrn

nebo sylbol1tté obrary' lct.a{ Jgoo r to toleatrwrt v robi

rát'ladnÍ prrlfuy ncbo řlvotaí pořno*l qtocby. lYto obrr

zy ncJrou arbltrérní, aela Je l1bovolaě v1rpl,ct, lu:í

krysťaltnva| a ztáx v obea&' pověčta'Í a z aělro také rrrrrÍ'
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být vybnátauty. obvykle J1ch ncbývá příl1š nnobo a bylo

by dokoce nožno restaví.t Pro určltoc opocňu JeJ1cb ka-
A

talogr. *

.Jalro příkJ.ad lze uvéat' ře rrrská llteratrrn běbca

18. a na počátlcu 19.ato1etí nagtínlla Jako záklaa.í r1tur-

ct doby etJetnutí brdábo a ěcstDébo Jedlnoe, přcdatav1b-

le .rottnu! a "Branmo'ttr' a nt1nnín, zaostrlýn a rncrc-

ýn. Plt}ttJcdíl . ?,dáLo by ra , žC taková '''trrtÉ ncztrá-

cí svoq výaacrorr potcncltllb ant. nadáb - e přeeto re

v l!.teretlře l9.stoletÍ gtává ú8třOdaÍ st'tnrgí konfllkt

zcla Jlný, erfita rozLolíganého, BozortaDébo a vtrlořoaě-

nébo hrd,lay s }Ldskoq ollrtvoe tí, JaŽ ce obJcvlla v Puš-

klnwýc|r ttY. JlžnÍcň Poéaácb' Evžcsc &ěgÍnoví, Icnoto.

vově ErdllorÉ naší doby a Poté gc z l1teratot7 arrvyttatí.la

až po prví arě &setJlctÍ našebo věku. Byla tp trQl el-

tua.!' navazuj ící v &oyrtlflkovué podobě Dt rrn&tlciL'orr

rynbol1Lu .d&oÍčnoatJ.rt Bozakotv$roet a ntpatř1č:aost

t?ý. rbyteěnýó Ltdí tyjadřuje v podstatě rafcéŽ co .bez&-

rcví",'pctnlctví., .dú1dl-b.ro1do"etrrÍ. a .prokletort.

někdeJších brdlnů. /prcé t, ta^l,ov&u přoeEnu v últř.dní'

orga1zu)ící r1trrecí &š1o, rerloužtl.o by zvláštnÍ úvaby.7-

tln&7n, žo rrcnárrací gterdlrl eyžrtorrílto větš1lor rr po-

vrónícb břÍčLách a vyabatrabovanýnl eoh&atyo Ldrku1a-

lí. všlt eyřet na zákllóí lcltrr.,cJ'. ' tozYrbu|íaí .tírktc-
.rm 

arcuorraíbo konf}lktu určtté opocby, růžc a. toůo ltu-

dltm vrátÍt k pávodníau sryrlu, Jež nělo u A.x.1tGsc1ov.kd-

bo nebo V.F.PGruYGrzgvI' tJ. lr obaažsní blrrblrnó kootíarrl-

t5z nyrlttelckébo a ruělcdcébo sgberryJádřeuí vtlkýctr blg-

tor1ďýcb epocň.

JG&ou z takwýeJrto g1tuací /et Jedrrí'.n ae 'g]mbo-

licrcýeh obrauů"/ v l iteratuře 19.atoletÍ byI obraz měcte.
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v rlrké llteratrrřa pak kontrétně obrag Petrobra&,.s

$rnnbol1cký obraz něata md v ruěnÍ, fÍloaflt. 1

děJepisecnÍ dávaou tradlcÍ. Jebo xárcdky Jeoa paŽtro'ě

v blbltckýcb aíntácň o Baby1ďru a 9odmě Jrko rílÚcct

neřest'.. Auguet1nův ldcál 'pravé obcar Je rprel!.crly na-

uířen protl R.ínu. něatu něst" conte pohastvÍ r lvětc-

,'iáay. Darrb nazýtá petlo irěgb t'ěěné lttrÚtl,r. Sned

by se dalo uvďovat o !{atň1avrltbo rl'rrntsřýcb kmaí-

káďr Jako dÍle, Lteré 1ÍčÍ Plgrsncl1 @ Prottor boJfi

mezl. s1rnýn1 oaobnostaa1, zápasů o noc, vtt'ou'r r zloělnů.

Kmgnského I'abyrl.nt avět.a a ráj grdoG obrahuJc obrag

města Jako e1rnbolu "nanoqtt a,trápcní ducha.. Ílvalog

so.rěástí l1teratutT 1 nyšlení 8C 'tal r1nbot..tc*'ý obrrez

nrěsta -za g€ntl.neEtaltm á Jeho t1?1ďÉ prot'trf,brfu

něsta a veanl@, c1vlllza@ a přírody. ř1votr tÉvuěaí-

ho a přlromného. V prré polwlně 19.sto1ctÍ bťrr mJ-

většírn1 básnít,y rněEta trlr*ans. Brrlz|c' Es&hlro' v

Rushr pak rušk1a. Go@l' xěkrgqr. DoÚt'JGvrk1J, BIok

a BělyJ. V čegké lltarabrřc to byl'l niioer Bácňr, sonr-

d., Vllén l,íršt&, trtca.6

qpěraé body. něgtské rltnaor tvoří t.abryr.Í'at ulÍ'c,

mez1 nÍnJ.ž prcudí darry ltdÍ r hrd1agré raí' o}oo*ÍJí

ngbo bloud,í. sc}'od1šs Jako gtné příltu1tové c'tr &

lnterlért, podobaJíct sc ccatě aa rtleněoý vroh v pobář

káďl. nepřeblecbé přfbytty' v nÍobř f,G hrdlngré ulrývúí

Jako vl sluJíďr. Podkrwlí nístnoetl Jrko pGt'.férl'o 11d-

ských ocurtů. PilCty Jako nísta odločc&o r gl.to rřnÍho

traranpádÍ. PrůJczďy Jako Polorovltrlay a ěl.hadla. P.. oc-

tl a hradby, soufil a vězení Jalgo prafJc&y g&11gé rÚ9u3

Iace žtvotních pobybů a Jako nástrcby aeztušenft. Prázd-
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né a ffié chr&y Jako azyl n€bo E'oElttllna. Z portav ae

vyskytuJí ěasto zába&rí starcú a taJe;ní žebrááí. JaLo

t:oeky ncznáaýďr oouďl. *,ažer'é ě1 nrtvé dětt. ncbo rrnírr-

Jíeí dívky Jako obraz narooct1 žlvgta'. příznaěaý )c irult

unl.formy Jaho r1nbolu rměJšíbo řáe bcz přllozesé l ctno-

zřcjpé aubr1ty.-lllvot 2d8 Ebíbá vc sboau ě1 naopat v kolo-

tánÍ zábav, Lt.ré re parrdmě etávsjÍ též rboneu a !'orr1!-

aogtí /arcv. Ptvou kapttolu Bvžcna 6fu1nď. tlrplctín

proÚtollltu setkánÍ JG b.rrl& /ě*o vt zvotÉclé a óld!'n-

sky toporné podobě /, pl;cs, dÍvedlo, clrlnr,e ě1 kavána,

ttďy Prcatoqr rltbr.o{rč.aý€h a níbrJÍďCň 'o Postav. Přlro-

uený rytanre ž1vofr Jc nďrražen borl1nanl. Erdílové nabJ-Íže-

1í m oavětJ.cnýcJr okca /éaszý :oltJv|f r tdc blrdrJí ztrac-

nou lldrEtu rorrvt'rlostr'V nocí Jeo pdr' obabánl bludl'štšn

quštěných ul'le. PozoruJc cvět]'a, z&ící v Ildskýcb příbyt-

cícb' v ductru Jgrn p&*přenášcl v bolegtné 1 radwtné výJe-

Výe ktprg ozařovala, a nyrIíve'l na to, žc pod tol1ka oby&

lens1 krovy nq& Jedlaébo přítrl.a. 8atíncp Jccn rozjí.aal'

na věžl gotílké Latrdr{ly oaněřoné údcry odbíJely hoa{nq

ta bocbou' dál a óál cs nerly vr všecb t&rcb' od kortcla

kc tsoct€lu š1roLo daleko.i A neddo.ko toho'to níEter.Bezoáu

líríval Jcen .c v dav - obrcnorr pcšt lidgkgu.'7 pěJ 'á

nozříďre dc|'ktíÝlÍ ráz, zloěl.n 1 právo lzc éžko tŤ)a2!B|t'.

Hďgto Je ccntrro podvodrl, 1lt81t, prára1ceÍc'h Lllěclr a

sou&ícň procrů. Earar&í bra v Lerty r prct{trrce Ea'a.-

ucnaJí P@r B€nrav, ale aložlto bnr pravčy a zdánÍl toby

a arylněnÍ.

ŽábÝ z těchto notÍrnl nenÍ ltbovobfi obnrnn rerll-

tT, vaěJšín a oftrozoro'leýn lYtc rěrtrLé 1oLa11ty3 v!,Er

čuJí ec nao;ratr ayatéuovostí, ma"o.d ka spleĚn&u vý-

lkytu - Jeden r1rs přlvolává drubý' takže eo obJevrrjt /s-
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poů z většÍ éárLL/ pobrcnadě. Eaždý z n1ďr ."it Je&u a

tutéž podstatu: .rněsto Je urč1tou ať:nrkturou 1l8q!&.o- žlv,o-

ta' modelen axlstenca' sÍdl9;n degrad'ace-.pll'romýcň ž1-

vctních ho&rot a-.yzt*hil. &raký fLlpzrlf N.F'PJodortov" Pří-

tal DostoJerrrkétro a Tblatého' ó něstě napsalr lltrš1...

něete tr70ří pcÍcrok' t 1.o pokrok prrlnyelový a obcbodoí'

neustáIe zlelluJící valtřní boJ, a steJně teh p*rot po-

t1c.eJně soodní' ktorý uá krotít boJ. brzdlt rtřetání DGr

ttárýn &zíráníg a trertárrín těch' tteří rybočEJí at orry

nen 11d8té svobody, Jež př1pouštÍ z&on. !Íěrto Je prcto

e1nlcěu,ctn ktcrá Je podrobeaa stálc e1lněJšíau dozonr3

rpolcčnort, Ltcrá ac držÍ g1lqr ttestfi. Ncní r& bratnt-

ví, 4b Jea ůěaská příslušnost3 není tu vlart, alc bcz-

lváný stát... t'těeto uůže a musí býL aán loěoo: Et'Et'tř

tnttnící ngbo káraÉr táborea' kde Jsou emrtřaděoy všcch-

ny nástroJc tngsbl... a zevaě Je třeba zobrazÍt něrto

Jato P€vDoac7 replBz.ntuJící všeďtny rirynálezy útočnýďr

aobrantrýďt progtředků války... " 
8

x

U nrskýďt splsovaElů ná sÍt'rae měrta Jcště Je-

den s1ncíf1cký LTg. Nepřírozenost se tu JevÍ Jatlo nepál.-

nost" přízračnogt. Jatckoll.v Je něsto sférq' přoaně EroZ-

vrženýcb članetí s výsleďcy , jeŽ lze kalkulovat Jato

pravděpodobaé' obrožuJe Jc neuctále cfiaos. Jebo řád Je

vratltý a neJtstý. Je příaaěoé. že Pqšk1B unístíl do

Petrobrada karetní hnr ./v Pl.kcryé dáŇ/ a porro&ů /' rp-

děn& ýzťřJl , v cbou přÍpa(bďt děJ s neJtetftt. výsIedty

a ntrtloÚtí rlz!-ka. Dostoj€vaklJ přírno o"p'"r.,l o.trntrobrad-

ské JÍtro' zdárrl.lvě neJprozatčtěJší na eIé alLarl1'

pok}ád& soad za nejfantastí.ětěJší na svět-ě. /.../ t.tyslí!,



Žc ze talcov&o pctnbradrkébo rdna, deštívébo, rycbravélro

a nlbevébo, nusí d'lvoká torrba něJakébo pušklnwekého (Erna-

na z Pltotré dány /koloeálnÍ postava, úžasný' dokoale pet.

rohradrký typ - typ petr&radskétro období/ Jcště vzrůgt.

v té nlzr ke mě ctokrát přlchánl.a pod.lvaá, leě aeoďrytná

vl' lna. A co kďyž se rnllra roz1plyne' lrystorpí vzbůnr, a zá-

rovcil c ní odejde celé to deštlvé, sLL*é něeto1 vystorrpí

r nlbql a rnrLzí Jato dF a zbude E dřÍvěJší' flnrhá baž1na

a snrd q>rctřed pro okrasu brmzwý Jozdrc or rpěBěEa'

zchvátgnén kol? /.../ Taďy se všlahnl. něLa hroorr e ženou,

alc kdo vÍ, nožná" že Je to všccsno něěÍ 8ran" a e1 Jodeo

ěIovět tn.ncaí rkutačoý, pravý, a! Jedaa ěln oprevdovýa

xdo31' kou tG to vše<lco dá, náhle Prsocí'tne - t Ýšg aáblc

aLzí.,9l1rcto v1děaí něrta bylo alo\ru vzkříšono v petro.

bradslrýcb pasážídr co*ébo Elvota Klln.a Sangrlna./ Y Rtskrr

byto pod vrstvou nepřtrozenostt. a arráenctÍ zřeJrě vždye-

ky cítěno s1l.né půEobcrrÍ reálnýďr llaských vztrtrů, a prot,o

n1kQr cPaěDý pďl žl.vota nenabyl takové pagírmostt Jatro u

Utcleusc nebo Balzatr.

Každý r1úsovatcl rmesI př1tcn do sytnbolu aěsta cobl-

té nrlť a 1ad1vlduálnÍ aspekty. Go9o1 v něu zďůrazntt v poar

strtě totéž o Jeho 8tárší aouěasnÍk, a 1asp1rátor Puškln -

cbaotJ'čaost a rozpad třtrozenýcb sorrvJ.glostí.. Příznaěné Je

kuPř. aranžwání jeeré ae ecéD povÍdky xěvský pmspelt'

ncat' kdy ae natíř PJ'skarev ocltá vG snu, na plere. hÍaě-

B3 je ruěslce pláštrl a kožlchů, oslůuJící lustr, ohrmé

nnožrtví 1!d.í' neoby&Jná pestroot tváří. brdlnilv znatek:

lMěl dojen, že něJaký dénon rozdrobll oelý svět na aět,

touetů,jez dobroaoy ncdával í žáťbý snysl.. Vzápětí aáslc-
.dtrje 

nÍsto c charaktcr1etickýn spojenín 1nrsonlflkae neží.-
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vého pře&ětu /'kontrebae v7kukorral./ r analýzou cglku

D. ltnoÚt.taé deta1ly, prazontované na úrwu1 eltu ga-

nébo /raad by bylo nožno nazvat teDto lavoraí patup

.&perloal'Lzac.í,/l rl€'kuoucí se dánsté pažo 1 ěegré

fraty, lultr1r, lutry. potetuJící pavuěloové závoý,

vl&šué strrby 1 tlu.tý Lotrabar, Jeaž vyk'uXorral gl zábred-

1Írr rreLkolcpé grIér1c..lo z ŽLvýďt bytctí Jrou v11ůaty

PcnD ěártl' rrcžlvé přeůěty naopak oŽívaJí. Rozlořcní

rvěta na dptal"ly Jc patnré 1 z popltlu tgěv.té tříffl r.bd.a

ulrzuJc švl.háC'Eý wcbái|kový kabát zdobený rlvctaýn br-

ttl!' drohý vystrrvuJe svůj řec|cý not' třetí le pyšnÍ rrac-

n1tfrl tlcoully, ětÝrtá Báreu a9an11ýcb oč.L a apertnín

tlobočLcn, Pátý pllsEao e tall.snanlr na pěrtěa& rrlÍčku'

ša|tá aožLorr V oLogzlujícíg rtřevíěku, ee&ý podrvuhocbýl

nrčnfcn' osný přeLvapuJe rtto&tvaýnÍ' Llíry. fGqoL,

é.3s6/. Týž pr1aclp orgaltnnje Í iuocl.l běŽlrý pc;tlcr 'v trl

cbvíl1 vyko*l a boční ullčky obromý ušpt.úr{f, .Bo. r Jako

oblpvltá cekyra utkvěl nada tt! t ktcré re vyaoř1ly zl nín,

1 nad' eclou tváří..Il

, Ctrloc zasďruJe něsto v Jeho e1ku. o Paříž1 Gogo-

lův brd1na pnvÍ, žc \1 za[ažcn .lnětÍ atřecb' bouštl.nr

rt koúrů, marclrlteltolctcy nlbloučeafil nrcenl' dGEů,

na něž ra nalep1la trurtá cárov1tost kr&tů' obavaootí

nabýcň' obnařoých ffiícb stšn. arspočctlýn r pertrýn

drva rllt$'b pírnsn, ltará fulbara po rtňnícb' po olmcb.

po atřaebáeb a dcilgooc po koíaccb' zář1vou Pr{zrafuostÍ

atžšíab poocůrodí, ttará byla postrrrena Jen a rrcld'lovébo

ckla. fÉqoL, r.L9L/.- S ro4la& svět! na kary gouv1rí

Í n1ěrní obragů v norglg Podoblzna nqbo čoté protříp&í

aěatl!ýeb krrrpů, které se obJevuja u Gogola tahřka všuds.
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Xlepy Jrou konc1povány většlnou tak, že ee roálnýn pří|ro-

dán doE icává pďrádkově fantast1cké Ínterpretace, zabaluJíeí

skutečný obrys událostÍ: v povídce Plášť, kde Jeou ktepy

ěaotýrn přeďrrětem líčení, je pďrádková /éL EytologLdc.ál

trarrsformace reallty perlod"tcky zdůrazněaa už první větou,

že |v Jednon mlnl.stergtvo sloužÍl jeden rÍednú<'r Což Přl-

poníná trad1ční polrádkovou fornull "byl Je&rqr Jeden křál....

Chaos však určuJe 1 pr&běb žlvotnÍho děníg Gogrol

vlťtí ....všude skvělé eplzo<ly, ale ne vznešerrý a velkolepý

pohyb ealku..." /@aL, t.L96/. Nakorrec ďrrcs pnorrtká Í

do lÍdského nítra, rrrnrtvuJe v čIověku ectropnost, aby se

rformoval v cobnost a proěúuJe bo v uzlÍěek nenrózoícb

tužcb a rcakcí: v člověku 19.sto1etí ce podl.e Gogola guí-

a1lo dobro Í zLo .Y neurč1tý tvar., 1ldé naJí rode všech

tilžbtčok troďru pod neJrry'šší vládotr egoÍanu' /Gogrol, r.

zLL/. s tín pak eouvtseJí dva neJvýzmmě jší ryay Gogro1o-

výCň P€trohradských pr6z.

PředevšÍn Je to svérá^á hypertcfíe času Í Jeho ponršená

gomrlslost.l2 I u Pušklna, v Jeho prvéa .pet'rohradském

díIe., tJ. v úvodrrí kapitole.Evžena oIrěglna. je ěas rmí.uárr

jako rcmnt vysooe problenat1cký a třehký. Ve vlastním po-

aánkovén apa.ábr k fuěg1novt Pušk1n sioe lrmlcky tvrdí:

rDovo1uJeme si upozoralt, že v našen rotáně Je čas t€Z-

vržen Podle kalondář €.'l3 ul.,ué,,ě 8e.příběh Jcho roátrn

nsodvíJí p13rnu1e: pr:vá kapltola Je postavgna na prot'lkladu

vlastnfto děJe a retrospekťlvnícň pasáží, a1e též na vý.

anaové hře, když do sebe prolínaJÍ jcdnorázové dcc.e. 7Á-

pojené do vývoJe příběhu, a dění 1@ratJ'rrní, &n ze dng

sc opakuJící úkcny Jako toaleta, divadlo, Pleq. býřaní,

tÉdy žlvotrrÍ každo&rrnost, navÍc parad'orrrrě naplněná nl.kollv
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úěclrrou ělnnctí , ^ýbň Pust,ou a neút.ěšnou z4ravou. cr'

Jc&rak pos|erpuJe kupřcdu přt líěgní příběbu, Jodnel u\,í-

vá na aíetě v lraaďr oněgl.nova petlúradglého řlvotao

Též by eG dalo říc1n že kmpcz1ce kolíaá rual vyprávěnír

e poplsen, v čeuž něktaří bldatelé vldí podrtitn rozdílu

rez1 ept'ckýu 'qě1fu a náuurr.l4

Go9o1 avádí tentc pr1nclp do abgurdaÍct &rladkú.

.Tc rn&o, žc povídka .riloc začíná přemýn drtovfi í{*il

/zs.březrď, rlo rok jÍž rcházÍ a v Bolt'ortr ' u,díní.r aot
b1ě.,

cétází tét' Jnéno hrdlny, o řmž re podotýká, řc rc Jc ncpo-

dařllo zJlrtJL Jcůla ep1zoda příběb$oaěÍ tvnnÍr:

'Al. zdc sc příběh zt.ráet v úplnýah nlbáó e o tO' o .G

rtalo dále' neoÍ naprato nl.c zn&o. /cqr., é.395f. V Blít-

nových záplscícb zaěínrJí lwaěž Je&otttvé kryltoly přcr-

nýnl. dat.ovýnt. údaj1 /od. 3.tíJnr po 8.prctne/ o jnt' al'e

n&t'a nartqlí pcrtrá škál"a ěarcýci uršcníl rBt 2@o. .

{ 3. dubne' 9 ' 86. břc aqoo, n z1 dnea a nocí" 1 ' Báaéno. bE

byl blz drtal3 "Na drtrn rr1 lctrlanaEjl. uěríc trké urrbnlt

Žáť&Ý. Býro ěartvíoo'3 ÚBc I. "l 'lírdrdd' třÍcátého tboroc.;

.I.&lr tárož roku, Ltcrý př1Ěol po únoru.3 .bG 25..3 a

aatooc - rD3.lne rtrro oreů 3{9'l |v orlgt.aále: "tl3{rto rc

gdrc cevrBlo319,f , @ž Jc clrlekll'tovrlcý ranný Jalyl,

scňáaí-ll něrtsk&q ž1votn vnÍtřní Gplt.tvogt a

rczpcdá-ll ro Pó Ď cl}u aa ep1rdÍt JdE byro řrěroo výšÚr

rtává rc Jcdlnýl prlncúpa" p'odtr něbož rlc uryořád.t

událostl, ěarová náslcdnoot. AvšrlB a1 to neaí urpclcojlvfi

vodíttol rr-rtstrrJc-1í nczt' udáLostrrl louv{'glort. p*

Je&a rrdálort v7tllčuJc prootě rdálort předsboúe , aíř .re

116 g6qďrovává, nabraruJe jÍ' alg nerozví)Í. časové něřítto

Je pot@ vEěJší a vlartaě ncúěrnaé /podobně J.t'o Evck vět-
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ních hodln, rozlébaJícÍ re prázdnfi't ulÍeenl,/, událostl'

exíatují Jakoby volně a bez Jakýctrkolív rrelací v ptázib'&,

prcstoru' čts sám je ztnšen. Po&bně, jako Je u Gogola

nepřehleďrý něstský prctor, stává se nepře}rlednÉt 1 čar.-

DoeJrc Ještě, Že odrmíráaí' qt}vění ěasu o&'rzrrJe k nýtn

stejně Jako zmíaěná fonule 'v jcdnom mÍn1stgrrtru gloužl'l

jedan úředník". Jcrtl!že nýtus razll pno urč!.tý kol€ktlv

závazaé bndnoty, jsorr nýttcké tend€nct v Gogrolově prďze

také JÍstýn z4lůsobem parad.llpattcké - ncv1rJadfilJÍ htsto-

rÍckou zkušenost, nýarž apel., který má plat1t Yždy a všudcr

nelze-ll v žlvotě zjtsttt přírczený enyrl, Je-l1 ělověh

bezradný a Bezaštítěný, zbfuá 1en láska a aoucít. /PřÍpo.

néfi'le Máchfiv výrokl 'iÍá mlluJu květlnu Ie uvadnc l :zYíhQ -

poaěvadž pojde; - ělověka' Ža zeqře a nebude' poněvadž ctt,í,

Že zhy-ne na vzdy3 já níluJu' - více ncř n1lujrr - Já se

kořín Bďru, poněvadž - BBÍrí.'15 Toto Je epel rěgtgké el-

ttrace l,/

Dnrhou zvIáštnotí Gogolovýďr něetakých novel Je

pojetÍ .nal,ého člověka.. I ttto postava tvořÍ trad1ění

stnrkturctvourý prvek něrteké altoae, rěgtek&o ;1nboln.

Větštnou to bývá bytoet zalcřikautá a utlaěcná, u Gogrola cG

naopak bo'rří. Příběh Akrlrljc ekak1jevtčc Bašnačk1na Jc ob-

dobou ll.d'orrého ngtÍtelg Tarase Bulby. Podobný F 1 příltb

Pcpr1šě1nův z BLázoovýCň záP1eků.

základrrín faLt&. J€úž Pcpr1šělna dráždE JG lrctlačc-

aí př1rozenýcň lidlkýďr bodnot a vztabů vztahy d1É1.

tJen nÍ deJ no&rní frak od běe a kravater, JaIo náš tV,.

pravÍ na adreso svého nadřÍaeaótro, .a ncbndeš eÍ arrl po

kotnÍkyl /Gogo1 , é.38o/. A o svén sokoví v lás@ prohlašuJe:

"cb D! t@. Že Je. to sodkomří" vždy€ to není aic víe ncž

tÍtul O Žácr.,á v1dltelná věc. ktcrou by bylo Lze vzlL do roky.
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vždyt proto , že Je podkooří, mu nepříbude na hlawě třetí

oko. vžd1rř' on nemá nos zLatý, ale steJn1í Jako Já, Jako
každý J1ný; přece Jín čtchá, ale neJí Jfu, kýchá Jfu, ale

nekašle. llěkot1krát Jgen ee pokoušel př1Jít věct na klorrb,

dovědĚt se.' proě se dělaJí všeďrny ty rozdíly. Přoč Jsen

Já t1tulárnÍm radou a z Jakdro důvodu Jsen Já tÍtuIárnÍm

ra&u? Snad Js@ něJeký hrabě nebo genaráJ. a Jen se tak

zdáu být tltulárníu radou? Snad Ještě anl sán nevín, co

Jso zaé./...1 Bád bycb vědě]., Prcč Jsern tl.trrlárnín ra-

dou? Prcě zrcv.na t1tulárnÍa radou?. /Gqo.}. ě.386/. Atrt-

bBty, které člověku dává Jďro poetavení' Jsou vďrledqrr

k Jeho př1rozeaýu vlaatno'ten zcpla vněJší a nďro.llIé.16

er.oÝěk Jg v tm ěÍ onol postavení zaěn1telný, ale zaně-

nltelné Je Í postatren' 
ť,: 

člověka. Zdc ge lodí Popr1šě1-

at1v /ší1aÚý/ nápad, aby,prohlá811 španělekft králen: proč

by nenďtl na uprázdněof tr'ln dosg&out právě qr? ěím se

11šÍ král od něbo? Jaou-L[ překážLy' které se člověku ataví

do eest1r, Pouza vněJší, bez mranmí autor{ty, pak s nlrrrl

nůže zápasÍt všol pnootředky, všcchao Je mu dovoleno.

Je ďefué. že odtrrd vedo esta k úgtřednímu ronantlekérnu

ténebr' k prcblenatlce déuoÍgnu. rDénqlr Je bytost,

která se aecboe podřídtt alkov&u pl&ru vesaÍnr, Jeho
řádu, .ttví Jcn aa gobě a Da cvýcb přárríďri Jen on eára

núže rozlrodnot' o kdy učrní. Jcho ororrělost a wkoře-

něaogt Je pak E'otra rrrbn Jeho goběstačnoot!..

qa9o1 tak qykrosll.I lnal.ébo ělověka. jako obdobu

vacšenýlb a &kloatlvníďr brd1nů ronant1crcýcb tragédlÍ

č1 1nán, Jako JcJlcb vn1třní přeho&rocnÍ' z tottoto trle-

dlaka Jc pryríšěln zárovefi přadcbůdcm Rarkolnlkovovfi

a Sv1drágaJlovovýu. Gog.ol tÍnr mrměž odhaI1l podstatu.
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význuový klÍč 'něstgké sítuaee': uěgto Jc rférou lndlvl-

dualÍsmu /v rovÍně etlcké / a raclonal1gu /v tov1ně gnolo-

loq1cl.é/. I.Ídský ž1rrct je til ol.íelzorrán přccvědčcní.n , Žo
lldé s'n| mďrqr v1rnalézt Jelro opt1nární formy. ovládnout

skuteěnoat a reat 1zovat v aí své z&ěry, ktcré Jra zaJtrtÍ

veškeré dostuP!é blalro a plody všech přÍroóíců e11. všc

Je ělováku Pouze obJekten Jeho proJektů a v01E, aouboren

tak č1 onak qruž1telný& frrnkcí, earozřetsě Že L dnrzí

11dé. Ale 1 oa sáor ge t* aLá'á obJrlrtea pro Jlaé , zt,rácí

s nÍn1 př1roanqr souvlclost . Je odgtrčen a láu. oěnÍ

světa se nozpadá rra Ecspoč.etné unožstvÍ ]rtÍž,ícíe}- rc eřeí,

nelze Je přehrédnout, ekutečnogt gc gtává acshktuní a

c{raotleká.- Je-l1 problén 'nalébo člověka' t probléu 
,.d.-

mo1smu. ve své.neJblubší vrctÝě totožn$ vyrvětruJc to

téŽ, Proč nďrla rmantíctá slovecnost talc ryďrle potlcr-

nout na čtÍvo pl.o Po1oLu].trrmÍ *štác*é vrstv;7. Jat ec

to v Rrgku atalo kupříkl.adu s 'qblct'draě korra1povanqtr

poczlí V.G.Benědlktopa: twtra Podí)b1t lvět vlartaín prr

Jektrln ná s\'ou velkou 1 nalou var1antu.

x

Popr1šč1n podlohl přcdstavě, |Íc Jo španělekF krá.

leÚ. DodeÍlo' t,e dvěstě let před Gogolarpu pwídkou vBll-
1o vc SpaněIrku dranr' volně paparráarJící naopak Jod.'!
z d1rnaatldcý& příbětrů sevcrovýoho&í 8vropy' calacr&ův

ŽÍvot Je aen' .Fbo děJ třořÍ Jlstou obdobu Gogolovr.pří-

běbu. r zb Jc brdlna uvěaěn v bídnýeh žlvotaí€h poeía-
-káď', odkud Jc.náble Yynesgrl na trůn' ale vrápětí ail.

trrlnu zbaven a uvržau zpět do bídr a poížeoí. Drua g1

kladc otázlcu: oo Je v Jebo žlvoti pravda a co. .en? bídt

nebo královgká groc? &é Je con, vypl Ýlá z ca1dc'.6nov. tE-
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trr, trnkud Je to ě].ověku Jen zevňě eealáno a polud ce ělověk

jen ďrápe toho, @ mu svět nabízí nebo co ge mu zaďrce.

Pravá skutečnost začíná pro Ca1der6nova hrrillnu tanr, kde co

aravně rozhodujei zde Je nezastupítelný a glnlj' odtnd zaét,-

ná Jeho nefalšorraný žl.vot, prctože překonal. poutrou dtnost'

faktleltu. Takovéto řešEní př1pravovalo p{idrr radlonallrnu

a 1nd1v1duall.smu, Jeho teonttí-ckou folmulací byl nravní

rlgor1smus Kantrl.v a Scň1!-lenlv.

I pro Gogolova hrdlnu byl ž1vot t1tarlárufto rady

Jenqn sneln' čímsl cťraotÍ.cksr a rměišínr žlvot španělck&o

krále pak rovněž snem čí. šílenstvín, Skuteěno8t ac nu však

otevřela vc chvÍl1, kdy odhod1l všcchny vaěJší vztahy a

arab1ce a kd3z F,ocítll autent1cký kontakt s J1nýu ělověkeo.

V Jeho případě se tak stalo v zárěnečném výkřl.ku: .To 8e

nodrá v dále nůj drlm? lb scdí u okna ná natka? fatlčko'

zachrafi svého utrohého synat /.:./ Pďrt.cčl, jak bo l1dé trápÍt

/.../ Není pnó něho na gvětě místa. PÉrráeleduJí ho. ,/Gogrol,

č.39L-392/. Vztah k natce není zaněnltelný a rměJší. zde

Go9o1 jako t1'p1cky nrský sp1sorratel - naclrází výcttod z

.městar .

litěsto v literatrrř.e l9.stoIetí nebylo pouae obrazem

toho. @ ex1storralo ve skutoěnoat1, veďrtou, k níž bylo nož-

no př1dávat rtalší a další rryqÍl Jak Je přl.nášelo pozorovánÍ.

Bylo node}ern ltdské eÉletenoe v nerkantJlní.l a lndtvldrral1s-

t1d(én rřelezném věku'. .Fho dílčí rysy aagnaly espckty

této všeobecrré problematlky. Gogol J1 rozvlaul & polob, o

nlchž nl.kdo před ním neměl tušení a 7eŽ po něu v ptné šíř1

ucbopÍl až Jeho verk{ ant1pod DostoJevsklj.
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Pornďy:
-a-.

1.Sro'. postřch A.s.PUškÍua, Polnoje gobrantJe sočÍnenlJ
v desjat1 tcmach, sv.7, Mogkva-IenÍngrad 1951r l.640.

2.SrcY. stud'Íe B.Ejcbenbatna o ,,x'|l l1terárníro b1tu. \'.
gb.Teďrla 11teratúry,BratÍslava ťgzrr 8.l{9 an.

3.utYáření sovět^'ké llteratury jako JeJí rad.í}ální žálro-
vé sgbguvě&měnÍ poďrop'l lÍ.JoBerkovsklj, Eoovt Jeho
8tud11 Probléury stylu proletářské lítoratur1z. v kD.!l.J.
Ber*ovsklJ, IÁterární kr1tÍky a studÍ.e, Pralra L965e 8o
1o3 €lD.

4oV jeeé pwÍde F.Abrarcva vz'o*íná nat}a nětollka ďttÍ
na 2.svět.válku: v těsnén soueedství re tu rlhne vzponÍn-
ka na rodlnný stů', Da to, Že do práe odcháala 1 př'-
ďrázala la tny, talcže oenrotrla dětcm pohlédnout do tvářc.

1 na b, že ctrléb byl nďrražorrán plac|caml: r&d1nný rt0lr,
npobled do tvářer, "ďtlébl ťi všecbno Jrou syubol1<lké
gl.brace.

5.o "Děstě. v rrrské l1teratrrře a u Gogrola grov. G.A.Guko\'-
sktJ' &al1zzo GogolJa' lbskva-I €nlngrait 19593 Ju. !{ann,
Poetika @golJa, !{skva 197g.
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