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V diplomové práci (možná s poněkud nepřesným názvem) autorka s velkým zaujetím a 

erudicí analyzuje texty Gogolových petrohrad~kých povídek - za rovinou vezdejší existence 

hrdinů vidí hlubiny lidské duše, existenciální a metafyzické parametry próz. Protagonisty jako 

je Bašmačkin vnímá jako určitou masku, za kterou Gogol skryl své viděni života, hlavně 

nicotnost lidské existence, slabost její identity, komplexy méněcennosti a strachy. Povídky 

vzájemně porovnává, hledá shody a rozdíly, nachází společné jmenovatele v rámci fenoménu 

petrohradského textu: fantastičnost prostonl zaplněného loutkami, grotesknost, prvky parodie, 

satiry a ironie, figum dvojnictví atd. Dovede kriticky zhodnotit přístupy v jednotlivých 

studiíc.h věnovaných Gogolovi a formovat vlastní názor; uvádí některé nové a originální 

interpretace Oprávněně nesouhlasí s je~noduchými výklady sociálními, v nichž hrdinové 

jsou nazíráni prostě jako oběť společnosti. Z významových linií zvýrazňuje nicotnost 

člověka, jeho desubjektivizaci, rozkolísanost ne-li absenci identity, přeceňováni vnějšího 

postavení a hodnosti S tím souvisí široce zastoupený a mnohonásobně rozvedený II Gogola 

postup personifikaci částí těla a věci: metonymie, synekdocha, kdy člověka zastupuje část 

jeho těia (nos, OČi, vousy, Část oděvu), Člověk ztrácí svou plnohodnotnost, je zastoupen čá<;ti 

ceiku, jeho identita je zredukována, destruována, zmarněna. Tuto fIguru ruština (zvláště 

lidová a hovorová) zná dávno, u Gogola plní specifickou funkci - ohjekty nesuhjektivní se 

dostávají do pozice subjektu, člověk je odsouván. Tento postup asi mohl být podrobnějiiJ 

analyzován, neboť je klíčový. Mimo jiné zdůrazňuje důležitost fyzického vzhledu, 

fyziognomie. Domnívám se tedy, na rozdíl od diplomantky, že Gogolův symbolismus (který 

je v práci velmi podrobně popsán) má tedy i fyziologické zabarvení. 

Převrácený svět záhadného Gogola připouští různost interpretace. V rozboru Něvského 

prospektu se diplomantka, zdá se mi, příliš snaží konkretizovat syžet, jehož dominantu vidí 

v protikladtl Piskorova a Pirogova, jako by to byl příběh dvou rozdílných mužských typú. 

Něvský prospekt je ovšem ztělesnění snovosti a klamavosti, tematizuje se neskuteč,nost, 

fiktivnost života v Petrohradě, Už známá skazová stylizace textu - to je hra s narací, hra 

s realitou, není to realistický záznam situací. Skoro bych řekla, že vzhledem k hláskové shodě 



jmen jsou Piskorova Pirogov trochu dvojníky, sp~;ují je vidiny krasavic. Personifikovat jako 

ženu lze jen tuto ulici, Petrohrad je mužský od svého založení, válečný přistav. 

Y rozbont Pláště diplomantka zmiňuje snad všechny možné interpretační rovmy) 

oprávněně nesouhlasí s Gukovským, který v plášti spatřuje symbol utlačovaného lidového 

hytí a prózu vidí jako reahstickou sociální studii. Na eroti72.c1 pláště stejně jako na 

ďábelskost Petroviče poprvé poukázal Čiževsky ve studii z roku 1938. Dvojnictví je tady 

v tom, že "značitělnoje hco" kopíruje Petroviče. Plášť je nepochyhně i parodii na ideál. 

Fantastický konec povídky vnímám tak, že Bašmačkin po smrti je povýšen, vystoupil 

z osamělosti, vstoupil do vyšší sféry obávaného přízraku, ale v poslední větě textu je Akakij 

Akakijevič ztotožněn s oním zlodějem pláště, čili okradený je ztotožněn s tím, kdo ho okradl 

- tímto ztotožněnim hl svou identitu opět ztrácí. Plášť samozřejmě není pouze plášť, ale 

součást parádní unifonny šité zlatem nebo stříbrem, která je symbolem hodnosti v úřednické 

hierarchii (Tabel' o rangach). Ta stojí i za povídkou Nos, kde figuruje nos samostatně jako 

člověk (statskíj sovetnik, páté hodnostní místo), Kovaljov byl kolležskij asessor (až osmé 

místo), čili nos představuje to, co je pro Kov~.ljova nedosažitelné. (Kovaljov bez nost! je také 

impotent, jako Čičikov a jiní hrdinové.) . Zase je tu komplex méněcenností (měl ho i Gogol), 

má ho Bašmačkin i Kovaljov, až vyšší úřednická hodnost by ho měla odstranit Rozbor 

snových a jiných fikcí Nosu je výborný, jen bych zvýraznila, že ke konci Gogol všechno 

zpochybňuje, i historku i vypravěče, je to tedy onen "nevěrohodný vypravěč." 

URláznových zápisklJ bych podotkla, že je to jediný text vyprávěný vich- formě, jako 

autovýpověď v denikové podohě Diplomantka provádí srovnáni Rašmachčina 

s Popriščinem, který má schopnost sebereflexe~ postrádanou touženou identitu si vytváří až 

ve svém šílenství. Podobiznu analyzuje diplomantka jako vyhočující z řady petrohradských 

textů, podrobně charakterizuje rozdíly a souvislosti. Na rozdi! od diplomantky nehodnotím 

Podobiznu tak literárně vysoko, zdá se mi to předimenzované a příliš explicitní. Jako 

strukturní prvek zjišťuje autorka v celém souboru (vlastně nejenom tam) syžetovou a 

motivickou anticipaci. Rozumné je, že s reflexí biografických faktů ve zkotLmanýeh textech 

pracuje jen umírněně. Na základě pečlivých rozboru povídek si čtenář uvědomí, že vlastně 

mnohé typické, "klasické" aspekty Petrohradu rozkryl až Gogol, když se prošel po 

Něvském prospektu Zároveň si nejsem jista, zdali v diplomové práci až příliš jednoznačně 

nepřevažuje topos prokletého, infemálnih() mě~ta Něki~ré c;o.oudy jsou až příliš jednostranné, \..~./ 

srov. s. 7: "Od samého počátku svého bolestného zrodu byl Petrohrad městem mrtvých, 

·kterému vládla smrt a pohřební rituál" (to má snad až Vaginov) Jinak práce vyniká pluralitou 



pohlerlJ"l, v rcwmanitQ~ti interpretací autorka dobře vyvažuje jednu interpretac\ druhou, dává 

přednost vlastnímu myšlení. 

Moje poznámky jsou spíše okrajové, vyvolané neobyčejně zajímavými a podnětnými 

interpretacemi kol. Poláčkové, která dovedla velmi kultivovaně a precizně vyjádřit své 

potěšeni z Gogolových próz, 007: nemusí nutně souviset s přesnosti literárně teoretickou. 

Diplomovou práci hodnotím známkou výborně. 
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