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Ačkoliv diplomantka pečlivě dbala o dodržení základního vyměření práce výhradně na 
petrohradské povídky - tematické, historicko-poetické i pokud jde o substanciální formy 
vědomí mezi autorem a čtenářem - vypadl, také pro ztížené možnosti komunikace s vedoucím 
práce z jejího názvu právě odkaz na materiálovou základnu, z níž autorka vychází. Mýty, 
přízraky, vize by přitom u Gogola vypadaly zcela jinak, kdyby pojednání o nich reflektovalo 
podobu kterékoli jiné jeho povídkové sbírky, dramat či Mrtvých duší. Za tímto konstatováním 
se skrývá nejen neobyčejná rozmanitost jeho výrazových prostředků, ale i nebývalá rozloha 
konstruktivních principů jeho próz. Jinak ovšem diplomantka důsledně odolávala všem 
pokusům o rozšíření souvislostí, v dané situaci zpracování Gogolovy tvorby pochopitelné i 
záslužné (umožňovalo jít při dodržení jednotného rázu práce více do hloubky). 

Respektování především kategoriálního myšlení o literatuře se v práci demonstruje 
dosti neobvyklým způsobem - po obecném úvodu je záměr práce předveden ve 
dvoustránkovém výčtu obecných problémů, promítnutých předběžně do jednotlivých povídek, 
který tvoří svého druhu klíč. Názorně se tu zároveň předvádí rozmach studia Gogolovy tvorby 
v posledních patnácti letech, navazující na předchozí etapy přelomu 19. a 20. století a 
meziválečné ruské literární vědy. Sám charakter Gogolových textů tlačí přitom badatele nejen 
k uplatnění dnes už tradičních interpretačních metod, donedávna ovšem potlačovaných -
historické poetiky, literárního časoprostoru, postav jako masek, mytologických literárních 
souvislostí obecných i speciálních (např. dvojnictví, fatálnosti, fantasmatičnosti, genia loci, 
kaleidoskopičnosti, úniku z reality), podstatně ovšem aktualizovaných. 

Ještě důrazněji se tu uplatňují novelizované postupy obou verzí psychoanalýzy, 
sexuologických i náboženských a démonologických symbolických výkladů, fantasmat 
přízemních i romantických, psychických mánií a depresí hrdinů (problém strachu 
individuálního i společenského), elementárních fenomenologických souvislostí, 
antropologických zobecnění, mezních situací existenciálních, anonymity i ztráty identity, 
odcizení různých druhů a také frustrací z nenaplněných ambicí, střetů světů živých i mrtvých, 
zhmotnění obludnosti a přízemnosti jako speciální projekce dříve konstatovaného místa 
nadsázky v Gogolově stylu. 

Uspořádání sledu textů uvedeného souboru, které nelze založit důsledně jedině na 
postupu, v němž byly texty napsány, popř. dodatečně redigovány (tvoří to samostatný 
problém tvůrčí historie díla) je vedeno logikou ústřední problematiky a intenzitou jejího 
zastoupení - od fatálně špatných předznamenání vzniku metropole nového Ruska, přes 
mnohočetnost jejich prostoru jako fantaskního, přízrak strachu ze živého, k víceznačnému 
mýtu velkého Nosu, až k amoku ambicióznosti a běsu šílenství, mystériu očí ďáblových, 
hříchu, pokání a náboženské katarze až k závěrečnému souhrnnému mystériu města žlutého 
ďábla. Tyto významové dominanty neurčují přitom modelovou podobu jednotlivých textů 
beze zbytku. Prolínají se v nich mnohé další motivické řady a jejich variantní podoby. 



Proč takto soudržný celek neuplatnil Gogol na rozdíl od předchozích dvou případů 
jako povídkovou sbírku zůstává zatím nevysvětleno. Necítil v ní snad rysy stejně pevné 
vnitřní kompozice jako třeba v Mirhorodu. Její celek přitom nepůsobí vůbec jako zbytkový 
statek včetně povídky Kočár, která se k němu jaksi "nehodí" - ostatně stejně jako texty Ivana 
Špolíky a Vije ve Večerech a Mirhorodu. Nabízí se v nich všech jakýsi průhled do jiných 
světů, který pomáhá základní rovinu textu lokalizovat na duchovní mapě tehdejšího Ruska a 
takji docelovat. Spíše tu na ústup od petrohradského celku zapůsobil nový záměr Říma jako 
antipoda ruské metropole, jímž se Gogol dostal do těsné blízké blízkosti jiného zahraničního 
návštěvníka Itálie - Stendhala. Petrohradská éra v Gogolově tvorbě skončila tak dříve než 
vyvrcholila a dozněla. Tato rozlehlá problematika ovšem stojí k vlastnímu záměru diplomové 
práce jaksi bokem a v tomto ohledu nezbývá než uznat diplomantčinu argumentaci. 

Diplomantka pracuje s rozsáhlou literaturou, přičemž její vlastní text působí díky 
jejímu vlastnímu smyslu pro úměrnost přiměřeně k jejímu podání a jeho účelu. Podání 
jednotlivých částí působí přitom rovněž nanejvýš vyrovnaným dojmem a většina 
nemotivovaně se opakujících pasáží byla odstraněna. 

Poznámkový aparát byl rozšířen do podoby odpovídající typu práce. Třídění literatury 
podle jazyků, správné z důvodů grafických, zastírá dělení na prameny a druhotnou literaturu, 
uvádění českých překladů Gogolových děl není dostatečně motivováno zaměřením práce. 

Přes tyto drobné nedostatky způsobené závěrečným spěchem je práce (nepočetné 
překlepy, zejména azbuka v poznámkách a bibliografii), která jinak vznikala dlouhou dobu a 
byla několikrát přeformulována, vynikající a může být klasifikována jedině jako výborná. 

V Praze 11. ledna 2008 

Doc. L. Zadražil 


