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Úvod 

Fenomén Petrohradu je natolik silný, že dokáže prostřednictvím literárních textů 

lákat a přitahovat i člověka, který se s ním ve svém životě nikdy přímo nesetkal. Díky 

své dvoutvářnosti, temnosti střídající se s okázalou krásou, leskem a jakousi 

reprezentativní lehkostí, si ponechává roušku vzrušujícího tajemství, kterou pouze 

někdy, velmi zřídka, jakoby koketně poodhaluje, dovoluje nahlédnout do svého 

tajemného světa a umocňuje tak pouto přitažlivosti. 

Petrohrad je nepochybně jedním z největších fenoménů ruské literatury. Toto 

město si dokázalo takřka vzápětí po svém vybudování získat pozornost bezpočtu lidí 

několika generací. Získalo na jedné straně své obdivovatele a na straně druhé 

pravděpodobně mnohem početnější skupinu odpůrců. Nezaměnitelným 

a neopakovatelným způsobem však zasahovalo do života obou. Pro jedny byl 

Petrohrad svůdnou múzou, nevysychajícím pramenem inspirace, pro druhé byl 

plíživým, tíživým, temným, neustále pronásledujícím stínem vyvolávajícím neutěšené 

představy, vize a pocity, peklem, městem samotného ďábla. 

Do které skupiny však zařadit Nikolaje Vasiljeviče Gogola? Petrohrad pro něho 

pravděpodobně nebyl múzou v povznášejícím slova smyslu. Nezasvětil mu celý svůj 

život a už vůbec ho oslavně neopěvoval. Dalo by se uvažovat o určitém druhu 

inspirace, ale byl jejím původcem doopravdy Petrohrad jako takový? Nebyli to spíše 

jeho obyvatelé, hemžící se v tomto specifickém mikrosvětě? Všichni ti úředníci, 

umělci, byrokrati, ztroskotanci a padlé ženy, o jejichž malých životech v rámci 

velkého petrohradského kolosu Gogol psal? Je také pravda, že Gogol z Petrohradu 

utíkal. Na vině nebyl nejspíše dusivý, přízračný stín carské metropole, ale zřejmě 

autorova neschopnost zakotvit na jednom jediném místě, jeho nutkavá potřeba změny 

a pohybu, byť zhoubného a zkázonosného. Nejpřiléhavější zřejmě bude přiznat 

Gogolovi originalitu a prvenství, vytvořit pro něho samostatnou skupinu a rezignovat 

na jakékoli snadné zařazení tohoto velikána ruské literatury na ose "měl rád Petrohrad 

- neměl rád Petrohrad" kamsi doprostřed. 
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Celá řada takovýchto a jim podobných otázek stála na počátku zrodu mé motivace 

k práci. Stejně jako otázka, proč i přes nespornou genialitu Gogol často není řazen na 

roveň nestorů a velikánů ruské literatury A. S. Puškina, F. M. Dostojevského nebo L. 

N. Tolstého?l Proč všichni znají Gogolův smích skrze slzy, jeho jednotlivé hrdiny, 

ale hlubokou aktuálnost a fatální poselství jeho děl přehlíží? Vždyť v osudech 

a příbězích všech Gogolových směšně se pinožících a hemžících postav je hrozivě 

disfunkční, bující, závistí a pohrdáním nakažená a zamořená společnost, která nás ve 

jménu všeobklopující "noUlJlocmu" fonnuje ve stejně lidsky vyprázdněné masky 

a automaty jakými jsou Gogolovi hrdinové. 

Může být jedním z důvodů tohoto distancování kritiky a čtenářského nepochopení 

a nepřijetí fakt, že psal svá díla humornou fonnou a s ironií sobě vlastní? (Byť je 

humor v jeho textech jen jakousi vnější rouškou, zástupnou vrstvou)? Je pravda, 

že nejen ruské čtenářské publikum, ale i někteří autoři mají do určité míry problém se 

ztvárněním anekdotické zápletky, nedokáží ve většině případů přistoupit 

k humornému tématu s potřebným nadhledem a nadsázkou a tudíž nemají ani větší 

ambice se na tomto poli prosazovat. Tento žánr tudíž byl, je a nejspíše i bude na ruské 

půdě vždy marginální. Je to tedy důvod k tomu, aby byl i Gogol, byť možná 

nevědomě vytěsňován na jakýsi pomyslný okraj? Je to také důvod k tomu, aby byla 

Gogolovi přidělena nálepka lidového komika? Gogol sám striktně odmítal laciný, 

primární smích vyvolaný nízkými a primitivními prostředkl. Gogolova komika 

a smích jsou sice nerozlučně spjaty s ironií, satirou a parodií, ale nad těmito texty se 

lze pouze pousmát, nikdy se uvolněně smát a bavit. Byl by to jen další důkaz 

povrchního přístupu a hlubokého nepochopení vnitřního sdělení jeho děl a jejich 

aktuálnosti. Gogolův smích je smíchem skrze slzy, smíchem tvrdě vykoupeným 

bolestnou konfrontací fantazie se skutečností, byť skutečností obrácenou, 

prodchnutou petrohradskými hrozivými transcendencemi, lží, klamem, intencemi 

nečistých sil a také rozporem mezi realitou a snem a ideálem, realitou a ideálem. 

Jsem si vědoma existence nepřeberného množství prací věnovaných Gogolovu 

životu, tvorbě, jeho ideovému vývoji a směřování atd. a stejně tak jakéhosi boomu, 

který se v posledních letech v souvislosti s jeho jménem rozpoutal. Přesto se 

ale doposud nepodařilo za více jak 150 let, které uplynuly od autorovy smrti vyčerpat 
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nevysychající studnici tohoto génia, objevit a rozkrýt všechna jeho tajemství 

a usouvztažnit všechny poznatky. Práce a studie o tomto literárním velikánovi proto 

budou, nehledě na jejich kvalitu, vznikat ještě po mnohé generace po celém světě. 

Přesto pociťuji hlubokou potřebu se s tímto tématem vnitřně vyrovnat. Ve své práci 

bych se proto chtěla pokusit na materiálu cyklu petrohradských povídek blíže 

definovat Gogolův specifický postoj k Petrohradu, jeho vidění a vnímání, jedinečnou 

fantastiku, magičnost, démoničnost a ďábelskost. A také jeho osobitý humor, 

grotesku rodící se v hermeticky uzavřeném mikročasoprostoru Petrohradu, satiru, 

ironii, nekonečnou hru paradoxů, hyperbol, nadsázek, absurdit a jejich vzájemné 

souvislosti. 
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Kategorizace kapitol 

I. Petrohrad - stíny poznamenaného města3 

1) excentrická X koncentrická města (M. J. Lotman, N. V. Toporov) 

2) fantasma X mýtus (Renate Lachmann, mýtus o vzniku a zkáze Petrohradu, mýtus 

o měděném jezdci) 

3) fantastika X mytologie v literatuře (motiv "začarovaného místa" v petrohradských 

povídkách) 

4) genius loci 

5) anonymita metropole, fenomén odcizení 

6) stín smrti, únik z reality 

II. Něvská třída - fantaskní prostor 

1) kaleidoskopičnost, skicovitá povrchnost 

2) přízračný, groteskně-absurdní prostor 

3) prostor prodchnutý transcendencemi 

4) zhmotnění obludnosti a přízemnosti 

5) personifikace, feminizace, ideál krásy 

6) fatálnost, frustrace 

III. Plášť - přízrak strachu ze života 

1) plášť jako symbol utlačovaného lidského bytí 

2) plášť jako eroticko-sexuálnÍ medium4 

3) Bašmačkin v rituálech, démonická podstata Petroviče 

4) existenciální výklad 

5) absurdita bytí 

6) střet světa živých a mrtvých 
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IV. Nos - mýtus Velkého Nosu 

1) sociálně-pragmatický výklad5 

2) fantasmagorická apoteóza 

3) nos jako sexuálně erotický symbol 

4) komplex z nicotnosti 

5) dvojnictví 

6) parodie, ironie, groteska 

V. Bláznovy zápisky - od amoku ambicióznosti k běsu šílenství 

1) amok ambiciózností posedlé společnosti 

2) Popriščin jako ztělesnění přízemnosti a vulgárnosti 

3) únik z reality 

4) samozvanectví 

5) role časoprostoru 

VI. Podobizna - mystérium očí d'ábla a hřích i pokání jako rozuzlení a dodaná 
katarze 

1) svět umění: a) svět Čartkova a svět romantického umění a zrada jeho principů 

a ideálů v sentimentálním kýči 

b) svět ikonopisce a otázka hříchu a trestu a pokání a katarze 

2) svět ďábla 

VII. Petrohrad - město žlutého d'ábla 
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I. Petrohrad - stíny poznamenaného města 

Přijímáme-li Petrohrad jako svého druhu fenomén, není bez zajímavosti jedna 

z mnoha nabízejících se paralel s jiným fenomenálním místem, s Egyptem. Na první 

pohled může vypadat přirovnání říše s tisíciletou historií k sotva zrozenému městu 

nepatřičně, ale tato souvislost je na místě. Petrohrad je takový malý stát ve státě. Daleko 

od původního centra (Moskvy) má své vlastní, svébytné zákony, kulturu, architekturu. 

Paralela mezi Petrohradem a Egyptem vzniká z nabízející se architektonické podobnosti 

se stavbou pyramid. V tomto světle je velmi snadné považovat Petra 1. za megalomana, 

který si prostřednictvím budování Petrohradu plnil nejenom svůj sen, ale budoval si 

zároveň nepřehlédnutelný pomník, který byl předurčený k přetrvání ve věčnosti 

a k připomínání a dokazování carovy velikosti dalším a dalším generacím. Na stavbu 

Petrova města byly naverbovány desetitisíce nevolníků, kteří museli vykonávat stejně 

otrockou práci jako před tisíci lety jejich egyptští předchůdci. Vzhledem k nelidským 

podmínkám práce a kruté severské přírodě valná většina dělníků při stavbě zemřela 

a Petrohrad je tak logicky vnímán jako nekropole, jako město vystavěné nejen na blátě 

a bahně, ale také na kostech mrtvých, které jsou zde dodnes nacházeny. Od samého 

počátku svého bolestného zrodu byl Petrohrad městem mrtvých, kterému vládla smrt 

a pohřební rituál. 6 

Problematiku stínů poznamenaného města je třeba začlenit do souvislosti 

petrohradského literárního textu. Jako jeden z prvních autorů tvořil v intencích 

petrohradského textu V. F. Odojevskij. A. S. Puškin, N. V. Gogol (20.-40. léta 19.st.) 

a hlavně F. M. Dostojevskij jsou považováni za zakladatele pojetí petrohradského textu, 

jak ho známe a vnímáme dnes. Gogol navíc přivedl do vysoké literatury tradici ústní 

literatury a anekdoty a vytvořil tak základ pro přístup Dostojevského k tématu. Ten ve 

svých dílech geniálně propojil vše, co je Petrohradu cizí i vlastní, a vytvořil 

monumentální mytologický odkaz suplující chybějící historii a dějiny Petrohradu 

povýšený na fenomén národní kultury pro všechny následující generace (50.-80. léta 

19.st). Dále tradice petrohradského textu pokračuje přes postavy A. Bělého a A. Bloka 
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(poč. 20.st.), A. Achmatovovou a O. Mandelštama ( 20. léta 20.st.). 30. léta 20.st. jsou 

spojena se jménem Vagino va a znamenají postupný ústup petrohradského textu do 

pozadí. Kromě autorů-umělců (básníků a prozaiků) jsou s petrohradským textem spojena 

i jména M. J. Lotmana a N. V. Toporova, která mají zásadní význam pro směřování mé 

práce. 

Oba dva spojuje ve vztahu k Petrohradu pojem infernálnosti, z jehož nejrůznějších 

konotací a podob ve své práci vycházím, i když každý spatřuje její příčinu v jiné 

skutečnosti a zaujímá k ní specifické stanovisko. 

Lotman vychází ze své teorie o koncentrických a excentrických městech, zatímco 

Toporov se opírá spíše o ahistoričnost Petrohradu, který si nebyl schopen vytvořit 

v průběhu svého velmi krátkého trvání jakékoli dějiny, které proto musely být suplovány 

mytologií? U Lotmana se tato teorie objevuje na jedné straně v podobě mýtu o věčném, 

božském městě, jeho demiurgovi a jeho vztahu ke koncentrickému sídlu, založenému na 

hoře nebo na kopci a plnícímu roli zprostředkovatele mezi Nebem a Zemí. Na druhé 

straně pak v podobě apokalyptického mýtu o zániku a záhubě, který je spojován 

s městem založeným navzdory Přírodě (v případě excentrického města se nerealizuje 

protiklad Nebe-Země, ale opačný vztah mezi přirozeným a umělým), kdesi na konci 

světa, který symbolizuje břeh moře nebo ústí řeky. Lotmanovy koncentrické struktury 

mají tendenci směřovat k jistému druhu ohraničenosti a uzavřenosti před vnějšími vlivy, 

které považují za nepřátelské. Proti tomu struktury excentrické jsou schopné a do určité 

míry i předurčené (vzhledem ke své chybějící zakořeněnosti v kulturně-historické rovině) 

k infiltraci nejrůznějších civilizačních a kulturních jevů8 . Tuto teorii lze velmi pružně 

aplikovat na případ antitézy Moskvy (která je podle pověsti založena na sedmi kopcích 

podobně jako jiné věčné město Řím) a Petrohradu, založeného navzdory všem přírodním 

zákonům jako monumentální památník pýchy a moci v nehostinných bažinách okolo 

Něvy, která ho od samého počátku sužovala a trestala ničivými a zkázonosnými 

povodněmi. Chybějící dějiny a historie s sebou v případě Petrohradu přináší tísnivou 

nejistotu, která velmi negativně ovlivňuje veškeré dění a konání v rámci tohoto prostoru. 

Je to město bez minulosti, které žije pouze svojí ubíjející nejistou přítomností bez větších 

vyhlídek na světlejší budoucnost9
. Právě z těchto důvodů působí neosobním, 

nepřátelským, nehostinným a nepohodlným, intimity zbaveným dojmem. Právě proto je 
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nevhodný k obývání lidmi, ale je to ideální místo pro realizaci nečistých sil, ďábelských 

rejů a satanských úmyslů. Vyvolává dojem apokalyptičnosti a eschatologičnosti, který se 

zároveň pro líná s dojmem okázalé imperiální reprezentativnosti a v celém tomto 

pokřiveném kvaziprostoru se svět služby, dvora, armády atd. odcizuje zdánlivé realitě. 

V souvislosti s touto zdánlivou realitou je třeba zmínit pojem simulacrum, se kterým 

pracuje Renate Lachmann v souvislosti s antitézou mýtu a fantasmatu aplikovaných na 

fantastiku jako takovou 10. Simulacrum (lat. podoba, přízrak, přelud) představuje obraz 

bez předlohy, který není odvozený z reality, ale pouze z jejích již utvořených 

a fungujících modelů. Je to literární podoba skutečnosti, jev, který se zdánlivě formuje 

jako realita, ale ve skutečnosti se jedná o čistý konstrukt. Tato rovnice beze zbytku platí 

v případě Gogolova cyklu petrohradských povídek, jelikož jeho svět není skutečný, 

ale právě přízračně fantasmagorický. 

Jakousi strukturní a sémantickou spojnici mezi jednotlivými petrohradskými 

povídkami představuje motiv "začarovaného místa". Jako "začarované místo" můžeme 

vnímat Petrohrad jako celek stejně tak dobře jako jednotlivá topografická místa 

naznačená v textech povídek. Takovým "začarovaným místem" se může stát prakticky 

každý prostor, který je obdařen prostředky a možností lži, klamu, deziluze, silou svést 

hrdinu z cesty jako např. Něvská třída, temné náměstí, přes které se vrací Akakij 

Akakijevič Bašmačkin z večírku, místnost, ve které si malíř Čartkov pověsí na stěnu 

ďábelský obraz lichváře atd. "Bce o6MaH, ece MelJma, ece He mo lJeM KaJ/CemC5l. " (cmp. 

56, in: H B. T020Jlb: Co6paHue COlJUHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 

2ocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO xyooJ/CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). Ať 

již uvažujeme o "začarovaném místě" globálně ve vztahu k Petrohradu nebo jako 

o topografické jednotlivině každého z textů, vždy se setkáváme se stejným 

jmenovatelem, topem prokletého místa spojeného s nečistou silou. Možnost práce 

s termínem "začarované místo" v souvislosti s nečistou silou vyplývá z fantasmagoricky 

ireálné podstaty samotného prostředí Petrohradu prodchnutého klamem, bludy, paradoxy 

a černou magií. 

Konfrontací s nečistou silou ztrácejí postižení protagonisté orientaci v časoprostoru, 

klam a lež se pro ně stávají skutečností a pravdou. S tímto stavem se setkáváme 

především u Popriščina v Bláznových zápiscích v důsledku jeho šílenství, ale třeba také 
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u Bašmačkina v Plášti a Čartkova v Podobizně. Naprostá dezorientace souvisí s touhou 

po změně statutu a úniku za hranice stavu, který protagonisté považují za reálný a který je 

ve skutečnosti chorobně lživý. O šílenství jako o jedné z možných cest úniku jsem se již 

zmínila. Zbývá ještě fantazie (Bašmačkin) a definitivní smrt. Nejprve duševní a mravní, 

následovaná tou fyzickou (Čartkov). Tato třetí možnost úniku z reality, at' již skutečně 

nebo jen zdánlivě aktualizuje otázku zločinu a trestu, rozhřešení, spasení a vykoupení. 

V kapitole věnované povídce Podobizna se tomuto faktu budu věnovat podrobněji, 

v širších souvislostech. 

"Začarované místo" také vystupuje v roli spojnice mezi reálným světem živých 

a mýtickým světem mrtvých tak, jak je tomu např. v Plášti. Nejenom Bašmačkin, 

ale prakticky všechny postavy, které jsou v povídkách konfrontovány se "začarovaným 

místem" nebo nečistou silou, at' již v její metafyzické nebo materiální podobě, se po 

prostoru Petrohradu pohybují jakoby v tranzu, velmi strnule a zmechanizovaně, jsou 

pouhými loutkami, figurkami na šachovnici cizích záměrů a jsou manipulovány 

změněnou vnější realitou. Velmi často jsou tyto časové okamžiky na hranici mezi světy 

zahaleny mlhou, která jednak ze své podstaty ztěžuje orientaci v prostoru, jednak 

představuje další z variet petrohradského stínu. 

"Začarované místo" je jako prostor realizace nečisté síly a černé magie velmi úzce 

provázáno s motivem hledání pokladu. Nejedná se ovšem o hledání v jeho folklórně

mytologickém slova smyslu a ani poklad nelze vnímat v jeho obecně přijímané materiální 

podobě. Nezbývá proto než toto hledání v rámci petrohradských povídek uvést opět do 

strukturně sémantických souvislostí. Poklad je následně spíše metaforou snahy o profit. 

Hrdina je při hledání pokladu klamán, sváděn z cesty, zaprodává svou duši, pohybuje se 

ne po horizontále, ale po vertikále směrem přímo dolů až na samé dno světa, které je 

v archaických představách symbolizováno královstvím mrtvých, v případě 

petrohradských povídek je pak na místě spíše identifikace tohoto dna s peklem. Za svou 

zhoubnou touhu je hrdina většinou po právu potrestán ztrátou zdánlivé hodnoty 

hledaného pokladu. Nejmarkantněji je toto směřování vidět v novele Podobizna, 

ale jednotlivé elementy tohoto modifikovaného hledání můžeme nalézt i v ostatních 

povídkách. Tak např. malíř Čartkov ztrácí svůj talent, z Piskarevova ideálu ženské krásy 

je pouhopouhá prostitutka, Popriščin končí jako španělský král svou grandiózní pout' 
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v blázinci na pokraji fyzických i duševních sil atd. V jednotlivých kapitolách se této 

situaci budu věnovat podrobněji. 

V případě hledání pokladu ze zištných důvodů nastoluje Gogol před své hrdiny 

otázku rozhřešení a vykoupení tak, jak je tomu v Podobizně. Pohyb po vertikále je 

v tomto případě opačný, totiž směrem vzhůru. Gogol sám pokládá tento způsob za 

jedinou možnost jak se absolutně a s konečnou platností vyvázat z moci "začarovaného 

místa", jak opustit tento začarovaný kruh a jak překonat nečisté síly. Svatost ale není 

jediným možným únikem a všechny ostatní postavy vyjma svatého starce z Podobizny se 

uchylují k mnohem drastičtějším způsobům, které ve většině případů končí fyzickou 

smrtí bez vykoupení, očišťující katarze. 

Kromě infernálnosti v sobě Petrohrad uchovává také poměrně hmatatelnou složku 

apokalyptičnosti, vážící se na řadu dalších textů, které nám mohou napomoci při 

rozkrývání Gogolovy tvorby. Ve zjednodušené podobě je možné uvažovat o řadě 

zhouba - záhuba - smrt. Ta vychází z faktu, že petrohradská skutečnost je velmi 

nepřátelská svému okolí, což se samozřejmě přenáší i na jeho obyvatele a hrdiny 

Gogolových povídek, kteří se v tomto prostoru pohybují a snaží se zde přežít. Právě 

Gogolovy postavy působí dojmem cizinců ve vlastním městě, jakýchsi cizích a rušivých 

elementů, kteří nejsou schopni zlomit moc města a vybudovat si k němu familiérně 

obeznámený a uvolněný vztah, který by jim umožnil cítit se zde v bezpečí, jako doma. 

Tato vnější cizota je elementárním projevem odcizení a je společným jmenovatelem 

všech myslitelných druhů frustrací, kterými Gogol prodchnul své texty. 

Vším výše uvedeným je Petrohrad poznamenán a stigmatizován spolu s jeho velmi 

výrazným geniem loci se vytváří jeho neopakovatelná a jedinečná podoba, funkce a role 

jakou sehrává v organizaci struktury petrohradského textu. Pojem genius loci je 

všeobsažný a v případě Petrohradu téměř nevyčerpatelný. Je to ,,60)KeCTBO MecTHocTH" II , 

hra světel a stínů, barev, zvuků a tvarů. Petrohrad je živoucí organismus, má svoji duši 

a žije svým vlastním individuálním, stigmatizovaným, tragickým životem v temné, 

neutěšené a beznadějné severské krajině tolik nepodobné přírodě Ruska. Petrohrad je 

žulové město na vodě, plné nekonečných magistrál a širokých bulvárů, obrovských 

náměstí a prostranství, vzdušných ornamentů a neustále se měnících horizontál, které 

dávají vzniknout jakési jeho třípatrovosti, třívrstvosti tak, jak o ní hovořil Dostojevskij. 
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Existuje Petrohrad na zemi, existuje jeho zrcadlový odraz v hladině řeky a konečně 

existuje ještě Petrohrad v oblacích zahalený do věčné mlhy a dýmu zjevující se jako 

přízračná fantasmagorická fatamorgána. Zároveň však tento trojrozměrný model postrádá 

v Gogolově pojetí jakoukoli dimenzi kromě jediné - gigantického pekla12 

Petrohrad je zpodobňován a nazírán svými obdivovateli jako svého druhu svět ve 

světě, specifický, jedinečný a neopakovatelný mikrokosmos. Zároveň však při pohledu 

zvenčí nabízí velmi kuriózní pohled. A právě Gogol dokázal toto město nahlédnout 

z vnějšku s jistou dávkou odtažitosti a nezúčastněnosti a naplnit tento přízračný 

a chmurný prostor nekonečně, neorganizovaně, chaoticky a bezcílně se hemžícími 

postavami. Zároveň se tímto po odstoupením vytvořil velmi rozmanitý prostor pro 

realizaci nejrůznějších ambivalentností a paradoxů, které výrazně ovlivňují právě 

manifestaci zmiňovaného genia loci. Na jedné straně stojí temný, přízračný petrohradský 

chaos, ve kterém je jakákoli orientace (hlavně časoprostorová) zhola nemožná. Jediné, co 

lze vytušit je všudypřítomná mlhavost a rozmazaná neurčitost, ze které se vynořují 

zdvojující se přízraky, fantómy, sny a vidiny, které se vzájemně mísí a proplétají 

a vytváří tak fantastický obraz hororové fatamorgány. Na druhé straně stojí prosvětlený, 

hannonický, transparentní petrohradský kosmos (k němuž Gogol zaujal velmi osobitý 

postoj), vyznačující se jasnou, pocit bezpečí dodávající logikou. Na tomto vnějším 

uspořádání je založena i vnitřní struktura textu, která se zdá být ideální pro rozehrání 

infernální hry světla a stínu, ničím neohraničené přízračnosti a dvojnictví, které je 

charakterizováno pokřiveností, zrcadlovostí a faktem, že vše co je neviditelné 

a nedostupné se kdykoli může převrátit v opak. Právě na tomto poli se rozehrává 

Gogolova fantastika a magie, které je třeba vnímat prizmatem jejich nenapodobitelné 

specifičnosti. 

Velmi výrazným a téměř fenomenálním stínem snášejícím se na nestálý 

petrohradský prostor je jeho neosobnost, anonymita a beztvárnost, která dusí téměř do 

jednoho všechny Gogolovy hrdiny a žene je do záhuby. Tato neosobnost a odcizenost je 

symbolizována byrokratickou mašinérií, která více či méně ovlivňuje každého jednoho 

hrdinu petrohradských povídek. V Gogolově případě se jedná o jakýsi bludný kruh, 

smyčku, která se neustále stahuje těsněji okolo oběti a z které není úniku. Jedinou cestu 
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představuje smrt a to pouze fyzická, duševní je nedostačující a přináší s sebou další 

a další muka, jako je tomu např. v Bláznových zápiscích. 

II. Něvská třída - fantaskní prostor 

Něvská třída je rámcovou novelou všech povídek petrohradského cyklu a její 

motiv se v ostatních textech s větší či menší četností opakuje a rozvíjí. Něvská třída 

představuje mistrnou komplexní redukci a miniaturizaci celého Petrohradu, jeho srdce, 

střed, centrum veškerého dění, ve kterém se v maximální možné koncentraci nahušťují na 

minimálním prostoru všechny typické příznaky. Je to idea zachycená v nejvrcholnějším 

možném bodě zhmotnění. Něvskou třídu v Gogolově podání je nutné vnímat a chápat 

jako fantaskní, svébytný, ireálný časoprostor, ve kterém koexistují dva navzájem 

protikladné světy. Svět reality a banality jehož prostřednictvím se do určité míry 

manifestuje tzv. "nornnocTb", a svět fantazie a snu. Koexistence těchto dvou světů vede 

k transformaci obrazu každodenního života ve fantastické a přízračné bytí a umožňuje 

vnímat Něvskou třídu jako prostor, ve kterém se vše odehrává naopak, pokřiveně, 

zdeformovaně, lživě a klamně, ale přitom skrytě před zraky všech, kteří se v něm 

pohybují. 

Něvská třída představuje jakýsi kaleidoskop veškeré přízemnosti, obludnosti, 

záhuby a zkázy celého Petrohradu, který dává skrze jednotlivé krystalky každodennosti 

nahlédnout pokřivenost, zdeformovanost a ošklivost všeho, co se pohybuje na jejím 

prostoru. Jakoby samotný démon rozbil celou skutečnost na tisíce kousků a pak je bez 

jakékoli vnitřní či vnější logiky pospojoval opět dohromady a vytvořil tak nekonečně 

ireálný prostor. Obyčejný člověk nesmí na toto přízračné místo prodchnuté malostí, 

služebností a lží vstoupit. Pouhá procházka po tomto bulváru má fatální, osudové 

a v mnoha případech také katastrofální následky. Ďábel, sídlící v samé podstatě Něvské 

třídy změní každému jednou provždy život. Ukradne a vysaje mu duši, připraví ho o sny, 

ideály, představy, radost a klid. Něvské třídě chybí jakékoli zdání intimity obývaného 

místa, které by vyvolalo dojem útulného a přátelského prostoru. Proto se po Něvské třídě 

neprocházejí lidé, ale jenom jakési dehumanizované, mechanicky se pohybující lidské 

loutky bez tváře, redukované na pouhé signifikantní příznaky a "fyziologické" črty. 
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V žádném případě se ale nejedná o fyziologii tělesnou. Můžeme tady potkat jen hemžící 

se, odosobněné, vyprázdněné kníry, vousy, účesy, rukávy, pokrývky hlavy, vesty, obuv, 

které žijí své zdeformované a pokřivené životy plné přetvářky, lži a klamu a jsou jasným 

důkazem o chybějících charakterech a lidských vlastnostech, o které Něvská třída 

připravila jejich majitele. 

Právě v novele Něvská třída se nejvíce ze všech Gogolových petrohradských 

povídek manifestuje infernálnost časoprostoru. "OH Jl:JICem eo eC5tKOe epeM5t, 3mom 

HeeCKUu npocneKm, HO 60Jlee eceZO ... Kozoa caM oeMOH 3a:JICUZaem JlaMnbl OJl5t mozo 

mOJlbKO, ttm06bl nOKa3amb ecě He e Hacm05tUfeM euoe." (cmp. 43, in: H B. TOZOJlb: 

C06paHue COttUHeHuu e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), zocyoapcmeeHHoe 

U30ameJlbCmeO xyoo:JICecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Nejen v souvislosti s touto povídkou vzniká frustrace z prostoru velkoměsta, 

která postupně nabývá obludných rozměrů fobie. Můžeme zmínit fobii strachu ze živého 

a ze života jako takového, s kterou se setkáváme v novele Plášť, fobii z vlastní nicotnosti, 

kterou trpí Popriščin z Bláznových zápisků, fobii z marnosti a zoufalství, jejíž obětí se 

stává malíř Čartkov z Podobizny atd. 

Veškerá tato problematika je koncentrovaná v osudu hlavního hrdiny novely 

Něvská třída, malíře Piskareva. Piskarev je v Gogolově podání pravděpodobně 

nenapravitelný snílek a idealista, pro kterého není na Něvské třídě a tím pádem v celém 

Petrohradu místo. Primárně zapadá do Gogolovy modelové řady hrdinů outsiderů 

a smolařů. Žije v jakémsi fantastickém, ideálním světě, do kterého patří krása, světlo, 

iluze a sny. Odporná, nízká a banální realita zůstává za pevnou hradbou nádherných, 

romantických vidin. Piskarevův život plyne klidně a pokojně do okamžiku, kdy se tváří 

v tvář setkává s přízemností a krutostí d'ábelského světa Něvské třídy. Žádné zlo nesnese 

ve své blízkosti byť jen náznak spokojenosti a štěstí. Piskarev potkává krásnou ženu a ve 

svém nitru, v duchu všech romantických zásad a kánonů si ji okamžitě zidealizuje, 

obestře tajemstvím, vidí v ní nejsvětlejší obraz krásy a esenci ženství, desubjektivizuje ji. 

" ... eMy XOmeJlOCb mOJlbKO ... 3aMemumb, zoe UMeem :JICUJlUUfe 3mo npeJleCmHOe cYUfecmeo, 

Komopoe, KmaJlOCb CJlemeJlO c He6a np5lMo Ha HeecKuu npocneKm u, eepHo, yJlemum 

HeU3eecmHO Kyoa. " (cmp. 14, in. H B. TOZOJlb: C06paHue COttUHeHuu e Ulecmu mOMax, 
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mOM III (noeecmu), zocydapcmeeřt1-tOe u3dameJlbCmeO xydoJ/cecmeel-tl-tou Jlumepamypbl, 

MocKea, 1959). 

K osudovému setkání dochází za mlhavého podvečera. Tento údaj je důležitý 

nejen z hlediska udržení temporální posloupnosti naznačené v celé povídce, ale také 

proto, že noc patří temným silám, je plně v jejich moci. Právě v podvečer se rozsvěcují 

lampy, které svým přízračným a mihotavým světlem ozařují celou plejádu hemžících se 

fantastických jevů, rysů a postav, které za denního světla není možné na Něvské třídě 

potkat. Celý prostor získává další, temný, do této doby přísně skrytý rozměr. Každý, kdo 

do tohoto zakázaného světa nahlédne, se tak jako Piskarev stává jeho součástí a zcela 

nevědomě je nucen podřizovat se jeho zákonitostem. "Ho KaK mOJlbKO cyMepKu ynadym 

l-ta dOMbl u yJlU~Jbl U 6ydO'll-tUK, l-taKpb16UlUCb pozoJ/CelO, eCKapa6KaemC51 l-ta Jlecml-tulfY 

3aJ/Cuzamb cpOl-tapb, a U3 l-tU3el-tbKUX OKOUleK MaZa3Ul-tOe ebIZJl51l-tym me 3cmaMnbl, 

KOmOpble l-te CMelOm nOKa3ambC51 cpedu dl-t51, mozda HeecKuu npocneKm On51mb 

o:JlCueaem u l-ta'lul-taem UleeeJlUmbC51, mozda l-tacmaem mo maul-tcmeel-tl-toe epeM51, Kozda 

JlaMnbl dmom eceMy KaKou-mo 3aMal-t'lUebIU, 'IydeCl-tbIU ceem." (cmp. 12, in: H B. 

rOZOJlb: Co6pal-tue cO'lul-tel-tuu e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), zocydapCmeel-tl-toe 

U3dameJlbCmeO xydoJlcecmeel-tl-tou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). "j{aJlee, pad u Eoza, 

daJlee om cpol-tap51! H cKopee, CKOJlbKO MOJ/Cl-tO cKopee, npoxodume MUMo ... Ho u KpoMe 

cpol-tap51, ece dblUlum 06Mal-tOM." (cmp. 43, tamtéž). Mlha pak představuje spolu 

s neustálým větrem a sněhem nejen typický kolorit petrohradského klimatu, pečeť severu, 

ale je s ní především spojena ustálená představa manifestace přízračna, něčeho 

transcendentálního, co příchází zpoza hranic reálného světa. Pod příkrovem mlhy také 

ožívají neživé reálie, předměty ztrácejí své obrysy a hranice, stávají se nekonečnými 

a vše nabývá nejen fantastických, ale i obludných rozměrů. Mlha je pak také jakousi 

změněnou formou dýmu a kouře, která avizuje infemálno. 

Obraz ženy, kterou potkal Piskarev, a Něvské třídy spolu nepochybně souvisí. 

Celými petrohradskými povídkami se prolíná téma ženské topiky a asociativního spojení 

představy obrazu města s představou obrazu ženy. Uvědomíme-li si skutečnost, že 

Něvská třída je ve své podstatě personifikována do obrazu ženy (vystupuje zde v roli 

ulice-krasavice), je nasnadě její spojitost s modelovým přístupem k ženské kráse. V ruské 

kultuře 1. třetiny 19. století přetrvávaly dva více či méně ustálené, protichůdné přístupy 
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k ženské kráse. Jedni viděli v souladu se všemi romantickými kánony v ženě ideál, 

poetizovali ji a klaněli se ženskému principu jako takovému. Uctívali ženy jako nositelky 

věčného ženského principu a esence ženstvÍ. V duchu sakralizace viděli v ženě bytost, 

skrze jejíž krásu je možno dospět k přeměně, k očištění a katarzi. Piskarev je nepochybně 

zastáncem této myšlenky a vše tomu v kontextu plně nasvědčuje. Opačná teorie staví 

ženu do pozice původce veškerého zla a hříchu, do role věčné pokušitelky, vnímá ženu 

ajejí krásu jako lež, klam, který je ničivý a zhoubný. Pro Gogola není tento model 

primárně důležitý, autor do určité míry tento mýtus o ideální ženské kráse boří. Nezajímá 

ho pro romantismus tolik typická teze ženy-anděla a ženy-ďábla jako taková, ale spíše 

proměnlivost a ambivalence ženské krásy, dvojí funkce ženy. Gogolova neschopnost 

zobrazit živou ženu v její pravé podobě je známá. Pří líčení krásy (ale třeba také 

ošklivosti a jiných příznaků) Gogol nepoužíval běžnou komparaci, ale vždy vše 

zobrazované vztahoval k absolutnu13. Osciloval tak mezi dvěma krajními polohami. 

Jakousi ošklivostí, kterou v jeho případě reprezentovaly obrazy čarodějnice, 

a nezemskostí, andělskostí, kterou ale nedokázal oprostit od zla. Krasavice zůstávaly 

pouhými ďábelskými metaforami stejně, jako např. Solocha z Večerů na dědince 

nedaleko Dikaňky nebo mladá krásná čarodějnice z povídky Vij z cyklu Mirhorod. Byly 

spojeny se smrtí a se světem mrtvých, což souvisí s určitou strnulostí a snahou překročit 

hranice reality. 

Po nádherném, opojném zasnění přichází kruté rozčarovánÍ. Piskarevova kráska, 

ta ideální, čistá žena, kterou ve svých představách ztotožnil s bohyní, je prostitutka. 

Stejně jako plášť ve stejnojmenné novele představuje jakousi léčku. Je nastraženým 

nástrojem ďábla, pravou reprezentantkou veškerého klamu, lži, přetvářky a deziluze 

Něvské třídy, zastupující Petrohrad jako celek. (Piskarevovým představám také plně 

odpovídá transformace vykřičeného domu v chrám nebo svatyni). Toto poznání je pro 

Piskareva bolestné, ale nikoli konečné. Odmítá se vzdát svého utopického snu o andělské 

bytosti. Naivně se pouští do zoufalého boje o svou krásku. Nezištně a šlechetně se ji snaží 

vyrvat ze spárů Něvské třídy, kterou zástupně obviňuje z jejího postavení a situace, aniž 

by si uvědomoval velikost a neporazitelnost svého nepřítele. Bojovat s polorealitou skrz 

naskrz prodchnutou pokleslostí Něvské třídy je jako bojovat s větrnými mlýny. 

Piskarevův boj je předem prohraný. Utíká do světa snů, ve kterém dochází ke 
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kompenzaci jeho porušené skutečnosti. Ve spánku se objekt jeho touhy stává čistší, ještě 

krásnější a ještě ideálnější. Uchyluje se k opiu jako prostředku přibližujícímu iluzi a 

nechává se postupně stravovat přetvářkou Něvské třídy. Bezbřehost jeho zoufalství je 

obrovská. Při shánění opia je ochotný ke všemu. Zaprodává dokonce svoji vysněnou 

krasavici, když Peršanovi slibuje, že mu namaluje obraz, na kterém bude on s kráskou ve 

velmi vyzývavé až prodejné pozici. ,,xOpOUlO, 51, oaM me6e onuyMy, mOJlbKO Hapucyu MHe 

KpacaeUl1Y LJmo6 XOpOUlGR 6blJla Kpacaeulfa! llmo6bl 6poebl 6blJlU llepHble u OllU 

60JlbUlUe, KaK MaCJlUHbl,' a 51, caMa llmo6bl JleJ/CaJla e03Jle Heě u KypUJla mpy6KY! 

CJlblUlUUlb? llmo6bl xopOUlaR 6bllla! llmo6bl 6blJla KpacaeUlfa! "(cmp. 26, in: H B. 

TOZOJlb: Co6paHue cOlluHeHuu e Ulecmu mOMax, mOM III. (noeecmu), zocyoapcmeeHT-lOe 

U30ameJlbCmeO xyoo:JlCecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). Jeho představa o ženské 

kráse je koordinována jen a jedině setkáním s prostitutkou, a tudíž nemá jinou možnost, 

než na plátně zvěčnit paradoxně právě ji jako symbol prodejné lásky. 

Piskarev prochází postupně všemi třemi možnostmi úniku od reality. Fantazií, 

která do určité míry souvisí s ambicemi (tou je v jeho případě snaha o záchranu krásky), 

šílenstvím (to do Piskarevova života vchází spolu s opiem) a nakonec smrtí. Ta 

představuje definitivní únik od reality a Gogol tento "přepych" dopřál pouze dvěma svým 

hrdinům. Právě Piskarevovi a pak Čartkovovi z novely Podobizna. Oba ale tento konečný 

únik vykoupili neuvěřitelným duševním utrpením. 

Největší Piskarevovou tragédií však není fakt, že je snílek, nenapravitelný 

idealista žijící v zajetí svých snů a iluzí, který si uchovává své konzervativní romantické 

mystérium, ale skutečnost, že není schopen přijmout do svého uzavřeného světa byť jen 

zlomek všudypřítomné a všeobklopující nepravosti, petrohradské přetvářky 

a licoměrnosti. Něvskou třídu lze chápat jako snížené naturalistické vyobrazení frustrující 

fyziologie moderní, velkoměstské, civilizační, hromadné anonymní lásky a zábavy ve 

volném čase. Na karnevalovém korze neustále měnícím svou podobu lze každou vteřinou 

potkat protějšek a zamilovat se do něho. 

Naprostým Piskarevovým opakem je jeho přítel poručík Pirogov, sebevědomý, 

samolibý, ješitný, pohrdavý jedinec, vědomý si svého pofidérního privilegovaného 

postavení vůči svému okolí. Je dokonalým reprezentantem prostředí, z kterého vyšel, 

17 



bezchybným zosobněním všech záporů Něvské třídy podobně, jako tomu bylo v případě 

prostitutky. 

Právě Pirogov jetím, kdo stojí na samém počátku Piskarevovy záhuby a konce. 

On zdrženlivého snílka pobídne, aby následoval krásnou neznámou, jelikož Piskarev sám 

by se k takovému kroku nikdy neodhodlal. Když jeho přítel zemře, neobtěžuje se s ním 

přijít ani rozloučit. Pirogovova lhostejnost je stejnou lhostejností s jakou se setkáváme 

v povídce Plášť po smrti úředníka Bašmačkina. "HuKmo He nOMaKall Had HUM; HUK020 

He 6udHO 6blJlO e03Jle e20 6e3dyutH020 mpyna ... J(aJ/Ce nopY'·luK IIupo206 He npuuteJl 

nOCMompemb Ha mpyn HeC'-IaCmH020 6edHJlKa, KomopoMy OH npu J/CU3HU OKa3b16aJl C60e 

eblCOKoe nOKpOeUmeJlbCmeo. BnpO'-leM eMy 6blJlO 606ce He do m020: OH 6blJl 3aHJlm 

'-Ipe36bl'-laUHblM npOUCuteCmeueM. " (cmp. 30, in: H B. r020Jlb: Co6paHue CO'-lUHeHUU e 

utecmu mOMax, mOM III. (n06ecmu), 2ocydapcm6eHHoe U3dameJlbCm60 xydoJ/CecmeeHHOU 

Jlumepamypbl, MocK6a, 1959). 

Tou výjimečnou událostí, kterou je Pirogov plně zaujat, když jeho přítel umírá, je 

avantýra s mladou, hloupou, vdanou Němkou. Pirogov je nositelem uniformy 

a přesvědčení, že té je v ruské pokrytecké společnosti vše dovoleno. Svůj objekt 

rozptýlení si však vybral v německé čtvrti, která funguje podle zcela jiných zákonů 

a představuje naprostý opak petrohradského světa, jakýsi mikroprostor. Za svou 

troufalost (políbil vdanou ženu proti její vůli) je po právu potrestán odmítnutím, 

výsměchem a také výpraskem symbolizovaným políčkem, kterého se mu dostává od 

manžela Němky Schillera. Jedinou Pirogovovou reakcí je lehké rozmrzení, které brzy 

zahání mazurkou, kterou jak dodává Gogol, mimo jiné tančí výborně. 

Poručík Pirogov je vlastně dvojníkem "význačné osobnosti" z povídky Plášť, 

ale hlavně majora Kovaljova, hrdiny povídky Nos, který také hledá chvilkové rozptýlení 

v ženských náručích a stejně jako Pirogov těží ze své uniformy a postavení. Zatímco 

Pirogova Gogol konfrontoval s popřením jak jeho stavovské, tak i mužské cti 

a s odmítnutím, Kovaljova mistrně potrestal fantastickou ztrátou Nosu. 
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III. Plášť - přízrak strachu ze života 

Je velmi obtížné najít pro tuto kapitolu název natolik výstižný, aby ze své 

podstaty nepopíral široké spektrum interpretačních možností textu. Nakonec jsem se 

přiklonila k použití modifikovaného názvu statí A. Monieho a M. Virolainena ze 

sborníku CeMuomuKa cmpaxa, který jsem uvedla do souvislostí s tímto konkrétním 

případem, Gogolovou povídkou Plášt'14. 

Novela Plášt' je bez pochyby jedním z interpretačně nejzajímavějších a také 

nejkontroverznějších Gogolových děl. Počtu autorů prací, statí a studií o tvorbě tohoto 

ruského spisovatele plně odpovídá i počet nejrůznějších výkladů a interpretací. Po celá 

desetiletí, která uplynula od Gogolovy smrti, vznikaly názorově velmi odlišné práce, 

které v závislosti na době a politické situaci, ve které byly sepsány a vydány nahlížely na 

Plášt' (ale pochopitelně nejen na tuto povídku) tu jako na sžíravou kritiku Ruska, jako na 

hlubokou sociální studii o utrpení a o útlaku ubohého úředníčka Bašmačkina, který tak 

byl povýšen zcela bez zásluh a jakýchkoli ambic do role mluvčího celé vrstvy (např. f. 

A. fyKOBCKI1H 15: PeaJIl13M foroIDI, MocKBa, 1959 a možná největší a nejvýraznější 

zastánce a šiřitel sociální teorie B. EPMl1JIOB 16 in: H. B. fOrOJIb). Také jako na bravurně 

sepsanou ironii a satiru, která vmetá do tváře téměř každému čtenáři jeho nedostatky. 

Nebo jako na text prosycený skrytými nebo naopak naprosto jasnými sexuálními 

narážkami a erotickými symboly a náznaky (S. Karlinskij17, I. D. Jermakov18) atd. Jedni 

zarytě a přesvědčeně zastávali názor, že Gogol byl romantik, jiní se přikláněli 

kjeho realismu. Jedni v něm viděli spisovatele bez většího talentu, který měl 

ale nepřehlédnutelný smysl pro humor a trefné glosy, které vždy našly svůj cíl 

a podpořily neomylně v té či oné době mínění většiny obyčejných čtenářů, což je jedním 

z důvodů jeho nemizící, konstantní obliby, pro druhé byl mystik a moralista 

Na novelu Plášt' lze však nahlížet i prizmatem náznakových a na první pohled ne 

úplně jasných interpretačních poloh, které přinášejí o to překvapivější výsledky a z nichž 
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lze vyvodit nejnhnější pozoruhodné závěry, které mohou pomoci poskládat onu 

neobyčejně pestrou mozaiku výkladů Gogolovy tvorby jako celku. V rámci své práce 

jsem se pokusila o jakousi systematizaci jednotlivých výkladů a vyhledání jejich 

vzájemné propojenosti a návaznosti s přihlédnutím k méně obvyklým nebo zcela novým 

poznatkům. 

V Gogolově novele se velmi těsně prolíná několik základních rovin, ke 

kterým je v kterémkoli výkladu nutné přistupovat jako k nedělitelnému celku. 

Vynecháním jedné z těchto rovin vzniká ve výkladu interpretační trhlina a ztrácí se 

logická návaznost jednotlivých postupů. Proto řada interpretací povídky Plášť, ať již 

postavy Bašmačkina nebo role pláště, působí jaksi jednostranně, nekomplexně. 

Nepochybně zasahuje do modelování textu Pláště rovina společenská a s ní spojená 

rovina sociální, která zpracovává téma střetu člověka jako živého subjektu s neživým 

zmechanizovaným byrokratickým světem hodností, funkcí a úřadů, jehož důsledkem je 

obvinění společnosti z kariérismu. Výsledkem nezohlednění ostatních rovin, kterým se 

budu věnovat později vzniká velmi jednostranně zaměřená interpretace, která představuje 

čtenáři postavu úředníka Bašmačkina jako oběť drtivých vnějších tlaků byrokratické 

mašinérie. S tímto velmi častým a podle mého názoru nejméně nápaditým interpretačním 

hlediskem pracuje např. již zmíněný G. A. Gukovski/ 9
, který v plášti spatřuje 

jednoznačný symbol utlačovaného lidského bytí jako takového. Bašmačkinovi je upírán 

nárok na svobodnou lidskou existenci v lidské společnosti, jelikož ta je pohlcena a zcela 

dehumanizována kariérismem, prospěchářstvím a honbou za tituly. Tato interpretace se 

víceméně opírá o jedinou repliku přítomnou v textu novely, a to o Bašmačkinovo 

povzdechnutí "Ocma6bme Meřl5l. 3a'-leM 6bl Meřl5l o6uJ/Caeme?" (cmp. 178, in: H B. 

rOZOJlb: Co6pařlue CO'-lUřleřlUU 6 Ulecmu mOMax, mOM III. (no6ecmu), zocyoapcm6eřlřloe 

U30ameJlbCm60 xyooJlcecm6eřlřlou Jlumepamypbl, MocK6a, 1959). S touto větou je podle 

mého názoru značně účelově manipulováno a je jí krátkozrace přidáván podtext, který jí 

připisuje roli naprosto nekorespondující s celkovým vyzněním textu. 

Bašmačkin je líčen jako oběť, trpící vinou nelidské okolní společnosti. Pokud 

bychom se s tímto přístupem ztotožnili, museli bychom logicky s Akakijem 

Akakijevičem soucítit. To ale není podle mého názoru v silách této postavy a domnívám 

se, že to jednoznačně nevyplývá ani z textu ani z celkové situace a polohy hrdiny, ve 

20 



které se nacházÍ. Bašmačkin je jakási prapodivně směšně odporná karikatura, skoro by 

bylo možné označit ho za svého druhu zrůdu, podobající se ze všeho nejvíce odpornému 

skřetovi. Zrůdnost je zde považována za důsledek vysilujícího sociálního útlaku 

a nátlaku. Bašmačkin není schopen plnohodnotného života nejenom v lidské společnosti, 

ale ani ve svém vlastním mikrosvětě. Gogol Bašmačkina redukoval na pouhou živořící 

loutku směšně se pachtící za malichernostmi v krunýři své vybudované ochranné 

schránky. Jakýkoli kontakt s okolím pro něho znamená nutnou destrukci. Nevnímala 

bych Bašmačkinovu roli příliš sociálně vzhledem k faktu, že se mu ve své podstatě 

nevysmívají kolegové (lidé), ale naprosto odosobněné a desubjektizované úřady 

a hodnosti. Ve výše zmíněné replice spatřuji spíše jakousi podvědomou defenzivní 

Bašmačkinovu reakci namířeno u jednak proti vnějším vlivům narušujícím jeho 

mechanickou práci, jednak proti snaze destruovat jeho ochrannou schránku. 

čtenáři se jenom zdá, že nahlíží opravdový svět, ve kterém se k sobě lidé takto 

primitivně chovají, ale ve skutečnosti sleduje pouze důkladně a dokonale promyšlenou 

a zinscenovanou Gogolovu loutkovou komedii. V Gogolových textech je možné číst jako 

v divadelním scénáři. Jsou děleny na jednotlivé monology, dialogy a polylogy, velmi 

široký prostor a velká pozornost je v nich věnovaná jednotlivým signifikantním gestům 

a pózám Tato teatralizace představuje polohu velmi typickou pro Gogola a ve své 

podstatě rozvíjí syžet první z petrohradských povídek-Něvské třídy. 

Byla-li nastolena otázka týkající se Bašmačkina a jeho role oběti, měli bychom se 

zamyslet nad tím, do jaké míry je tento fakt vyvolán okolím a do jaké míry si jej způsobil 

on sám. Bašmačkin ve svém pofidérním, prázdném světě přežívá naprosto dobrovolně, 

před ničím do něho neutíká, před nikým se neschovává. Svěřenou práci vykonává 

s dětskou radostí a nadšením, přepisování listin provází spokojenými grimasami 

spojenými s jeho oblíbenými písmeny. Má tedy životní náplň, s kterou je spokojen a plně 

se s ní ztotožňuje. Podřizuje jí cokoli, a proto nelze v jeho případě hovořit o životě, 

ale o vegetování, jakési zmechanizovanosti, která je ale naprosto navyklá, přinejmenším 

pasivně přijatá a budí zdání dobrovolnosti. Bašmačkin svojí redukovaností a svým 

pinožením vyvolává spíše negativní pocity hraničící v určitém slova smyslu až 

s odporem. Většina čtenářů nemá tendenci a vlastně ani potřebu se do Bašmačkinovy 
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situace vžívat, pochopit ho nebo ho omlouvat. Dochází maximálně k jakémusi 

chvilkovému ustrnutí nad extrémní vyhroceností případu, která ale vzápětí pomíjí. 

Gogol se přeci jenom pokusil vyvolat čtenářův soucit a to ve chvíli, kdy přivedl 

na scénu postavu mladého, ještě zřejmě nezkaženého a bezcitností nepoznamenaného 

úředníka, který svého staršího kolegu lituje a upřímně se stydí za chování ostatních, od 

něhož se distancuje. Postava Bašmačkina však přesto i nadále zůstává značně plochá. 

Gogolova snaha zastat se svého hrdiny vyznívá do prázdna, je to spíše jen patetická 

deklamace, s jejíž pomocí se mu podařilo pouze stvořit mrtvou loutku, která roní slzy. 

Z toho jasně vyplývá, že Bašmačkin není schopen v kontextu své postavy vyvolat empatii 

čtenáře. Gogol vytvořil jakousi sentimentální, do značné míry mrtvou scénu velmi 

podobnou závěrečnému výstupu z Revizora, na které mladý úředník-intelektuál 

zastávající se Bašmačkina v jakési sošné póze moralisticky káže. Gogola děsila domnělá 

nedostatečná křesťanskost jeho děl, která mohla být příčinou zjevení úředníka, který se 

Bašmačkina zastává2o. B. Ejchenbaum ve své eseji Jak je udělán plášt' uvádí jako důvod 

nutnost vyvážit anekdotičnost příběhu jistou dávkou sentimentálního primitivismu21
. 

Sledujeme-li vývoj událostí v průběhu povídky, zjišťujeme, že nejen postava tohoto 

úředníka, ale ve své podstatě všechny postavy zaujímající podobný postoj působí značně 

nedůvěryhodně a deklaratorně. Vždy, když promluví, vzniká potřeba a nutnost přebít 

jejich výstup nějakým výrazným nepřirozeným gestem. 

Pokud jde o finále novely, i to dává spíše za pravdu názoru, že Bašmačkin žádnou 

obětí není. V této fázi již není rozvíjen postup naznačený v Něvské třídě. Zatímco se 

malíř Piskarev stává opravdovou obětí svých romantických představ, snů, vizí, iluzí 

a ideálů a končí svůj život sebevraždou, Bašmačkinův odchod z tohoto světa je jen 

suchým a logickým vyústěním, kterému jakoby nebylo ani třeba věnovat zvláště 

zvýšenou pozornost. Uzavírá se tu jakýsi předem daný kruh. Bašmačkin se celý svůj 

život pohyboval na rozhraní dvou světů a působil spíše jako oživlá mrtvola-zombie. 

Po své fyzické smlii se tedy dostává do pro sebe příznačnějšího a patřičnějšího prostředí, 

v němž se následně probouzí a podniká své přízračné výpravy za ztraceným a zcizeným 

pláštěm. 

Existují samozřejmě i interpretace opačně zaměřené, které pracují s verzí 

Gogolova soucitu se všemi utiskovanými a malými postavami jeho děl. Zmínila bych 
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např. 1. D. Jermakova, který upozorňuje na fakt, že Gogol nebyl schopen vytvořit ve 

svých textech silný mužský prototyp a u většiny svých hrdinů proto rozvíjel především 

ženskou stránku jejich osobnosti. Tíhl ke slabým, nevyrovnaným postavám, kterými 

jejich okolí pohrdá, přehlíží je a ubližuje jim22
. Je však třeba upozornit, že se v Gogolově 

případě nejedná o žádnou fázi zženštilosti, kterou u něho předpokládá mimo jiné také 

např. americký vědec ruského původu S. Karlinskij23. Úředník Akakij Akakijevič 

Bašmačkin je pro Jermakova prototypem mužské postavy s výraznými ženskými rysy, 

které považoval pro Gogola za příznačné. Je součástí kongeniální řady podobných 

postav, mezi které patří Fjodor Špoňka z Večerů na dědince nedaleko Dikaňky, lazebník 

Jakovlev z povídky Nos anebo úředník Popriščin z Bláznových zápisků. V přítomnosti 

ženských vlastností u Gogolových mužských postav je spatřována také souvislost 

s určitou mírou infantility spisovatelova literárního světa. Jermakov např. upozorňuje na 

fonetickou podobu Bašmačkinova jména Akakij Akakijevič, ve kterém se zdvojuje 

dětsky žvatlavá slabika ka-ka. Bezbrannost vyplývající z dětské naivity je podle něho tím 

nejpříznačnějším rysem postavy úředníka Bašmačkina24 • 

Tyto závěry mají svůj pevný základ v Gogolově biografii, v jeho vztahu k otci 

a matce i v psychické stránce jeho osobnosti. V některých případech představují krajní, 

značně vynucované a uměle vytvářené schéma, korespondující se snahou vtlačit Gogola 

do obecně známého, psychoanalyticky velmi přínosného a platného modelu 

Oidipovského komplexu25
. S tímto názorem nesouhlasím. Gogolův vztah byl pro danou 

dobu velmi typický, víceméně patriarchální. Věnovat se této oblasti není cílem mé 

diplomové práce. Toto hledisko jsem uvedla pouze jako příklad kompletace nejrůznějšíc 

interpretací Gogolových textů. 

Další rovinou, kterou je nutné mít na zřeteli při interpretaci Gogolovy tvorby, je 

rovina existenciální neboli životní nastolující odvěkou otázku týkající se vztahu člověka 

a věci. Další pak rovina transcendentální, která zohledňuje vzájemné interakce mezi 

živým a mrtvým. Tyto dvě poslední roviny se více než první prolínají v ostatních 

interpretačních pokusech, kterým se budu blíže věnovat. 

V důsledku tohoto vzájemného působení a prolínání jednotlivých rovin u Gogola 

vzniká konflikt, který je v jeho dílech všudypřítomný a funguje do jisté míry jako 

stavební kámen. Tento konflikt je jednak zapříčiněn střetem zájmů, jednak ale může 
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vznikat i v důsledku střetu s přízrakem. Ten pak nesmí být chápán ve své spirituální 

podstatě, ale spíše jako obecná chiméra. 

Plášť, postupně nabývající moci nad nic netušícím Bašmačkinem, je jakýmsi 

vnitřním poutem spojen se svým tvůrcem, krejčím Petrovičem. Ten sám o sobě 

představuje zdroj velmi zajímavých interpretačních poznatků. V novele vystupuje 

v několika podobách. Primárně lze Petroviče vnímat jako vykonavatele svého řemesla 

závislého na jednotlivých zakázkách a sloužícího zadavateli, v tomto případě 

Bašmačkinovi. Zajímavěji již působí Petrovičova podoba a poloha idolu v pOZICI 

nadřazenosti nutící ke vzhlížení už od schodů přes otevřené dveře. Jakéhosi vznešeného 

a nepřístupného božstva Buddhova vzhledu, ke kterému odkazuje krejčího posez se 

skříženýma nohama na stole, představujícím jakýsi oltář. Petrovičův výraz ale postrádá 

stopy po vnitřní harmonii, vyrovnanosti, pochopení a laskavosti, který je nám známý 

z Buddhových vyobrazení. Namísto toho se krejčí tváří lhostejně, důležitě, zle, odmítavě 

a nahání tak strach. 

Podoba ďábla, třímajícího v rukou osud, rozhodujícího o životě a smrti je 

u Petroviče ještě mnohem působivější. Právě a jedině on vynese nad zdrceným 

Bašmačkinem ortel" a UlUHeJlb yJ/C eUOHO eaM npUoemC51 HoeylO OeJlamb" (cmp. 187, in: 

H B. rOZOJlb: Co6paHue COl.{UHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III. (noeecmu), 

zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO xyooJ/CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959), který 

naprosto paralyzuje jeho vnímání a myšlení a předznamená celou jeho další existenci. 

Na ztělesnění ďábla v Petrovičovi ukazují jednotlivé, mistrně propletené elementy, 

v první řadě na lexikální úrovni. Ve jméně Petroviče je velmi umně a zároveň nenápadně 

skryto slovo čert a to jak v ruském originálu, tak v českém překladu, a tudíž tato důležitá 

narážka nezaniká v prázdnu jako je tomu v případě slov IIIHHem, a plášť. Dále je to 

prostředí Petrovičovy dílny a její přístupnost zákazníkům. Ze zadního schodiště se valí 

husté neproniknutelné oblaky kouře a dýmu promísené s nepopsatelnými smrady a pachy, 

zahalující veškerý okolní svět, celou okolní realitu. Vše připomíná peklo. Jedinou na 

první pohled zdánlivě zarážející skutečností je fakt, že Bašmačkin k Petrovičovi stoupá 

vzhůru po schodišti a nesestupuje jak by tomu mělo být u pekla. Celá podstata výstupu je 

ale propojena s podobou Petroviče jako kohosi, oscilujícího mezi polohou idolu 

a polohou ďábla, jako kohosi, kdo třímá v rukou úředníkův osud a dodává tak celé scéně 
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na vážnosti, monumentálnosti a významnosti, především však zlověstnosti. Dalšími 

atributy Petrovičovy ďábelskosti jsou jeho neupravený, značně zanedbaný vzhled, fakt, 

že má deformovaný obličej (na jedno oko téměř nevidí, což pro něj ale v žádném případě 

nepředstavuje handicap), a hlavně skutečnost, že kulhá. Ruština používá v této situaci 

zobecňující a velmi výstižný výraz" KpU60U ,,26, který je schopen obsáhnout celé široké 

spektrum ďábelských příznaků a konotacÍ. Tyto obecně platné rysy, které mohou 

samozřejmě podle potřeby vystupovat v nejrůzněji modifikovaných úpravách, najdeme 

u všech čertů, ďáblů, satanů a stvoření s nimi spřízněných27 . 

Vzhledem k těmto faktům se nabízí velmi zajímavá interpretace role pláště. 

Vnímám ho jako jakýsi nástroj ďábla, podstrčený Bašmačkinovi v pravou dobu. Jako 

prostředek, jehož prostřednictvím lze úředníkem manipulovat, pokoušet ho a s jehož 

pomocí lze prezentovat a manifestovat ďábelské svody. Plášť zde funguje jako nástroj 

ďábla a naplňuje tak známé okřídlené české přísloví "Kam čert nemůže, nastrčí ženskou." 

Jedním z nejzajímavějších interpretačních hledisek je totiž to, které se věnuje 

plášti jako erotické implikaci, jako eroticko-sexuálnímu mediu, zastupujícímu v příběhu 

ženský princip. Po zevrubném popisu Bašmačkina a jeho způsobu života Gogol nenásilně 

převádí čtenářovu pozornost k plášti, který se postupně stává ústředním hrdinou celé 

povídky. Původní název novely zněl "llo6ecmb o l{UH06HUKe KpaÓYUfeM ULUHeJlU. ,,28 

Bašmačkin je ale postava natolik nudná, zmechanizovaná, paralyzovaná a neschopná 

z vlastní vůle jakékoli radikální změny a tudíž i inscenování byt' sebejednodušší zápletky, 

že je naprosto nevyhnutelný zásah z vnějšku. A jako prostředníka tohoto zásahu přivádí 

Gogol do centra pozornosti plášť. 

Ruštiny neznalý čtenář, který je odkázán pouze na český překlad je ochuzen 

o jasnou konotaci spojitosti pláště s ženským a tudíž sexuálně-erotizujícím principem. 

Slovo" UlUHeJlb ", označující v češtině plášť, je v ruském originálu ženského rodu, díky 

čemuž do popředí zájmu vystupují naprosto odlišné spojitosti. Z tohoto hlediska se mi 

zdá používání českého ekvivalentu plášť jako nešťastné. Na druhou stranu ale české 

slovo pelerína, které by splňovalo podmínku příslušnosti k ženskému rodu, sice přibližně 

významově odpovídá ruskému slovu "ULUHeJlb ", ale je v přímém rozporu s ruskými 

reáliemi. Podvědomě si totiž spojujeme tuto část šatníku pocházející z Francie s jakousi 
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lehkostí, elegancí a nenuceností, které s největší pravděpodobností nebyly prvotním cílem 

petrohradských obyvatel sužovaných krutými mrazy. 

Gogol obklopil Bašmačkina jednopohlavním, zdánlivě neproniknutelným světem. 

Jedinými ženskými postavami, o kterých se čtenář dozví dříve než se na scéně objeví 

plášť, jsou v povídce žena krejčího Petroviče, která se mihne na schodech, a pak 

Bašmačkinova stará bytná, která slouží jako vděčný terč častých kancelářských vtípků 

a narážek na Bašmačkinův staromládenecký život. Přesto právě ona ale vytváří jakousi 

spojnici na okraj vytěsněné Bašmačkinovy existence s okolním světem. V těchto 

souvislostech je možné spatřovat do určité míry vztah kompenzace a snahu o rovnováhu. 

Obě tyto postavy jsou ale naprosto asexuální a marginální, což pravděpodobně souvisí 

s Gogolovým strachem z ženských postav nebo až jakousi neschopností vytvořit 

plnohodnotný ženský typ a umožňují tak manifestaci a koncentraci veškeré ženské 

aktivity potřebné k rozvíjení a dalšímu fungování textu právě do titulního pláště. 

Bašmačkin je ve své podstatě vidinou nového pláště naprosto fascinovaný, 

posedlý a v jeho vědomí se stává až fetišem. Jeho vyprázdněný svět se začíná plnit 

rodícím se vztahem, i když velmi deformovaným. Bašmačkin začíná o novém plášti snít 

a fantazírovat, vdechovat mu postupně ve svých představách život a cítit jeho blížící se 

přítomnost jako přítomnost životní družky, která s ním bude společně kráčet životem. 

Touží po novém plášti jako po objektivaci smyslu života. Vnímá plášť jako svou nevěstu, 

kterou chodí pravidelně navštěvovat, což lze v této interpretaci přirovnat kjakýmsi 

symbolickým námluván a zásnubám, a pozorně sleduje přípravy na blížící se svatbu. 

S nevěstou dokonce souvisí i onen límec z kuní kožešiny, o kterém Bašmačkin tolik sní 

a jenž je pak nahrazen obyčejnou kočkou. Kuními kožešinami se kdysi platilo za 

svobodné dívkl9
. Tyto pocity přecházejí z počáteční formy jakýchsi náznaků do 

obludných rozměrů a Bašmačkina zcela pohlcují. Plášť nabývá nad Bašmačkinem 

naprosto nekontrolovatelnou moc a žene ho do jasné a nevyhnutelné záhuby. Situace 

všudypřítomných ďábelských svodů je u Gogola spojena s tajemnem a jakousi 

infernálností, která v tomto případě nevyjadřuje a nepodkresluje pouze démoničnost 

a přízračnost Petrohradu, o které jsem se zmiňovala v předešlé kapitole, ale navazuje 

především na kořeny a folklórní zdroje Gogolovy tvorby, jež se formovaly už v jeho 
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raných cyklech Večery na dědince nedaleko Dikaňky a v Mirhorodě a které se později 

více či méně patrně objevují i v jeho pozdějších dílech. 

Krejčí Petrovič může být do určité míry chápán jako zmocněnec a prostředník 

ďábelského města. Předurčenost Bašmačkinova osudu je v tomto případě nasnadě. 

Vyrůstal jako sirotek. Siroba je v tomto případě obecně lidská situace, jejímž prizmatem 

lze nahlížet na Bašmačkinovu samotu a osamocenost, které mohou být vyvolány pocitem 

absence zastání a ochrany. O jeho matce se navíc v textu hovoří jako o stařeně, která je 

spojena s vnímáním vědmy, čarodějnice. Dále je Bašmačkin popisován jako svého druhu 

zrůda a zrůdy se rodí z nečisté síly. ,,011 1IU3ellbK020 pocma, lIeCKOJlbKO p5l6oeam, 

A A A ,,30 
lIeCKOJlbKO pblJlCeeam, lIeCKOJlbKO uaJICe lIa euu nOuCJlenoeam . 

Erotismus představuje společné téma předešlé možné interpretace např. s názory 

S. Freuda nebo již zmiňovaného S. Karlinskéh03l
. Oba se opírají o Gogolovu biografii 

a více než na samotný text a intertextuální souvislosti se soustředí na psychoanalytismus 

v případě Freuda nebo na radikální erotismus v případě Karlinského. Ten své sexuálně 

vyhraněné závěry koncentruje v nejvyšší možné míře do studie o povídce Nos, která je 

podle jeho názoru přeplněna falickými a jinými erotickými a erotizujícími symboll2
. 

Souhlasím s jejich přítomností v textu a s jejich účelovým použitím. Nesouhlasím však 

s jejich nadřazeností a výjimečným postavením, které je jim udělováno bez ohledu na 

mnohá jiná, dle mého názoru mnohem komplexnější textová sdělení a s nimi související 

skryté významy. 

Modifikace přístupu k výkladu pláště jako vztahu Bašmačkina a ženského 

principu do určité míry paroduje klasický romantický literární postup, tedy milostný 

poměr mezi mužem a ženou (Bašmačkin je ve své podstatě do pláště zamilován) 

zakončený většinou tragickým vyvrcholením zápletky. 

K plášti jako erotickému médiu se vztahuje také přizpůsobení a modifikace v té 

době velmi dobře známé Anněnkovovy anekdoty o úředníkovi, který přišel o svůj životní 

sen. V původní verzi byla hlavním aktérem anekdoty lovecká puška. Ta ale za prvé 

představuje značně luxusní předmět, který do určité míry svědčí o nepopiratelné 

rozmařilosti svého vlastníka a je to tedy předmět naprosto nevhodný k vykreslení 

a podtržení hrdinovy tíživé situace. Za druhé se pak puška nikdy nemůže stát ožívajícím, 
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eroticko sexuálním médiem. Jako zástupný akt sexuálního uvolnění by zde mohl 

fungovat pouze případný výstřel z této zbraně, ke kterému ovšem nedochází. 

Novelu lze vykládat také jako ztvárnění strachu ze živého, ze života jako 

takového. Tato interpretace představuje jakési vyvrcholení existenciálního výkladu. Plášť 

v tomto případě vystupuje jako zdroj, původce tohoto strachu, je jeho zahalujícím 

přízrakem. S tímto hlediskem je možné se setkat např. v pracích J. Manna33 nebo ve 

statích M. Virolainena34
. 

Strach je odvěká lidská emoce, vždy v člověku byl, je a bude a nikdy nepřestane 

vyvolávat zájem a nesčetné otázky. Ke strachu lze samozřejmě přistupovat různě. Strach 

jako emoci bere v potaz psychologie, jako s fóbií s ním může pracovat psychoanalýza, 

strach má své metafyzické konotace a roviny, může být vnímán jako boží záměr a možná 

cesta ke spasení, existuje vulgární zvířecí strach atd. Přístupů ke strachu je nekonečné 

množství. Ve vztahu k Petrohradu a Gogolovým povídkám mě ovšem zaujala jiná jeho 

poloha. Této tématice se věnuje Lotman ve své studii věnované roli strachu v ruské 

kultuře35 . Soustřeďuje se na studium tzv. nových strachů popetrovského období, které se 

výrazně liší od strachů středověkých a to především vzhledem ke změně svých koordinát. 

Zatímco člověk středověké Rusi žil svůj život víceméně v zajetí času a obával se 

destruktivního a destabilizujícího zásahu imperiální vlády, člověk popetrovské doby se 

již orientuje mnohem více na prostor a zdroje jeho strachu se dají souhrnně označit jako 

geopolitické36 
. 

S prostorem je spojeno vnímání Ruska jako celku. Více než jako země působí 

jako obrovské, nekonečné prostranství bez hranic. Gogol ústy svého úředníka z Mrtvých 

duší vystihl tuto podstatu velmi trefně, i když poněkud lakonicky. "POCCUR O'leHb 

npocmpaHHoe ?ocyoapcmeo. " Obrovská rozloha Ruska byla ostatně vnímána jako značně 

nepřátelská, vyhranění jedinci ji považovali dokonce za proklete7
• 

Obrovský prostor neděsí své obyvatele pouze nezměrnou velikostí, ale především 

svou prázdnotou, faktem, že je připraven o svou tvář, je neosobní, anonymní, pustý 

a temný. Kdykoli se může transformovat v prostředí mnohem obludnější stejně, jako 

Gogolův Petrohrad. Toto lživé, klamné a děsivé prostranství promítá své vlastnosti do 

jednotlivých postav, které se v něm pohybují, a podílí se tak na utváření přízračných, 

položivých loutek a stínů protagonistů jako např. Bašmaškina. 
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Tato ohromnost rodí jakousi zvláštní formu horroru vacui - agorafobii. Čím větší 

je prostor, tím těsněji uvězněni se v něm hrdinové cítí. Lidský element je v tomto případě 

zatlačován do pozadí a minimalizován. Proto Gogolovi hrdinové cítí nutkavou a logickou 

potřebu úniku z této jasně definované prázdnoty, např. Popriščinovo šílenství, 

Piskarevova a Čartkovova smrt atd. 

Předpokladem pro interpretaci Pláště jako vyvrcholení existenciálního strachu je 

úspěšná a dokončená inverze rolí. Od okamžiku, kdy se vztah dvou protagonistů novely 

mění z polohy Bašmačkin vs. plášť na polohu plášť vs. Bašmačkin, se začíná úředník 

strachovat všeho živého, to znamená všeho vněj šího, před čím se dříve, pro sebe tak 

úspěšně schovával do své hermeticky uzavřené, neproniknutelné schránky, do svého 

pofidérního, deformovaného mikrosvěta, který zahrnoval veškeré jeho univerzum bez 

jakéhokoli pohybu v čase. Bašmačkin se po celou dobu své existence pohybuje 

v jednotvárné přítomnosti naplněné mrtvým časem uvězněným v ireálnu. Právě 

nahrazením svého dřívějšího monotónního světa písmen pláštěm se stává Akakij 

Akakijevič zranitelným, je vystaven dříve netušené možnosti vnější agrese. S vidinou 

vlastnictví pláště proniká do Bašmačkinova temného světa světlo, přichází pocit 

naplněnosti, sdílení, existence, smyslu života. Dochází k Bašmačkinově hluboké 

psychologické transformaci. Ze své kamenné strnulosti se probouzí k plnohodnotnému 

životu, začíná vnímat okolí, cítit, prožívat touhu a vášeň, které ale mají pro zcela 

nepřipraveného, neadaptabilního Bašmačkina naprosto zničující a zdrcující následky. 

Tato katastrofa je způsobena zmíněným faktem, že to není Bašmačkin, kdo by plášť 

vnímal jako obyčejnou utilitární věc, která ho chrání před petrohradskými mrazy, ale je to 

právě plášť, který využívá Bašmačkina jako ideálního prostředníka pro manifestaci své 

vlastní neobyčejné existence. 

Starý plášť je symbolem zkostnatělého, strnulého Bašmačkinova umverza, 

zatímco plášť nový jasně evokuje změnu a to nejen primární vnější, ale především 

sekundární, mnohem významnější vnitřní. Vlastnictvím nového pláště na sebe Bašmačkin 

pochopitelně strhává pozornost tolik nepřátelského okolí, od něhož se do té doby 

distancoval. Vzniká zde jasně viditelná dvojakost pláště. Na jedné straně představuje 

esenci ženství, touhu, lásku, vášeň, na straně druhé se skrze tentýž plášť manifestuje 

u Gogola všudypřítomný přízrak Petrohradu. Totiž otázka necitelnosti zločinu a zlé 

29 



podstaty metropole. Petrohrad je vůči svým obyvatelům značně nevstřícný a nevlídný. 

Bez pláště (tedy bez primární známky jakéhokoli významnějšího postavení) představoval 

Bašmačkin pouze tristní obraz marginála, jakých ve svých útrobách ukrývá Petrohrad 

bezpočet (ať si již vybrali tuto formu existence dobrovolně, jako Akakij Akakijevič, 

kterého tento všudypřítomný společenský egoismus trvající na formě a normách do určité 

míry chráni před vnějšími vlivy, jelikož mu umožňuje se na ni beze zbytku elementárně 

soustředit, anebo do ní byli uvrženi bez svého přičinění jako např. Popriščin 

v Bláznových zápiscích). 

Postupné oživování pláště, fakt, že mu on sám vdechl duši, postupná destrukce 

jeho uklidňující anonymity a sílící tlak okolí Bašmačkina zcela logicky děsí. V okamžiku, 

kdy na sebe poprvé oblékne nový plášť, se stává nositelem veškerých právoplatných 

a všeobecně uznávaných úřednických atributů, stává se respektabilním členem mužského 

společenství, ale vzhledem ke své naprosté nepřipravenosti je vydán společnosti naprosto 

všanc a zcela jí podléhá. Dětinsky a naivně se snaží ve chvíli, kdy ho ještě vášeň a touha 

spojená s opojným vlastnictvím nové věci zcela nepohltila, namluvit okolí, které ho stále 

více pohlcuje a drtí, že se jedná stále o ten samý děravý, nesčetněkrát vyspravovaný plášť 

na rozpadnutí. 

Postupným zlidšťováním Bašmačkina-Ioutky a uvolňováním hranic jak jeho 

vlastního vnitřního světa, tak i světa okolního proniká na povrch prvotní a pradávná 

lidská emoce strachu. 

Celý tento Gogolův text působí dojmem cykličnosti, kruhové uzavřenosti ať již na 

jednotlivých dílčích úrovních nebo jako celek. Zdánlivě nesmyslný pohyb po kruhu má 

archaické folklórně-mystické konotace a odkazuje k běsovi nebo ďáblovi, který si podle 

lidových představ ve vození svých "obětí" po kruhu libuje. O takové dílčí cykličnosti lze 

hovořit např. v případě Petroviče. Z krejčího závislého na svých zákaznících se stává 

všemohoucím démonem třímajícím v rukou osudy, aby se z něho stal opět pouho pouhý 

krejčí potajmu se kradoucí za svými zákazníky, kterým různými oklikami nadbíhá, aby se 

přesvědčil o dokonalém zhotovení zadané zakázky. Dále bych na tomto místě mohla 

uvést příklad samotného Bašmačkina. Spíše než cokoli jiného připomíná Bašmačkin za 

svého života mrtvolu nebo přízrak, jakousi nepravě vzkříšenou mrtvou duši. Pro své okolí 

i pro čtenáře samotného pochází jakoby z jiného světa, ve kterém, bereme-li tuto situaci 
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do důsledků, také přebývá. Jako přízrak pohybující se na hranici mezi světem živých 

a světem mrtvých se po své smrti vrací právě tam, kam opravdu patří. Mezi přízraky. 

A teprve jako přízrak, již plnohodnotný, obdařený všemi příznaky se stává součástí 

reálného světa živých, ve kterém se zjevuje. Stává se z něho nositel inverze fantastického 

časoprostoru. Zatímco se Bašmačkin celý svůj život bál Petrohradu, bojí se nyní 

Petrohrad Bašmačkina. 

Na tento stav lze nahlížet jednak jako na vysvobození položivého polomrtvého 

Bašmačkina z "reálného světa", jednak ale také jako na zasloužený trest, který přichází 

v důsledku toho, že neodolal pokušení, opustil své předurčené místo, toužil žít a prožíval. 

Bašmačkinův pohyb na hranici mezi světem živých a mrtvých je zřejmě 

nejmarkantnější ve chvíli, kdy jde na večírek pořádaný jeho kolegy, mezi něž jej 

katapultovalo právě vlastnictví nového pláště. Oslava se koná daleko od domu Akakije 

Akakijeviče, za hranicemi veškerého jeho světa. Lze se domnívat, že tato pasáž nemá 

topografický, ale skrytý metafyzický význam, který poukazuje na svět mrtvých 

a přízraků. Pocit strachu a obav z přítomnosti čehosi neznámého se Bašmačkinovi vrací i 

při zpáteční cestě, kdy přechází obrovské, pusté a temné náměstí, jehož druhý konec je 

bůh ví kde, snad až na samém konci světa (tatáž metafora). Logickým následkem 

překročení zapovězené hranice je fakt, že se Bašmačkin již nikdy do světa živých nemůže 

vrátit. Občasné výpravy mezi živé podniká pak proto, že zde zanechal část sebe, svůj 

plášť, se kterým je spojen zvláštním poutem. 

V neposlední řadě je za cyklický možné považovat i erotismus, jenž je součástí 

povídky. Na počátku je autorem potlačen na minimum, aby se v průběhu děje mohl 

manifestovat skrze plášť jako medium a na konci, kdy se hlavním hrdinou opět stává 

Bašmačkin, se mohl opět rozmělnit v pozornost nevyvolávající ani marginální náznaky. 

Jedním ze společných jmenovatelů všech povídek Gogolova petrohradského 

cyklu je kromě fantastiky, přízračnosti ireálného prostoru zaplněného maskami 

a neživými fantomy nepochybně groteska a s tímto žánrem spojená satira a ironie, která 

plně rozvíjí Gogolova genia. V případě novely Plášť lze uvažovat o jakési efektní 

apoteóze grotesky, a to především v souvislosti se samotným finále povídky. To dodnes 

vyvolává nespočetné množství otázek a pochybností a pravděpodobně nebude nikdy 

naprosto uspokojivě vysvětleno. Bašmačkinova smrt a zmizení ze zemského povrchu 
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JSOU velmi rychle vystřídány jeho ani ne tak fantastickým, jako spíše groteskním 

znovuobjevením se mezi živými v podobě přízraku. 

Groteska je sama o sobě žánr vycházející z absurdity, z maximálně nereálné 

skutečnosti, z jejího převrácení a protikladného nahlížení dvou jejích ambivalentních 

pólů - světa přízračného Petrohradu a světa neměnné reality, který poodhaluje čtenáři 

právě autor. "Význačná osobnost", která ,jede do společnosti", je náhle přepadena 

přízrakem Akakije Akakijeviče. Není nemožné uvažovat o těchto dvou postavách jako 

o svého způsobu dvojnících. Nápadná spojitost mezi oběma je navázána zvláště 

v okamžiku přepadení a krádeže pláště, kdy zuří sněžná bouře a silný vítr. Ženský princip 

je přítomen i v této situaci. U Bašmačkina v podobě pláště, zatímco u "význačné 

osobnosti" jde o skutečnou ženu, Němku Karolinu lvanovnu, za kterou jede na návštěvu. 

Tváří v tvář tomuto děsivému a neočekávanému setkání zůstává v naprostém úžasu 

s vyděšenou gnmasou ve tváři na místě jako přikovaný. Tato skutečnost značně 

připomíná závěrečnou scénu z Gogolova dramatu Revizor, kdy obyvatelé celého 

městečka v němém údivu očekávají zásah shůry, kterým je nenadálé objevení pravého 

revizora. Strach "význačné osobnosti" by měl vyvolat zákonitě strach i u čtenáře (šlo-li 

by o skutečnou hororovou scénu), ale reakce je přesně opačná. Na tváři se nám při 

pročítání řádků věnovaných této situaci rozhostí spíše pobavený úsměv. Komismus 

Gogola je způsoben právě prolínáním obou těchto emocí, strachu a smíchu (strašného 

a směšného), někdy dokonce dochází k jejich naprosté inverzi a záměně38 • 

Pokud bychom tyto dvě emoce vnímali odděleně, buďto bychom se báli, anebo se 

uvolněně a bez zábran smáli. Gogol ale dovedl mistrně sloučit právě strašné se směšným, 

vdechnout jim neopakovatelný podtext banálnosti a trapnosti a vyvolat tak onen 

pověstný, zarážející a mrazící smích skrze slzy, který svou naléhavostí vede čtenáře ke 

katarzi, jež byla Gogolovým jasným cílovým vymezením ve většině jeho pozdějších děl. 

V podstatě tohoto dvojího prolínání strašného a směšného není obsaženo pouze jádro 

grotesky, ale také silný etický problém. Autor a spolu s ním i čtenář pociťují v tuto chvíli 

jakési uspokojení z nastolené poetické spravedlnosti. 

Grotesknost a loutkovost světa Gogolových děl představují základ jakési 

"pimprlovosti" vyzařující z textů, která je podporována nepropracovanou stránkou 

psychiky jednotlivých postav, přehnanými gesty a mimikou, čemuž cele odpovídá i styl 
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vyprávění příběhu, tzv. skaz39
. Tato "pimprlovost" je jedním ze dvou členů nejpolárnější 

možné interpretace textu Pláště. Tím druhým je tragedie. 

K řadě možných interpretací, které souvisí se strachem je možné přiřadit také tu 

religiózně eschatologickou. Religiózní interpretace nastoluje metafyzickou otázku 

zločinu a trestu a smrt Bašmačkina vnímá jako oběť za vykoupení hříchů světa. S tímto 

výkladem nemohu souhlasit, byť jsem si vědoma silné Gogolovy religiozity, zvláště 

v poslední dekádě života. Podle mého názoru staví tato interpretace Bašmačkina do 

neakceptovatelné pozice vzhledem k výstavbě textu povídky, jejího zařazení v rámci 

vzájemných souvislostí s ostatními texty cyklu. Z malého, bezvýznamného úředníka 

přeměňuje tento postup Bašmačkina v titána obětujícího se pro dobro a blaho lidstva. 

Bašmačkinovi ale chybí jakýkoli potenciál k vykonávání velkých věcí a oběť ve jménu 

dobra jí nepochybně je. Jestliže je ale Bašmačkin dehumanizovaná postava, je nasnadě 

hovořit v těchto intencích spíše o svého druhu zvířecí oběti chápané ve smyslu obětního 

beránka nebo kozla atd. 
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IV. Nos - mýtus Velkého Nosu 

Nos je jedna ze dvou Gogolových povídek, které autor zasvětil významnému 

anatomicko-fyziologicko-symbolickému rysu. Tou druhou je novela Podobizna, jejíž 

přitažlivost a mámivost těží z hypnotizujícího pohledu očí starého lichváře. Zároveň 

představuje nos jakousi červenou nit vinoucí se téměř celou Gogolovou tvorbou. Nosy 

najdeme jak v textech Něvské třídy, tak i Bláznových zápisků. Součástí Gogolova 

literárního projevu se stávají však již v době, kdy píše svůj folklórní cyklus Večery na 

dědince nedaleko Dikaňky a maloměstský Mirhorod. Snad u žádného jiného ruského 

autora nenalezneme důkazy o větší fascinaci nosy než u Nikolaje Vasiljeviče Gogola, 

který s nebývalou pozorností zdůrazňuje zálibu svých hrdinů ve šňupání tabáku, 

očichávání, smrkání a popotahování. Jeho texty se linou nejrůznější pachy a vůně. 

Nemyslím si, že by tato fascinace měla prvotní příčinnou souvislost s komplexem 

z vlastního velkého a výrazného autorova nosu, jak uvádí celá řada jeho biografů4o . Toto 

vysvětlení je sice nepochybně možné, ale také velmi banální. Souvislosti bych viděla 

spíše na úrovni Gogolovy orientace na nejrůznější populární dobové literární i neliterární 

tradice a schopnosti z nich těžit. 

V polovině 19. století byla v Rusku velmi populární tzv. nosologie, které V. V. 

Vinogradov věnoval dokonce celou publikaci41
. Traduje se, že Gogol velmi dobře znal 

román anglického spisovatele Sterna Život a názory blahorodého pana Tristrama 

Shandyho C>K113Hb 11 MHeHlUI TpI1C'rpaMa lllaH,Il.I1), který vyšel v Rusku 30 let před tím, 

než Gogol napsal svůj Nos. Poměrně rozvinutý byl městský folklór rozpracovávající toto 

téma, nejrůznější anekdoty a novinové články o operacích nosu42
. Nos hraje také velmi 

důležitou roli ve folklóru venkovském a to nejen v pohádkách, kde je velký, křivý nos 

s bradavicí jasným poznávacím znamením každé čarodějnice, ale také např. v dobově 

velmi oblíbeném tzv. lubku43
. 

Gogolova novela Nos Je pravděpodobně nejfantastičtější z celého cyklu 

petrohradských povídek. Fantastika v tomto případě nevzniká jako přímý důsledek 

a nedílná součást romantické osnovy příběhu jako je tomu v případě Gogolovy rané 

tvorby (Večery na dědince nedaleko Dikaňky, Mirhorod) nebo zčásti u povídky 

Podobizna, ale je nepřehlédnutelným výsledkem Gogolovy snahy vytvořit jiný, nový svět 
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fungující na základě zákonitostí logiky. Nos majora Kovaljova se po Petrohradě pohybuje 

s takovou lehkostí a samozřejmostí, jako by to byl ten nejnormálnější a nejběžnější jev. 

Stává se součástí lidské společnosti, vstupuje do veškerých vztahů, je s ním jednáno jako 

s lidskou bytostí a požívá nebývalé důvěry a hlavně autority. Kromě toho má svou vlastní 

tvář, je schopen nejrůznějších grimas a gest ale hlavně mluví. " ... OH 6blJl 6 MyHO upe, 

wumOM 30JlOmOM, C 60JlbWUM Cm05l'-lUM 60pomHUKOM; Ha HeM 6blJlU 3aMWe6ble 

naHmaJlOHbl; npu 60Ky wna2a. no UlJl5lne C n!llOMaJ/CeM MOJ/CHO 6blJlO 3aKJllO'-IUmb, lJmo 

OH C'-IumaJlC5l 6 paHze cmamCK020 C06emHUKa. no 6ceMy 3aMemHO 6bIJlO, '-Imo OH exaJl 

ryoa-Hu6YOb C 6U3umOM. OH n02Jl5l0eJl Ha o6e cmopOHbl, 3aKpU'-IaJl KylJepy: "nOOa6aU! ", 

ceJl u yexaJl ... ! "(cmp. 50, in: H B. r020Jlb: Co6paHue CO'-lUHeHUU 6 wecmu mOMax, mOM 

III (no6ecmu), zocyoapcm6eHHoe U30ameJlbCm60 XY0o;J/Cecm6eHHou Jlumepamypbl, 

MocK6a, 1959). Nebo" ... Hoc cnp5lmaJl C06epweHHO JlU110 C60e 6 60JlbWOU cmo5l'-luu 

6opomHuK u C 6blpa:J/ceHueM 6eJlU'-IaUweu Ha6oJ/CHocmu MOJlUJlC5l ... ! "(cmp. 50, in: H B. 

r020Jlb: Co6paHue CO'-lUHeHUU 6 wecmu mOMax, mOM III (no6ecmu), 2ocyoapcm6eHHoe 

U30ameJlbCm60 xyoOJfCeCm6eHHou Jlumepamypbl, MocK6a, 1959). Gogol ukolébává 

čtenáře lehkostí samozřejmosti, s kterou nechává nos pohybovat se prostorem. Setkání 

s nosem vykračujícím si po ulici by nás s největší pravděpodobností nejen nepřekvapilo, 

ale nejspíše bychom se mohli cítit ochuzeni a podvedeni, kdyby k němu nedošlo. 

Právě s pomocí jedinečného uchopení fantastiky a práce s ní vytváří Gogol 

v případě povídky Nos specifický poloreálný časoprostor, ve kterém se naprosto vše, co 

se zdá být neskutečným, může kdykoli stát reálným a naopak. Tomuto stavu napomáhá 

právě již zmíněná nová logika uspořádání autorova literárního světa. To, že celá nosná 

myšlenka Nosu je fantastická, ale zasazená do naprosto reálného prostředí, s kterým se 

lze ztotožnit, umožňuje čtenáři pronikat prostřednictvím poloreálnosti ke skrytým 

významům a konotacím věcí, jevů a faktů. Otevírá se před ním naprosto nová, nepoznaná 

dimenze. Zatímco v případě existence čarodějnic a čertů z Gogolových Večerů na 

dědince nedaleko Dikaňky jde o naprosto běžně akceptovanou a přijímanou součást 

našeho povědomí o folklórně pohádkovém světě, je volně se pohybující nos nebo mluvící 

psi z Bláznových zápisků v reálném časoprostoru Petrohradu 1. poloviny 19. století 

jasným příznakem šílenství. 
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Stejně tak jako jiným povídkám z Gogolova cyklu věnovaného Petrohradu se ani 

Nosu nevyhnul sice nezbytný, ale přitom do určité míry velmi zjednodušující až 

degradující pragmatický sociální výklad. Snad nejznámějším zastáncem této interpretace 

je i v tomto případě Jermilov44
• Poněkud pokrokovější variantu téhož sociálního výkladu 

nalezneme u O. 1. Dilaktorské45
. 

Záměrem mé práce není věnovat se tomuto hledisku, a proto se o něm zmíním jen 

velmi krátce. Předně tato interpretace vyžaduje považovat za hlavního hrdinu celého 

příběhu povídky majora Kovaljova. S tímto postupem nemohu souhlasit. Setkáváme se 

zde se stejným rozporem jako v případě Pláště, který je podle mého názoru mnohem 

důležitějším a obsažnějším motivem než úředník Bašmačkin. Lidský činitel je v obou 

příbězích nepopiratelně důležitým, ale nikoli nosným faktorem fantasticky se 

rozvíjejícího děje. Dále je důležitou součástí sociální interpretace označení viníka, 

v tomto případě společnosti, a poukázání na její oběť. V případě Akakije Akakijeviče 

Bašmačkina je možné o něm přemýšlet v rámci některých interpretačních hledisek jako 

o oběti společnosti, pokud k němu budeme přístupovat jako k jejímu slabému členovi, 

který nemá jakékoli sociální vazby. U majora Kovaljova je pak ztotožnění s jeho 

postavou jako obětí takřka nemyslitelné. Jako propracovanější nástupce poručíka 

Pirogova z Něvské třídy je Kovaljov ztělesněním ješitnosti, samolibosti a falešného 

sebevědomí. Právě proto neoprávněné používání vyšší hodnosti, která mu nepřísluší 

z hlediska zařazení do hodnostní tabulky, veškeré jeho povyšování a falešné naparování, 

zájem o mladinké naivní dívky, slibování sňatků a mnohé jiné podoby frajerského 

nevázaného rozptylování bez povědomí o následcích. Kovaljov může být v Gogolově 

podání maximálně obětí své vlastní malosti, přízemnosti a trapnosti, jejichž příčiny nelze 

spatřovat ve vnějších faktorech, ale v uspořádání a fungování jeho vlastního vnitřního 

světa. V pokrytecké společnosti, která svým domnělým pláštíkem jedinečnosti přikrývá 

Kovaljovovu malost a ubohost, se cítí jako ryba ve vodě, za svoje hanebné činy nemůže 

být nijak potrestán, protože takových majorů Kovaljovů je přeci všude okolo spousta, 

tudíž není třeba cokoli na tomto stavu měnit. Kovaljov není v žádném případě obětí této 

změněné, pokřivené reality, ale jejím plodem stejně, jako např. poručík Pirogov. 

V mezích těchto intencí by potom bylo nutné chápat nenadálou ztrátu nosu jako varování 

nebo svého druhu trest. Tato interpretace ale nijak nezohledňuje roli snu v povídce, ani 
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roli časoprostoru a už vůbec ne roli fantastiky jako takové. " ... KOJlJleJ/CCKuu aceccop 

KOeallee npocHyJlC5l OOeOJlbHO paHO ... OH HattaJl Ufynamb pyKOIO, ttm06bl y3Hamb: He cnum 

JlU OH? KaJ/CemC5l He cnum .. .! "(cmp. 48, in: H B. rOZOJlb: C06paHue COttUHeHuu e utecmu 

mOMax, mOM III (noeecmu), zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO xyooJ/CecmeeHHou 

Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Stejně jako v povídce Plášť, Bláznovy zápisky či Něvská třída se i v Nosu 

setkáváme s jistou formou fantasmagorické hyperbolizace úřednických hodností, 

hierarchismu a kariérismu. Na samém počátku stojí Kovaljovovo přisvojení si 

nepříslušející hodnosti, které může leckterý čtenář přejít bez povšimnutí. " ... ttm06bl 

60Jlee npuoamb ce6e 6Jlazopoocmea u eeca, OH HUKozoa He Ha3bleaJl ce65l KOJlJleJ/CCKUM 

aceccopOM, HO ecezoa MaUopOM. " (cmp. 48, in: H B. rOZOJlb: C06paHue cottuHeHuu 

e utecmu mOMax, mOM III (noeecmu), zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO 

xyooJ/Cecmeel-IHOU Jlumepamypbl, MocKea, 1959). Nejen že si s hodností major Kovaljov 

polepšilo několik tříd, ale ještě ke všemu si ji vypůjčil ze sobě nepříslušejícího, avšak 

mnohem honorabilnějšího a uznávanějšího vojenského stavu. Provdávat své dcery za 

generály a ostatní vysoce postavené důstojníky bylo ve své době velmi módní a populární 

a Kovaljov se toho rozhodl využít. Ztrátou nosu pochopitelně trpí Kovaljovova 

respektabilnost ve společnosti, jeho postavení, naděje na kariérní postup i naděje na 

výhodný sňatek. Bez nosu je všem pro smích a nepožívá ani té nejmenší úcty. 

" ... KoHettHO, 5l ... enpOtteM, 5l Mauop. MHe xooumb 6e3 Hoca, COZJlaCUmeCb, 3mo 

HenpUJlUttHO. KaKou-Hu6yob mopzoeKe, KOmOpa5l npooaem Ha BocKpeceHcKOM Mocmy 

OttUUfeHHble aneJlbCUHbl, MOJ/CHO cuoemb 6e3 Hoca; HO, UMe5l e euoy nOJlyttUmb ... npumOM 

6yoyttu eo MHOZUX oOMax 3HaKOM c oaMaMu Lfexmapeea, CmamCKa5l coeemHulJa, 

u opyzue ... " (cmp. 51, in: H B. rOZOJlb: C06paHue cOttUHeHuu e utecmu mOMax, mOM III 

(noeecmu), zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO xyooJ/CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 

1959). Ztráta nosu je chápána jako jasný důkaz naprosté neschopnosti uhlídat 

nejzákladnější věci ve svém životě. Takový člověk se pak jasně stává neperspektivní jak 

ve službě, tak v osobním, potažmo rodinném životě. Fakt, že se Kovaljovův nos projíždí 

po městě je pro něho nepředstavitelně ponižující. "KaK J/Ce MOJ/CHO, e caMOM oeJle, 

ttm06bl HOC, KomopblU eUfe ettepa 6blJl y Hezo Ha JlulJe, He MOZ e30umb u xooumb, - 6blJl 

e MyHoupe! "(cmp. 50, in: H B. rOZOJlb: C06paHue COttUHeHuu e utecmu mOMax, mOM III 
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(noeecmu), 2ocyoapcmeeHl-toe U30ameJlbCmeO xyoo:JICeCmeeltHOU Jlumepamypbl, MocKea, 

1959). Vlastní osamostatněná existence nehraje v majorově vnímání žádnou roli. jediné 

co vidí je zlatem šitý stejnokroj státního rady, odznaky hodnosti, spousta řádů a ten 

nepřehlédnutelný klobouk s peřím. Kovaljovova malost dosahuje v tomto momentu 

svého vrcholu. Pomyšlení, že jeho vlastní nos, ještě před chvílí tak nicotný 

a bezvýznamný, se nyní projíždí po Petrohradě v kočáře jako státní rada, navštěvuje jeho 

známé (kteří tak samozřejmě pro kouknou jeho podvod), dokonce chodí do kostela 

a všelijak jinak si z něho tropí blázny, ho přivádí k zoufalství. 

Největší Kovaljovovou noční můrou je ztráta postavení a respektu. Nabízí se tady 

zohlednění a zdůraznění několika leitmotivů, prolínajících se více méně všemi 

Gogolovými petrohradskými novelami. Jedním z nich je otázka, co je důležitější. Člověk 

bez hodnosti nebo hodnost bez člověka? Odpověď je v případě Gogolova pojetí nasnadě. 

V pokřiveném, falešném a fantasmagorickém světě Petrohradu je samozřejmě důležitější 

a výše ceněná úřední hodnost než člověk samotný. Právě proto je nosu vše dovoleno 

a Kovaljov není schopen se mu nijak protivit. Není to jeho vlastní malý nos, ale hrozivá, 

respekt a strach budící uniforma státního rady. 

Druhým leitmotivem je pak již zmiňovaný strach. U Gogola se s ním setkáváme 

v mnoha podobách. Každý z hrdinů petrohradských povídek má svůj strach. Piskarev 

z Něvské třídy se bojí nespat a nesnít, i když chorobně, aby nepřišel o možnost setkávat 

se se svou vyvolenou a jeho strach ho přivádí k závislosti na opiu, zoufalému šílenství 

a smrti. Podobně je na tom i Čartkov z Podobizny. Jeho chorobný strach a úzkost 

z magicky uhrančivých lichvářových očí ho dohání ke stejně tragickému konci jako byl 

ten Piskarevllv. Popriščin se děsí své malosti, která stojí v cestě jeho úspěchu 

u rozmazlené dcery nadřízeného tolik, že se ve svých chorobných myšlenkách stává 

španělským králem. Bašmačkinův strach je existenciální, bojí se záhuby a smrti, kterou 

mu přináší jeho plášť. Byť jsou tyto strachy více či méně pofidérní a nízké, je tím 

nejpřízemnějším strachem právě strach Kovaljova. Strach o své nicotné místečko na 

pochybném výsluní. 

Nepochybnou součástí celé významové řady pojící se k povídce Nos je 

zohlednění nosu jako eroticky sexuálního symbolu. Spolu s pláštěm ze stejnojmenné 

novely je právě nos tím mediem, skrze nějž se tyto konotace manifestují nejvíce. Zřejmě 
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nejznámějším ruským vykladačem Gogola, který se zabýval touto interpretací je 1. D. 

Jermakov46, který při svých poznatcích vychází z psychoanalýzy S. Freuda a jeho pojetí 

sexuality. Tato interpretace je nepochybně velmi zajímavá. Jejím vážným úskalím 

a velkým nedostatkem je však fakt, že zcela radikálně popírá možnosti jakýchkoli jiných 

výkladů. Text a veškeré intertextuální souvislosti přenáší do přísně determinovaného 

podřízení sexualitě a to i v případech, kdy si musí vypomáhat značnou manipulací 

s textem. Jermakov např. naprosto popírá jakékoli možné souvislosti povídky Nos 

s literární a mimo literární tradicí 1. poloviny 19. století, zavrhuje Vinogradovovu 

nosologii a popírá existenci významné role snu v povídce a to i přes to, že původní 

zamýšlený název povídky byl právě" C01-1 ". 

Sexuálně erotická interpretace vychází z faktu, že nos je považován za jeden 

z mnoha odvěkých symbolů mužství. Ztráta nosu proto pro Kovaljova znamená 

zpochybnění jeho mužství, jakousi obraznou kastraci a tudíž také zpochybnění schopnosti 

normálně fungovat ve společnosti a v manželském životě, protože ztrácí jakoukoli 

reálnou možnost se oženit a zanechat po sobě potomky47. Jeho existence v tomto světě je 

tak ještě nicotnější a zbytečnější. Kovaljov si však z tohoto exemplárního potrestání 

nebere žádné ponaučení a po návratu svého nosu se i nadále věnuje jakémusi teatrálnímu 

sexuálnímu exibicionismu, který se projevuje v návštěvách vdovy Podtočinové, která 

chce za Kovaljova provdat svoji dceru, což je pro něho nemyslitelné z důvodu ztráty 

svobody. Ve skutečnosti se však Kovaljov bojí ženitby stejně jako jiní Gogolovi 

hrdinové48 . V tomto případě má jasně definovatelný strach z budoucí tchýně, jelikož ona 

by se po sňatku stala tím, kdo by v rukou třímal jeho osud a rozhodovalo tom, zda bude 

uznán alespoň částečně něčeho schopným a hodným právoplatného fungování v rámci 

společnosti. 

Kovaljov je stejně jako jeho pozdější nástupce Popriščin posedlý pocitem vlastní 

nicotnosti, která je nejmarkantněji demonstrována právě užíváním vyšší hodnosti, než 

která mu ve skutečnosti přísluší. I Kovaljov stejně jako Bašmačkin vidí svůj život 

v akurátním, dokonalém a zmechanizovaném výkonu služby. Jeho neschopnost zdravého 

kontaktu s okolní společností ho oslabuje a zároveň umožňuje nosu, aby se osamostatnil, 

oddělil od svého majitele, zmizel a znovu se objevil jako největší strašák Kovaljovova 

vědomí, jako státní rada. 
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Nicotnost Kovaljova velmi aktivně podporuje osamostatnění a nakonec svého 

druhu samozvanectví nosu. Jediný, kdo samostatné existenci nosu nevěří, je redaktor 

novin, do kterých si zoufalý Kovaljov přišel podat pátrací inzerát. Považuje Kovaljova za 

blázna a neustále se samovolně snaží vynutit potvrzení existence jakéhosi pana Nosova, 

který se Kovaljovovi ztratil. " ... A c6eJICaeUluu 6blJl eaUl oeopoeblu '-IeJlOeeK? . .rM! KaKa5l 

CmpaHlia5l rjJaMUJlU5l! 11 Ha 60JlbUlylO CyMy 9mom 2. Hocoe 060KpaJl eac?" (cmp. 55, in: 

H B. r020Jlb: Co6paHue CO'-lUHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 

2ocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO xyooJICecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Samozvaný podvod nosu-státního rady je odhalen ve chvíli, kdy se pokouší odcestovat do 

Rigy. Samovolné opuštění hranic fantastického časoprostoru Petrohradu je nemyslitelné 

a nos je tudíž potupně v kapesníku přinesen zpět Kovaljovovi. 

Další z řady možných a velmi plodných výkladů je založený na existenci jisté 

linie dvojnictví, kterou je možné sledovat na několika úrovních. Major Kovaljov a jeho 

zmizelý nos po většinu děje povídky vystupují a fungují jako dvě, na sobě téměř 

nezávislé entity, jako dva samostatní hrdinové jednoho příběhu. Tato interpretace je 

z části založená na faktické ztrátě části vlastního ,já", které s sebou přináší určitou 

rivalitu a konkurenční boj, střet zájmů a zápas o převahu v té podobě, v které je můžeme 

sledovat v případě majora Kovaljova a jeho nosu, pohybujícího se ve stejnokroji státního 

rady. Tato linie je v průřezu celé novely nejmarkantnější. Dvojí podobu, nikoli dvojnictví 

v pravém slova smyslu vykazuje již sám nos. V textu funguje na jedné straně jako část 

těla svého majitele, na straně druhé jako velmi vážený občan, tedy jako shrbený státní 

rada. v unifonně se všemi náležejícími proprietami. Dvojnictví jako takové se v případě 

této novely rozkrývá na úrovni vymezené spojnicí mezi majorem Kovaljovem a jeho 

nosem, mezi majorem Kovaljovem a lazebníkem, ale okrajově také mezi majorem 

Kovaljovem a státním radou. 

Dvojnictví majora Kovaljova a jeho nosu má bezpochyby fantastický základ, 

i když autor sám nechává čtenáře na vážkách, jelikož popírá existenci této situace ve snu, 

který se na jisté úrovni jeví jako částečná realizace fantazie. Nos ve své samostatné 

existenci možná spíše než dvojníka představuje Kovaljovovu obživlou, zhmotnělou 

podobu jeho chorých vizí a představ. Hodnosti, unifonny, společenské postavení 

a veškerá privilegia s nimi spojená znamenají pro Kovaljova, zakládajícího si na 
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společenském postavení a funkci nedosažitelný vrchol. Zoufalství, které zažívá ve chvíli, 

kdy zjišťuje, že nositelem asignací státního rady je jeho vlastní nos a ne on, je 

nepředstavitelné. Zároveň nám Gogol jasně humornou a fantastickou formou dává 

najevo, že v jeho přízračném Petrohradě je na jedné straně všechno možné a nezasluhující 

podivu, na straně druhé je tato situace jasným důkazem neopodstatněnosti, posedlosti 

a hypnotické fantasmagoričnosti Kovaljovových vizí. Proces desubjektivizace 

a dehumanizace dosahuje v těchto místech u Gogola vrcholu. 

Druhou dvojnickou paralelu příběhu je možné vysledovat ve vztahu majora 

Kovaljova a lazebníka Jakovleva, který je s úřednickou vrstvou jako celkem nedílně 

spojený právě skrze svoji profesi " ... 6peem lJUH06HUlfbU noÓ6opoÓKU ... " I tuto 

dvojnickou interpretaci lze vykládat s pomocí mnoha hledisek a přistupovat k ní z mnoha 

úhlů pohledu. S jednou z mnoha dvojnických interpretací na této úrovni se setkáváme 

v lexikální rovině. Gogol je známý svou ojedinělou a nenapodobitelnou schopností hrát si 

se slovy, s jejich prvotními i skrytými významy, o čemž, kromě mnoha rozličných jmen 

jeho hrdinů svědčí také například řada pseudonymů, které během svého tvůrčího období 

s větší či menší oblibou užíval. Jméno Kovaljov (v ruské podobě K06GJle6) je ve své plné 

podobě obsaženo i ve jméně majorova možného dvojníka, lazebníka Jakovleviče. Pokud 

vezmeme v potaz skutečnost, že grafém "fl" je v podstatě shodný s grafémem "G ", 

získáme dvojici jmen HK06Jle6UlJ X K06aJle6 a po pře smýknutí písmen v případě prvního 

jména bude druhé plně obsaženo. Na všech ostatních významových úrovních již obě 

postavy představují svůj opak (co se významu jmen týče). Jméno majora Kovaljova lze 

dále rozebrat na jednotlivé části. Ko lze rozumět jako Kolja, tedy zdrobnělinu jména 

Nikolaj. Va podle stejného klíče odpovídá Gogolovu jménu po otci. Jov potom 

představuje příponu rusifikované podoby jména Gogoljev. Otázkou zůstává, do jaké míry 

je tento lexikální rozbor respektabilní. V případě vlastních jmen majora a lazebníka se 

také nabízí několik vysvětlení. Podle jednoho z nich Kovaljevovo jméno Platon svou 

jistou exotičností představuje naprostou protiváhu jednoho z nejběžnějších ruských jmen 

Ivan (lazebník se jmenuje Ivan Jakovlevič). Jméno Platon by v tomto případě odkazovalo 

k antickému učenci. Fakt, že nositelem tohoto vznešeného jména je v Gogolově povídce 

pokrytec a člověk veskrze hloupý a ubohý by svědčil o autorově pohotovosti a mistrné 

schopnosti ironie. Oproti tomu jméno Ivan ve většině ruských pohádek nosí "hlupáci". 
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Podle druhé možné verze zde jméno Platon funguje ve své zlidovělé podobě a svým 

způsobem je tedy jménu Ivan naprosto rovné, což by ovšem opět odkazovalo na 

Kovaljovovo vypínání a pokrytecké povyšování. 

Zcela odlišný úhel pohledu nabízí ve své studii 1. D. Jermakov, který celou 

problematiku nahlíží prizmatem již zmíněné psychoanalýzy a Freudem ovlivněným 

pohledem na sexualitu49
. Také Jermakov proti sobě do přímého rozporu staví majora 

Kovaljova a lazebníka Ivana Jakovleviče. Zatímco první z nich představuje prototyp 

silného, úspěšného, obdivovaného, mužného jedince (což jsem se pokusila v předešlém 

textu vyvrátit), druhý je typickým představitelem skupiny téměř bezejmenných, ženou 

vždy utlačovaných a sekýrovaných mužů. Major Kovaljov podle Jermakovových 

představ naplňuje roli sebevědomého, energického a narcisistního floutka a egoisty, 

projevujícího se jako jeden velký nos, tedy symbol maskulinity a falu dýchající 

mužstvím. Ivan Jakovlevič naopak představuje symbolicky navždy vykastrovaného 

jedince oproštěného od veškerých mužských výsad a projevů. Tato interpretace, přes 

svoji nepochybnou zajímavost představuje značně determinovaný a velmi úzce vymezený 

výklad, bránící se jakýmkoli změnám a novým úhlům pohledu. Naprosto striktně popírá 

existenci veškerých fantastických a přízračných skutečností v Gogolově díle a ochuzuje 

je tak do značné míry o mnohé nové a inspirující poznatky5o. 

Rozhodně však lze vidět paralelu mezi beznosým majorem Kovaljovem, 

lazebníkem Ivanem Jakovlevičem, kterému Gogol odepřel příjmení a naprosto 

bezejmenným lékařem, který majora vyšetřuje. Na všech těchto postavách je zcela jasně 

patrná absolutní míra zoufalé nicotnosti, beztvárnosti a neosobnosti, veškerá jejich 

nepotřebnost, neužitečnost a zbytečnost, které podtrhují fakt, že se jedná o pouhé masky. 

Ke Gogolovu dílu jako celku (pokud se jedná o jeho ranou a pozdější, tedy 

vrcholnou tvorbu) se velmi často přistupuje jako k ironii, grotesce, parodii atd. S. 

Petersen dokonce uvádí, " ... n06ecmb r020Jl5l no C60eu uCJee npe6ocxoCJHO 

oCyUlecm6fleHHa51 HaCMeUlKa HaCJ 6ceMU C06peMeHHblMU npeCJpaccyCJKaMu u 6epou 

6 uppaljUOHaJZbHbze npOljeCCbl u CUflbl, C mOlfKU 3peHU5l J/Ce tjJOpMbl 3mo ... reductio ad 

absurdum pOMaHmUlfeCK020 CJ60UHUlfecm6a. ,,51 Jestliže se zamyslíme nad posláním 

povídky Nos z tohoto úhlu pohledu, odkryje se nám celá škála výsměchu předsudkům. 

V případě Nosu jde o volné pokračování Něvské třídy s tím rozdílem, že oživlou, 
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subjektivizovanou entitou je zde nos. Právě a jedině nos, který již sám o sobě představuje 

jakousi celkovou parodii člověka a tudíž je mu ve fantasticky přízračném petrohradském 

světě dovoleno nejen vystoupit naprosto osamostatněně na scénu, ale navíc dělat vše, co 

dělá a chovat se tak, jak se chová. Právě ve spojení těchto dvou světů, světa reálného 

a světa poloreálného nebo zcela ireálného, který Gogol vykresluje, může docházet ke 

střetu každodenního a fantastického přesně tak, jak je tomu v povídce Nos. Lidské 

bytosti, tedy lidští hrdinové jako takoví, mizí ze scény, a na jejich místě se postupně 

objevují všechny ty desubjektivizované, dehumanizované a vyprázdněné nosy, pláště, 

oblečení, kníry atd. 

Parodii potom představuje dokonce sám nos a to ve chvíli, kdy ho Gogol nechává 

těkavě a hyperaktivně pobíhat po Petrohradě a zamířit do chrámu. Uvnitř již nos vypadá 

jako pokorný, ctihodný, postarší pán v uniformě, choulící se do jejího límce, přičemž 

nejrůznějšími způsoby krčí obočí, usmívá se a gestikuluje nejen směrem ke Kovaljovovi, 

ale i ostatním návštěvníkům. Svým způsobem vlastně šaškuje, což pouze umocňuje 

úsměv vyvolávající představu oživlého nosu. Proti Něvské třídě představuje tato poloha 

parodie, ironie a grotesky výrazný posun ke Gogolovým specifickým výšinám 

a pravděpodobně i cílům. 

Kontextuálně v petrohradských povídkách jako v celku hraje velmi důležitou roli 

časoprostor, o kterém jsem se již zmiňovala v souvislosti s kapitolami o předchozích 

textech. Tento fakt je pravděpodobně nejmarkantnější v případě Gogolovy novely Nos 

a Bláznovy zápisky, o kterých se zmíním později. V zaujetí postoje k otázce časoprostoru 

se nabízejí různé možnosti. Ve své práci se snažím sledovat především linii fantastickou 

ve spojení s úlohou kontrastu reálna a ireálna a v některých případech surreálna. S velmi 

zajímavými reminiscencemi na toto téma jsem se setkala v textech O. Dilaktorské52
. 

Autorka se odvolává jednak na Ceoo 3aKOHoe POCCUUCKOU uMnepuu z roku 1835 ajednak 

na sebrané spisy V. 1. Dala věnované hádání a věštěnÍ. Podle poslední redakce 

petrohradských povídek, z roku 1842, se kterou pracuji, se Kovaljovův nos ztratil 25. 3. 

Na tento den připadá v Rusku svátek EJlaZoeeU/eHb5l. Podle nařízení cara je každý úředník 

povinen se v tento den dostavit se všemi náležitostmi a atributy příslušejícími jeho funkci 

do Kazaňského chrámu jednak k modlitbě a jednak ke vzdání pocty imperátorskému 

maj estátu. "B npa30HU'-lHOU popMe 6bzmb y 6o;)ICeCmeeHHou CJly;)IC6bZ, e npucymcmeuu ux 
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UMnepamopCKUX eelluttecme 25 Mapma, e oeHb Ella2oeeUfeHb5l, y BceHoUfHoií e Bep6Hy1O 

cy66omy, e Bep6Hoe eOCKpeCeHbe. ,,53 A právě v tuto dobu, kdy má být všechno na svém 

místě, na něm Kovaljev není, a protiví se tak zákonnému nařízení samotného cara. 

V žádném případě rozhodně také nelze hovořit o jeho náležitém a odpovídajícím vzhledu. 

Jednak se honosí neprávem přivlastněným a ve své podstatě tedy ukradeným titulem, ale 

hlavně je bez nosu. Svým způsobem tedy stojí vně jakéhokoli řádu, v tomto případě by se 

dalo hovořit spíše o fantastickém ne-řádu, je svou situací negativně determinován a svým 

způsobem i degradován. 

Podle Dalovy studie věnované zaklínadlům a věštění existovalo v Rusku 33 dní 

v roce, kdy bylo možné tyto praktiky oficiálně provozovat. Jedním z těchto dnů byl i 25. 

březen zasvěcený Bohorodičce54 . Kovaljov se ostatně domnívá, že za zmizení jeho nosu 

je odpovědná vdova Podtočinová, stará čarodějnice, která ho nečistými kouzly a černou 

magií pro výstrahu trestá za odmítnutí sňatku s její dcerou. Gogol, jako velký znalec 

a ctitel ruského folklóru mohl tato hlediska velmi přirozenou formou infiltrovat nejprve 

do Večerů na dědince nedaleko Dikaňky, později i do ostatních děl. Mohl tak maximálně 

využít všech reálií a rozšířit je o mnohé nadpřirozené prvky. K úplnému výčtu folklórních 

lidových motivů patří ještě fakt, že Kovaljov svůj nos ztratil v noci ze čtvrtka na pátek. 

Temné a nečisté síly mají podle odvěkých lidových představ nad člověkem největší moc 

právě v době, kdy jeden den přechází ve druhý. Nejčastěji je tímto nebezpečným 

časovým úsekem doba od půlnoci do jedné hodiny ranní. Podle ruských lidových 

představ byl navíc pátek považován za den spojený s nečistými silami a démonl5
. 

Gogol časoprostor svých příběhů ohraničuje a vymezuje, čímž dociluje silného, 

bezprostředního kontaktu mezi čtenářem a vyprávěným textem. Toto vymezení je však 

v řadě případů velmi specifické (např. zmatená datace šíleného Popriščina z Bláznových 

zápisků) nebo pouze částečné, jak je tomu i v povídce Nos. (Ve čtyřech z pěti variant 

textu novely uvádí pouze den a měsíc, nikoli však rok.) Fakt, že Gogol příběh nezasazuje 

do přesně datovaného roku, mu na jedné straně propůjčuje nádech hlubší fantastičnosti. 

Příběh se nad těmito blíže nespecifikovanými daty volně a samostatně, nezávisle na vůli 

kohokoli vznáší a propůjčuje jim onen nereálný fantomatický ráz. Na straně druhé 

vyvolává ve čtenáři pocit, že se tato situace může kdykoli znovu opakovat. Následkem 
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tohoto pocitu nejistoty se čtenář stává bezprostřední součástí fantastické petrohradské 

záhady ztraceného nosu. 
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v. Bláznovy zápisky - od amoku ambicióznosti k běsu šílenství 

Bláznovy zápisky se svým prvotním zacílením nikterak nevymykají představám 

o úřednické fantasmagorii, o společnosti nemocné touhou po kariéře a moci, kterou 

Gogol naznačil v ostatních povídkách petrohradského cyklu. Poněkud stranou stojí snad 

jedině Něvská třída a Podobizna. Společným jmenovatelem i v tomto případě zůstává 

touha po úspěchu a vysoké pozici, ale nikoli v rámci úřednického, služebního rangu, 

ale ve světě umění. 

Bláznovy zápisky mají zcela určitě, pokud jde o téma, problematiku a její 

uchopení nejblíže k povídce Nos. Tato návaznost je jasně patrná i z podoby a charakteru 

obou hrdinů. Major Kovaljov je jakýmsi předchůdcem úředníka Popriščina, jeho méně 

rozvinutou a méně propracovanou prvotní formou. Major je neuvěřitelně směšný bez 

svého nosu sám o sobě i ve všech situacích, které mu tato ztráta způsobila. Naproti tomu 

z Popriščina vyzařuj e a sálá šílené odhodlání dosáhnout svého za každou cenu. Před 

závěrečným polidštěním z něho jde strach a čtenář jej instinktivně pociťuje jako 

jednoznačné nebezpečí pro okolí, pro všechny, kdo by mu chtěli stát v cestě a bránit 

uskutečnění jeho záměrů. 

Právě forma zápisků dovolila Gogolovi v novém a neobyčejném světle 

nahlédnout nejen do života společnosti, ale především jedince touto společností 

determinovaného. Jednotlivé deníkové zápisky umožňují mnohem flexibilněji 

a s postupnou gradací sledovat proměnu Popriščina-úředníka v Popriščina-šílence. Této 

struktuře plně odpovídá i začlenění psí korespondence do textu povídky. Právě skrze ni se 

velmi transparentně vyjevují všechny fantasmagorické posedlosti společnosti, obklopující 

Popriščina. Svět dvou psíků je ve své podstatě paradoxně mnohem lidštější než svět 

skutečně lidský, než svět všech úředníků dohromady, jelikož je založen na velmi 

jednoduchém a bezchybně fungujícím vztahu sympatie a antipatie dvou jedinců, a nikoli 

na uctívání hierarchie úřednických hodností. 

Zatímco v povídce Nos ztvárnil Gogol fascinaci společnosti tituly a hodnostmi 

v celé její absurdnosti a nepochopitelnosti, v Bláznových zápiscích tuto absurditu tvořící 

pozadí příběhu transformoval a doplnil o stigma naprostého, bezbřehého šílenství. 

46 



Fantastika, která je v prvním případě všudypřítomná a takr"ka hmatatelná zde ustupuje do 

pozadí, mísí se s psychosomatickými stigmaty a stává se tak velmi aktuální a reálnou. 

Popriščin se stává postupně další z mnoha obětí společnosti posedlé kariérou, 

funkcemi a tituly. Tato posedlost nekontrolovatelně bují v uzavřeném světě Petrohradu, 

podporována jak vnitřními, tak vnějšími faktory. Popriščin žije pod neustálým 

a všudypřítomným tlakem svého okolí, které ho nutí vegetovat v rámci svého rangu. 

V tomto okamžiku je svým marginálním postavením velmi podobný Akakiji 

Akakijevičovi Bašmačkinovi, postavě povídky Plášť. Na rozdíl od něho se však Popriščin 

pokusí vzepřít a protivit nastolenému řádu, což se mu stává osudným. Bašmačkin byl 

potrestán za překročení určité hranice, které bylo ale ve své podstatě nedobrovolné a dělo 

se prostřednictvím nového pláště, který pro něho znamenal nejen jistou nutnost, 

ale především touhu. Nikoli však po velikosti, moci a uznání, ale po kráse. 

Svým způsobem je Popriščin ztělesněním přízemnosti a vulgárnosti společnosti, 

která ho obklopuje stejně, jako svého druhu poručík Pirogov z Něvské třídy. Sofi, dcera 

jeho nadřízeného není pro Popriščina sice pouze jedním z mnoha rozptýlení, jehož 

případný neúspěch nic neznamená a nezmění, ale i tak není Popriščin schopen jakéhokoli 

vřelého lidského, natož milostného citu. Právě prostřednictvím neschopnosti cítit 

a prožívat lásku a vášeň se projevuje jeho naprostá dehumanizace. Popriščin po Sofi touží 

jako po příslušnici vyšší třídy, jeho pofidérní láska je materiální a souvisí do značné míry 

s kariérou, která je Popriščinovým nesplnitelným přáním. Sofi vnímá pouze vnějškově, 

na stránkách svého deníku o ní vždy hovoří jako o Její excelenci, nikdy ji neoslovuje 

jménem. Chybí zde jakákoli, byť sebemenší zmínka o Sofi jako živé ženské bytosti, 

objektu jeho touhy, vášně a lásky. Neprojevuje o ni žádný hlubší zájem. Jeho postoj 

k Sofi je postojem k funkci, k úřadu. Na této úrovni jsou obě tyto postavy naprosto stejně 

citově povrchní a vyprázdněné. 

V souvislosti s dříve uvedenými povídkami jsem se již zmiňovala o Gogolově 

mistrně propracované schopnosti hrát si se jmény svých hrdinů. Nejinak je tomu 

i v případě úředníka Popriščina, jehož jméno je velmi signifikantní a příznačné. Každé 

jméno je svého druhu jádrem velmi podstatných a charakteristických rysů svého nositele 

a to jak těch vnějších, tak především vnitřních, duševních. Proto ztráta jména souvisí se 

ztrátou osobitosti a individuality. Gogol svého hrdinu sice nepřipravil o příjmení, 
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ale upřel mu právo na křestní jméno a patronymikum, čímž ho odsoudil k přebývání ve 

sféře neosobních jevů, tedy téměř věcí, a znemožnil mu tak možnost navázání 

vnětextového kontaktu se čtenářem, který by byl založen na přátelských, v určité míře 

možná až familiérních pocitech spojenýc s identifikací nebo alespoň s pochopením 

a porozuměním. 

Ruské slovo rrOrrpHlll,e znamená pole působnosti, činnosti. Přeneseně pak kolbiště. 

V jednom z překladů dokonce figuruje hrdina pod jménem vzniklým právě translací jako 

Kolbiščin. Pro Popriščina jeho pracovní prostor, okolní realita a v globálu vlastně celý 

jeho život představují takové kolbiště, na kterém bojuje se společností podřizující se 

hodnostní kategorizaci a to i přes to, že je tento jeho boj předem prohraný. 

Popriščin je nepochybně kariérista. Touží po postavení a po všech výhodách, 

které z něho plynou. Jeho šílenství lze tudíž nazírat z několika úhlů pohledu. Jedním 

z nich je možná forma vzpoury proti zavedeným pořádkům. V tomto případě by bylo 

nutné přistupovat k Popriščinovu duševnímu stavu jako k jisté podobě hry se společností, 

při které by nastala záměna rolí a tudíž i vztahů mezi jednotlivými protagonisty. 

Vyvstává zde ale otázka, jestli by byl Popriščin v celé své omezenosti takovéto vzpoury 

a revolty proti řádu vůbec schopen. Ve vztahu k textu jako celku se tato varianta jeví jako 

velmi marginální. Mnohem produktivnější a interpretačně přínosnější, a to i vzhledem 

k fantastice vinoucí se jako červená nit celým cyklem petrohradských povídek, se jeví 

spojitost mezi Popriščinovým šílenstvím a únikem z reality. S prohlubováním 

Popriščinova šílenství se postupně umocňuje také stupeň destrukce okolní reality, která 

končí jejím naprostým popřením v závěru povídky, kdy se hrdina v přeneseném smyslu 

identifikuje s letící trojkou. Na situaci nic nemění ani fakt, že Gogol nechává na konci 

příběhu svého hrdinu volat matku, což ho na malý okamžik zlidšťuje a přibližuje čtenáři, 

který se od Popriščina v průběhu čtení textu do určité míry distancoval a získal k němu 

silnou dávku antipatie. Setkáváme se zde s postupem podobným tornu, který Gogol 

použil v povídce Plášť, když přivedl na scénu mladého úředníka litujícího a zastávajícího 

se Bašmačkina. Spíše než s nutkáním vyvolat u čtenáře soucit zde opět na povrch 

vytanula Gogolova inklinace k sentimentalismu. 

Z tohoto úhlu pohledu lze také nahlížet Popriščinovo šílenství jako 

nekontrolovaný tok sentimentálních výlevů, jako jakousi automatickou manifestaci 

48 



chorého vědomí, které ale ve své podstatě částečně zmírňují absurditu celé situace. Spolu 

s Popriščinovým voláním matky v závěru novely by bylo možné vnímat tento 

sentimentální proud jako jakýsi mechanismus vyvažující značné množství nelidských 

rysů, které jsou v osobě Popriščina bezesporu nahromaděné. 

Ve své podstatě je ale možné nahlížet na Bláznovy zápisky velmi radikálně ne 

prizmatem šílenství, ale prizmatem jakési zautomatizované parodické podoby blábolu, 

který má ovšem své racionální základy ve zkomoleninách, pokleslých podobách 

komunikace nebo kultuře z doslechu (tedy spíše jakési pakultuře), kterou v Popriščinově 

případě představuje neseriózní plátek Severní Včela. S podobnou ztrátou kontroly 

mluvčího se setkáváme např. u falešného revizora Chlestakova. 

PoprišČÍn je posedlý naprosto identickou touhou po velikosti jako major Kovaljov 

z povídky Nos. Na základě této podobnosti by bylo možné uvažovat o jisté formě 

dvojnictví obou hrdinů. Jako důležitějším spojovacím článkem mezi oběma postavami se 

však zdá být otázka samozvanectví. V novele Nos nabývá samozvanectví dvou podob. 

V případě Kovaljova je spojeno s nedovoleným užíváním hodnosti, v případě nosu jde 

o samozvanectví ve smyslu osamostatněné existence a participace na chodu společnosti, 

převzetí univerzální lidské role v životě. 

Popriščinovo samozvanectví má blíže ke Kovaljovovu. Také se v tomto případě 

jedná o nepovolený posun po kariérním a hodnostním žebříčku, byť ve dvou naprosto 

odlišných duševních rozpoloženích. Kovaljov titulu majora zneužívá zcela vědomě 

a prospěchářsky, zatímco Popriščin se stává španělským králem ve stavu naprostého 

nekontrolovaného šílenství. 

Jako samozvaný španělský král se Popriščin vynořuje do nové etapy svého bytí, 

ve které okupuje post podle něho nejvyšší z nejvyšších. Skrze Popriščinův stav prosvítá 

úředníkova pomsta. Je však otázkou, je-li možné tuto pomstu vnímat jako záměr nebo 

jestli se vygenerovala pouze jako vedlejší produkt Popriščinova stavu. Dokud byl 

Popriščin pouhým přehlíženým úředníkem, představovala pro něho Jeho Excelence 

někoho nedotknutelného, vzdáleného, kdo ho pouze využíval a přehlížel. Se Sofi byla 

tato situace velmi podobná. Jako žena vysokého postavení pro něho byla ještě vzdálenější 

a nedosažitelnější. Kdyby byl Popriščin podobná otupělá lidská loutka jako například 

Bašmačkin, žádné revoltující reakce bychom se se vší pravděpodobností nedočkali. 
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Popriščin je však kariérista toužící po velikosti a moci. Navíc si ve svém vědomí Sofi 

nárokuje a ve chvíli, kdy dává přednost šviháckému a protřelému, i když naprosto 

povrchnímu a vnitřně vyprázdněnému komořímu, začíná žárlit. 

Popriščinův okolí uzavřený svět je do značné míry determinován pofidérními 

informacemi vyčtenými ze Severní Včely. Tam se také poprvé dovídá o španělském králi, 

který mu připadá natolik exotický, mocný a vysoce po stavený, že se s ním jeho narušené, 

choré vědomí téměř okamžitě, bez jakýchkoli obtíží identifikuje. Popriščin si tak vytváří 

šílenou paralelní realitu, do které uniká z té dosavadní. 

Ani únik do změněné reality však pro Popriščina nepředstavuje vysvobození 

a vyvázání se z pout fantasmagorické úřednické společnosti. To v případě Gogolových 

hrdinů reprezentuje pouze fyzická smrt, která pro většinu jeho hrdinů stejně tak jako pro 

Popriščina představuje příliš velký luxus, který mu autor nedopřává. Výjimkou jsou 

v tomto případě pouze malíř Piskarev z Něvské třídy a malíř Čartkov z Podobizny, kteří 

za ni ale platí neuvěřitelnými duševními mukami a utrpením. 

Stejně tak jako vostatních petrohradských povídkách hraje i v Bláznových 

zápiscích velkou roli časoprostor. Gogol tuto povídku uvádí téměř identickou vstupní 

větou jako povídku Nos56
. Jednak tak pravděpodobně naráží na souvislost mezi oběma 

texty a na kongenialitu Kovaljova a Popriščina, jednak si jaksi dopředu zajišťuje 

čtenářovu pozornost vzhledem kjeho fantastické zkušenosti s předešlou novelou. 

Popriščin žije ve světě, který funguje uzavřeně a omezeně v rámci jeho rangu. Ve 

své podstatě v něm, podobně jako Bašmačkin spíše vegetuje a existuje než žije. I zde se 

setkáváme s hypertrofií nicotnosti a přízemnosti, jejíž příčiny má na svědomí byrokracií 

posedlá petrohradská společnost. V rámci této Popriščinovy reality chybí jakýkoli 

zlidšťující prvek. Elementy člověčenství se v textu objevují až v samotném závěru 

povídky, kdy šílený Popriščin zoufale volá svou dávno mrtvou matku a prosí ji 

o záchranu. Den za dnem připravuje mechanicky a bez zájmu Jeho Excelenci pera. 

Vyznačuje se stejnou strojovostí a automatičností jako Bašmačkin. Podstatný rozdíl mezi 

oběma hrdiny je však především v tom, že zatímco Bašmačkin je se svou existencí 

a nemotivující prací spokojen, Popriščin touží po změně. A ta je ve finále velmi troufalá 

a radikální. 
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Popriščinova realita je koordinována infonnacemi a zprávami načerpanými ze 

Severní Včely. Tento utopicko-tmářský žurnál je často chápán jako zdroj banálního 

konzervativismu Gogolových postav. V jeho dílech se nikdy nesetkáváme 

s oduševnělými intelektuály a inteligenty, ale spíše s lehce manipulovatelnými 

a povrchními jedinci. Infonnace z tohoto žurnálu nepochybně markýrují Popriščinův 

pohled a povědomí o světě a stávají se nedílnou součástí jeho reality. S postupným 

prohlubováním šílenství se markantně zdvojuje jeho životní prostor, ve kterém neustále 

koexistuje jeho malý, uzavřený, omezený svět spolu s novou fantaskní realitou 

reprezentovanou samozvanou postavou Popriščina-španělského krále. 

Časoprostor je samozřejmě koordinován datací Popriščinových deníkových 

zápisků. Ta se z reálné mění s postupem a prohlubováním šílenství na jakousi utopicky 

kosmickou nadanou svým vlastním skrytým významem. Gogol nejenom že uvádí 

neexistující data a měsíce, které jsou postupem času fantastičtější a fantastičtější, 

ale hraje Sl i s jejich vizuální stránkou. Nacházíme zápisy datované pozpátku nebo 

dokonce vzhůru nohama, což přesně koresponduje se zmatenou a převrácenou 

Popriščinovou realitou, s jeho dokonale proti proudu obráceným během událostí a tokem 

života. 
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VI. Podobizna - mystérium očí d'ábla a hřích i pokání jako rozuzlení a dodaná 

katarze 

Gogolova novela Podobizna do značné míry vybočuje z řady jeho ostatních 

petrohradských textů a to i přes existenci společných rysů, které v konečném součtu 

umožňují hovořit o petrohradských povídkách jako o cyklu. Nejprve bych se chtěla 

zaměřit na jednotlivé odlišnosti, které posouvají Podobiznu do zcela jiné roviny než 

ostatní novely. Něvská třída se proti Podobizně vyznačuje značnou nevytříbeností stylu, 

romantizujícími dozvuky a jistou dávkou naivity hlavního hrdiny. Podobizna také téměř 

postrádá onu malost, ubohost a přízemnost, která je v Něvské třídě velmi výrazně patrná. 

Záběr tématu je také v obou novelách zcela odlišný. V Podobizně se Gogol odklání od 

nosného námětu byrokratické společnosti, což mu umožňuje přesunout těžiště pozornosti 

do naprosto odlišné oblasti umění, kterou však již částečně prozkoumal právě v Něvské 

třídě. Stejnou byrokratickou malost a bezbřehou ubohost vystavuje na odiv také 

v Bláznových zápiscích, které obohacuje o propracovanější motiv šílenství než tomu bylo 

v Něvské třídě. Nos pak představuje text plný lehké satiricko ironické grotesky, která se 

přirozeně a zdánlivě nenásilně rozehrává v rámci petrohradské poloreality. 

Podobizna představuje jakýsi konglomerát všech zmíněných motivů (vyjma 

motivu zbyrokratizované společnosti), které však před čtenářem vyvstávají 

v neobvyklém, v podstatě hrozivém světle. S Něvskou třídou Podobiznu spojuje profese 

obou hrdinů. Jak Piskarev tak Čartkov jsou umělci, malíři, muži s mnohem rozjitřenější 

fantazií a zostřenější vnímavostí k představám o paralelních realitách a jejich podobách 

než okolní společnost. Oba hrdiny spojuje také jejich tragický konec. Oba k němu 

směřují skrze šílenství, přestože jeho podstata je u obou naprosto odlišná. U Piskareva je 

to ztráta ideálů, kterou se snaží zapudit nadměrným množstvím opia, které mu přináší 

stále mučivější halucinace. Konečným řešením je pro Piskareva sebevražda, fyzická smrt, 

která mu jako jediná umožňuje uniknout z pokřiveného, fantasmagorického světa 

Petrohradu. Skrze svého druhu nešťastnou lásku se obraz Piskareva propojuje 

s Popriščinem, i když směřování obou hrdinů na tomto poli je diametrálně rozdílné. 

Čartkov naproti tornu končí jako zahořklá, nenávistná lidská troska smrtí vyčerpáním. 
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S novelou Plášť je jakákoli spojitost kromě shodného místa děje na první pohled 

zdánlivě nelogická. Oba texty jsou však vzájemně propojeny prostřednictvím předmětu 

plného temné síly, která získává moc a schopnost ovládat své majitele. Jde tedy o nový, 

vysněný Bašmačkinův plášť, kterému úředník podřídil a svým způsobem i obětoval život 

a o portrét lichváře. 

S povídkou Nos pak Podobiznu spojuje nejen důraz, jaký autor klade na 

jednotlivé části těla (nos a oči) a role, kterou jim v celém příběhu přiděluje, ale především 

fakt, že jsou oba příběhy spíše než na čisté fantazii založeny na jakési polo fantastičnosti 

či polorealitě a odehrávají se na prostoru rozkrytém právě mezi fantazií a pravou 

podstatou věcí. V novele Podobizna je tento fakt ještě posílen významnou skutečností, 

že se příběh odehrává na poli umění, kde se vytváří svébytný, nezaměnitelný svět záhad 

a tajemství. 

Povídka je rozdělena do dvou odlišných, ale vnitřně velmi úzce a harmonicky 

propojených částí. V první části autor čtenáře seznamuje s malířem Čartkovem, jeho 

neutěšenou životní situací a s nelehkým údělem chudého umělce. Zároveň ho po získání 

obrazu nechává ve zběsilém, hororovém tempu, kterým se text ubírá, nejprve zbohatnout, 

zpohodlnět, zříci se všech svých ideálů, zešílet a v děsivých mukách nakonec zemřít. Ve 

druhé části, která je naopak velmi poklidná a ve své podstatě nevzrušivě kolébavá 

(pochopitelně na ojedinělé výjimky, jakými jsou například vyprávění o osudech 

nešťastníků, kteří si u lichváře půjčili nečisté prokleté peníze nebo samotný popis procesu 

zrodu portrétu), má čtenář možnost seznámit se s druhým hrdinou příběhu, s autorem 

prokletého obrazu, s jeho osudy i s původem plátna jako takového. 

V předešlém hledání rozdílů a vzájemných souvislostí jednotlivých povídek jsem 

se zmiňovala o chybějící banalitě a přízemním hemžením, které jsou typické např. pro 

novelu Něvská třída nebo Plášť. Tyto momenty lze vysledovat v textu Podobizny také 

(zejména v samém úvodu první části povídky). Hemžení a jakési bezcílné těkání zde však 

pozbývá odpornosti a přízemnosti, jelikož neslouží jako nástroj k vyzvednutí ubohosti 

a trapnosti, ale pouze jako ryze realistický úvod do děje, jako nastínění atmosféry. Také 

ona jakási lehká banalita typická pro Gogola zde zůstává rámcově zachována alespoň 

v jednotlivých námětech vystavovaných obrazů. " ... KapmWtbl 6011butelO '-laCmblO 6blllU 

nucaHbl MaCIl5tHbIMU KpacKaMu, nOKpblmbl meMH03elleHblM llaKOM, 6 meMHOJ/CellmblX 
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MUUlypHblX paMax. 3uMa C 6eJlblMU Oepeeb5lMU, coeepUleHO KpaCHblU ee'-lep, noxo;)!Cuu Ha 

3apeeo no;)!Capa, cpJlaMaHOCKUU My;)!cUK C mpy6KolO u eblJlOMaHHOIO pyKOIO, noxo;)!Cuu 

60Jlee Ha UHoeUCKOZO nemyxa e MaH;)!Cemax, He;)!CeJlU Ha '-leJlOeeKa, - eom ux 

06blKHoeeHHble CIO:JICembl. K 9moMy Hy;)!cHO npucoeoKynumb HeCKOJlbKO zpaeupoeaHHblx 

U306paJlcemtií: nopmpem X03peea-Mup3bl e 6apaHbeu UlanKe, nopmpembl KaKux-mo 

ZeHepaJlOe e mpeyzOJlbHblX UlJl51naX, C KpueblMu HocaMU ... " (cmp. 71, in: H B. T020Jlb: 

Co6paHue CO'-lUHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 2ocyoapcmeeHHoe 

U30ameJlbCmeO xyoo;)!CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). Později se tento motiv 

opakuje v setkání Čartkova a jeho domácího, kterému jsou místo peněz za byt nabízeny 

malířovy obrazy plné jedinečného čistého talentu, které přezíravě odmítá se slovy" Hem, 

6amlOUlKa, 3a KapmUHbl cnacu6o. JJo6po 6bl 6blJlU KapmuHbl C 6JlaZOpOOHblM 

COOepJlCaHUeM, '-lm06bl MO;)!CHO 6blJlO Ha cmeHy noeecumb, xomb KaKou-Hu6yOb ZeHepaJlb 

co 3ee300U UJlU KH51351 Kymy30ea nopmpem ... " (cmp. 86, in: H B. TOZOJlb: Co6paHue 

CO'-lUHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO 

xyoo;)!Cecm6eHHou Jlumepamypbl, MocK6a, 1959). 

Čartkov v úvodu první části novely je chudým malířem s neobvyklým talentem 

a velkou budoucností. Otevřeně ve svých myšlenkách pohrdá patlaninami vystavenými 

a prodávanými v malém krámku a zavrhuje je jako kýče bez duše, jakéhokoli sdělení 

a hloubky, jako nikomu nepotřebné mazaniny vytvořené malířem-automatem. " ... Ho 

30ecb 6blJlO 6UOHO npocmo mynoyMue, 6eCCUJlbHa51, Op5lXJla5l 6e30apHocmb, KOmOpa51 

caMoynpa6Ho cmaJla 6 p510bl uCKYccme, mozoa KaK eu Mecmo 6blJlO cpeou HU3KUX 

peMeCeJl, 6e30apHocmb, KOmOpa51 6blJla eepHa, OOHaKO ;)!C, ceoeMy npU3eaHulO u eHeCJla 

e caMoe uCKyccm60 c60e peMeCJlo. Te ;)!Ce KpacKu, ma ;)!Ce MaHepa, ma ;)!Ce Ha6ueUla51C51, 

npuo6blKUla51 pyKa, npUHaOJle;)!CaeUla51 cKopee zpy60 COeJlaHHoMy aemoMamy, He;)!CeJlU 

'1eJlOeeKy!" (cmp. 100, in: H B. TOZOJlb: Co6paHue CO'lUHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III 

(noeecmu), zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO xyoo;)!CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 

1959). Bohatý Čartkov končí naprosto stejně jako mazalové, které kdysi obviňoval 

u obchodu s obrazy a obrázky z bezduché automatičnosti. Kreslí jedno plátno bez 

hodnoty za druhým jako na běžícím pásu (ve finále se již ani nenamáhá svá díla 

dokončovat a přenechává tuto povinnost svým učedníkům) bez jakéhokoli vnitřního 

naplnění a uspokojení. Tragedie této automatičnosti je podtržena zároveň skutečností, 
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že Čartkov nezpodobňuje lidi s charakterem, ale vyprázdněné, nehmotné modely, pouhé 

schránky a masky, do kterých promítá svou vlastní desubjektivizovanou existenci. 

"OdHoo6pa3Hbze, XOJlOdHbze, eettHO npu6paHHbze u, maK cKa3amb, 3acmezHymble Jlulfa 

ttUHOeHUKoe, eOel-lHblX u UlmamCKUX HeMHOZO npedCmaeJl5lJlu nOJl51 ezo Kucmu: OHa 

n03a6bWaJla u eeJlUKOJlenHble dpanupoeKU, u CUJlbHble deU;)/ceHU5/" u cmpacmu. 

O zpynnax, o xydo;)/cecmeeHHOU dpaMe, o eblcOKoU ee 3ae5l3Ke HetteZO 6blJlO u zoeopumb. 

lleped HUM 6blJl mOJlbKO MyHdup, da Kopcem, da ppaK, neped KomopblM ttyecmeyem 

XOJlod XydO:JICHUK u nadaem eC51KOe e006pa:JICeHue." (cmp. 100 in: H B. TOZOJlb: 

Co6paHue COttUHel-lUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), zocydapcmeeHHoe 

u3dameJlbCmeO xydo:JICecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Právě v tomto zastrčeném obchodě s obrazy se Čartkov poprvé osudově setkává 

s mocným a temným portrétem tajemného lichváře, který bude původcem jeho tragedie 

a konečné záhuby. Naprosto pohlcen neznámou mocí vyzařující z lichvářových živých 

očí si obraz za poslední peníze kupuje a odnáší domů. Nevědomky se tak stává obětí 

ďábla, kterému zaprodává svou duši. Tento proces je jakoby symbolicky stvrzen přijetím 

peněz, které náhodou vypadnou z rámu obrazu a jejich použitím. Gogol vlastně 

v Podobizně uvádí na scénu jistou formu tehdy velmi populární faustovské linie. 

Čartkov je nepochybně talentovaný, ale je také mladý, nerozvážný a netrpělivý. 

Podlehnout mámivému svodu lehce nabitého bohatství je pro něho proto velmi 

jednoduché a vlastně přirozené. Ze dne na den se s dětinskou radostí a naivitou mění 

v napomádovaného šviháka, který se přejídá bonbóny v cukrárně a jen tak se projíždí po 

městě v kočáře. Ze začátku své kariéry bohatého a vyhledávaného umělce se snaží zúročit 

své hluboké nadání, ale pod tlakem okolí, kterému nedokáže vzdorovat se ho poměrně 

snadno a bez většího boje vzdává a rezignuje na něj. Zříká se svého prostého, upřímného, 

čistého umění a přejímá plochou, bezduchou manýru, diktovanou téměř nesplnitelnými 

přáními zákazníků. "LJmo MHe c HUMU deJlamb? .. EcJlu OHU caMU mozo Xom51m, maK 

nycmb llcuxe51 noudem 3a mo, ttmo UM Xottemc51 ... " (cmp. 97, in: H B. TOZOJlb: Co6paHue 

COttUHeHuu e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), zocydapcmeeHHoe u3dameJlbCmeO 

xydo:JICecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

S ohledem na koncepci druhé části novely Podobizna věnované svatému starci, 

ikonopisci, kajícímu se autorovi strašného portrétu je možné Čartkovovo chování 
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považovat za zaprodání se ďáblu a v těchto intencích také za hřích proti náboženství, po 

právu a spravedlivě potrestaný. Opravdové a čisté umění, které v tomto případě 

představuje jednak plátno jeho dávného přítele, které je příčinou jeho šílenství a následné 

smrti, tak především ikony svatého starce, je dar. Je to svátost, které se nelze rouhat. 

V Čartkovových silách však na rozdíl od autora portrétu není schopnost kát se ze svého 

hříchu a skrze pokání dojít katarze a následné spásy duše. Proto se z něho stává 

egoistický bohatstvím posedlý démon. " ... CJlaea He MOJICem damb HacJlaJICdeHb5l mOMY, 

Kmo yKpaJl ee, a He 3aCJlyJICUJl; OHa npOU3eOdum nOCm05lHHblU mpenem mOJlbKO 

e docmOUHOM ee. H nomoMy ece l.{yecmea u nopblebl ezo 06pamUJlUCb K 30JlOmy. 30Jlomo 

cdeJlaJlOCb ezo cmpacmbl0, UdeaJlOM, cmpaXOM, HacJlaJICdeHbeM, l1eJlblO ... " (cmp. 101, in: 

H B. TOZOJlb: Co6paHue COl.{UHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 

zocydapcmeeHHoe U3dameJlbCmeO xydoJICecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Stejně jako autorovi portrétu lichváře se i Čartkovovi dostává možnosti 

prohlédnutí a pokání. Stává se tak ve chvíli, kdy se Čartkov tváří v tvář setkává s dílem 

svého dávného přítele, který se vrátil ze studií v Itálii. ,,3mom XydOJICHUK 6blJl OdUH U3 

ezo npeJ/CHUX moeapuUjeu, Komopblu om paHHux Jlem HOCUJl e ce6e cmpacmb 

K uCKyccmey, c nJlaMeHHOU dyUlOU mpyJICeHuKa nozpy3UJlC5l e Hezo eceu dyUlOlO ceoeu, 

omopeaJlc5l om dpy3eu, om pOdHblX, om MUJlblX npUebll.{eK u nOMl.{aJlC5l myda, zde e eudy 

npeKpaCHblX He6ec cneem eeJlUl.{aeblU paccadHuK uCK)!ccme, - e mom l.{ydHblU PUM, npu 

UMeHU Komopozo maK nOJlHO u CUJlbHO 6bemC5l nJlaMeHHOe cepdl1e xydoJICHuKa ... " (cmp. 

102, in: H B. TOZOJlb: Co6paHue COl.{UHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 

zocydapcmeeHHoe u3dameJlbCmeO xydoJ/cecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Nádhera, čistota a mistrnost plátna Čartkova doženou k slzám. Jakoby se pro něho 

na okamžik zastavil čas a dal mu nahlédnout do minulosti, kdy se i před ním otevírala 

trnitá cesta, na jejímž konci by zářil takovýto skvost. Z posledních sil se vrhá znovu do 

práce, nechává vynést všechny ty banální, módní obrazy bez hodnoty, za které si ho jeho 

povrchní okolí tolik cení a váží a pouští se do opravdové malířské práce. "Becb cocmae, 

eC5l JlCU3Hb ezo 6blJla pa36yJICeHa e OdHO MZHoeeHue, KaK 6ydbmo MOJlodocmb 

e03epamUJlaCb K HeMY, KaK 6ydbmo nomyxUlue UCKpbl maJlaHma ecnblxHyJlU cHoea." 

(cmp. 104, in: H B. TOZOJlb: Co6paHue COl.{UHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 

zocydapcmcew-Ioe u3dameJlbCmeO xydoJICecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 
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Jeho mysl a duše jsou však již natolik otrávené temnými silami, že vše co ze své 

představivosti bezděčně přenese na plátno, je stejně povrchní a odpudivé jako všechna 

jeho stávající díla. A i zde se projevuje Čartkovova netrpělivost. Zatímco ikonopisci 

trvalo celé roky, nežli vytvořil dokonalé dílo, Čartkov nad sebou láme předčasně hůl, 

odhazuje štětec i paletu a uzavírá se před svým okolím. Čartkov je ve své podstatě 

otráven, jeho mysl je zhoubně napadena a zamořena tou nejodpornější formou závisti 

a chorobnou podobou touhy po pomstě všem, kdo mají talent, který měl kdysi i on sám, 

než ho promarnil. 

Vobludně závistivé touze zničit veškerá díla, která nesou známky talentu, 

skupuje za peníze, které postupem času nakupil, plátna známých i začínajících malířů 

a uprostřed svých pokojů je v návalech zoufalého šílenství trhá na kusy. Bezděky tak 

symbolicky vrací peníze tomu od koho je přijal, tedy ďáblovi, vzhledem k tomu, že od 

samého prvopočátku byly nečisté. Navíc právě démonický obraz lichváře viní ze své 

situace a tím mu demonstruje, že nad ním nemá moc. "KaK eCnOMHUJl OH eclO cmpaHHylO 

e20 ucmopwo, KaK eCnOMHUJl, lfmo HeKomopblM 06pa30M OH, 9mom cmpaHHblU nopmpem, 

6blJl npUlfUHOÚ e20 npeepaUfeHbR, lfmo ()eHeJICHblU Klla(), nOJlylfeHHblU UM maKUM 

lfy()ecHblM 06pa30M, pO()UJl e HeM ece cyemHble no6YJIC()eHbR, n02y6uewue e20 maJlaHm, -

nOlfmu 6eweHcmeo 20moeo 6blJlO eopeambcR K HeMy e ()ywy." (cmp. 106, in: H B. 

T020Jlb: Co6paHue cOlfuHeHuu e wecmu mOMax, mOM III. (noeecmu), 2ocy()apcmeeHHoe 

U3()ameJlbCmeO xy()oJICeCmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

Zatím jsem se o portrétu lichváře zmiňovala pouze jako o předmětu, který se stal 

pro nadějného mladého malíře zhoubou a zkázou. V čem ale tkví jeho výjimečnost, která 

se Gogolovi podařila tak ojediněle a mistrně vystihnout? Již v začátku této kapitoly jsem 

se zmiňovala o spojitosti mezi novelou Nos a novelou Podobizna prostřednictvím 

osamostatněné části těla. Zápletka první jmenované novely je vystavěna na existenci 

oživlého nosu I v druhém případě jde o oživlou část těla, přesněji obličeje. Lichvářovy 

oči však nemanifestují svoji nezávislost na svém majiteli. Jsou jeho démonickou součástí 

a takto také pronásledují každého, kdo se do nich zahledí. Gogol prodchnul svoji povídku 

neuvěřitelnou dávkou přízračnosti a fantastiky. Přesto ale živé oči nebyly žádnou 

převratnou novinkou. Gogol zde nejspíše navazuje na doznívající ozvuky romantického 

uměleckého, v tomto případě malířského kánonu. V této době byly stále sledující, jakoby 
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živé oči módním a velmi oblíbeným motivem. Dodnes, když se střetneme se zkoumavým 

pohledem jakékoli takto zobrazené postavy, získáme dojem, že na nás nejen velmi 

upřeně, neustále zkoumavě hledí a sleduje nás, ale hlavně se nás zmocní vtíravý pocit, 

že nejsme v místnosti sami, že když se otočíme, uvidíme jen prázdný rám a postavu volně 

se pohybující po místnosti. 

Gogol nechal svého hrdinu projít stejným pocitovým peklem. Navíc v noci, kdy je 

moc temných a nečistých sil nejsilnější. Nechal lichváře vystoupit z rámu, procházet se 

po pokoji, šustit pláštěm, nechal v Čartkovově rozjitřené, strachem svírané mysli znít 

ozvěnou každý jeho krok. Nechal ho dokonce usednout na jeho postel, tak blízko ... 

Čtenář je napjatý, jeho nervy pracují a pokaždé, když se schyluje k děsivému rozuzlení, 

Gogol lakonicky oznámí, že šlo jen o sen. Z hlediska dnešního "filmového věku" lze bez 

nadsázky označit sérii Čartkovových nočních můr za skvěle sestříhaný horor. 

Právě tato hororovost, kterou prodchnul Gogol tuto svoji novelu, ji činí tolik 

výjimečnou. Gogolova ontologie má v této novele jasně obsažený prvek infernálnosti. 

Prostřednictvím realistického portrétu lichváře se mu však podařilo sejmout mystický 

a apokalyptický nádech z obrazu ďábla, kterého tak konfrontoval s každodenností. 

"BbICOKUU, nO'-lmu Heo6blKHOeeJi1-lblU pocm, cMyZJlOe, mOUfee, 3ana/zeHHoe JlUlfO 

u KaKou-mo Henocmu:JfcuMo-cmpmlHblu lfeem ezo, 60JlbUlUe, Heo6b1KHOeeJi1-IOZ0 OZH5l 

ZJla3a, HaeblcHy6Ulue zycmble 6p06bl omJlU'-laJlU ezo CUJlbHO u pe3Ko om ecex neneJlbHblX 

JfCumeJleu CmOJlWfbl." (cmp. 112, in: H B. TOZOJlb: Co6paHue CO'-lUHeHUU e Ulecmu 

mOMax, mOM III. (noeecmu), zocyÓapcmeeHHoe U3ÓameJlbCmeO xYÓOJfCeCmeeHHOU 

Jlumepamypbl, MocK6a, 1959). Již v tomto základním lichvářově popisu lze spatřit obraz 

čerta takový, jaký si lidé po generace představovali a představují dodnes. Vysoký, tmavý, 

s kudrnatými vlasy a hustým obočím, nepřirozeně temnýma očima. Gogol podobně např. 

popisuje svého Basavrjuka, čerta ze Svatojánské noci, jedné z povídek cyklu Večery na 

dědince nedaleko Dikaňkl7 • Kromě této obecně ustálené podoby však Gogol lichváře 

opatřil jistě neobvyklýma hyperrealisticky až naturalisticky vyvedenýma očima. Převedl 

jejich zobrazení z estetické roviny do roviny biologické. Ve své podstatě jim věnoval 

vlastní sféru existence v rámci lichvářovy tělesné schránky, která žádné známky života 

nejeví. Neobyčejná, zarážející živost očí vyvolává fyziologické pocity nepřekonatelného 

strachu, připravuje člověka o rozum, dovádí ho k šílenství. 
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Děsivě mučivou smrtí Čartkova, která uzavírá první část, by novela mohla končit. 

Vyprávěla by příběh nešťastníka, který zaprodal svou duši ďáblu, kterého dohnaly 

lichvářovy živé oči k šílenství. O zhoubné posedlosti po moci a bohatství, pro kterou je 

hrdina ochoten obětovat vše včetně svého vědomí, svědomí a talentu. Gogolův ďábel 

ale nikdy nespí a portrét se proto znovu, jakoby náhodou objevuje na scéně, aby si 

vyhlédl svou další oběť. 

Zatímco první část novely Podobizna věnoval Gogol převážně světské tématice 

demonstrované malířstvím a zosobněné v postavě Čartkova, druhou část zasvětil umění 

nejvyššímu, tedy duchovnímu - ikonopisectví. 

Novela jako celek, bez ohledu na jednotlivé části, je plná paralel, motivických, 

dějových a časových srovnání, tezí a antitezí. A to nejen v rámci osudů obou hlavních 

hrdinů, ale i námětů, detailů a nejrůznějších jednotlivin, které rámcově ohraničuje 

všudypřítomné polární postavení ikony a obrazu (doplněné o vztah malíř vs. ikonopisec 

a malířství vs. ikonopisectví). 

Na tomto místě bych se alespoň okrajově chtěla zmínit o diametrálně odlišném, 

rozlučujícím vztahu mezi ikonou a obrazem, který představuje jakýsi leitmotiv a svého 

druhu jeden ze stavebních kamenů struktury celé novely (Výtvarné žánry ovšem hrají 

důležitou roli i vostatních povídkách petrohradského cyklu). Ikona jako způsob 

zobrazení, kterému jsou striktně a dogmaticky diktovány normy, zákony a parametry 

stála, stojí a zvláště v ruských podmínkách vždy bude stát vostrém protikladu k volnému, 

lehkému, ničím neomezovanému malířství (zvláště pak západnímu). Ikona jako taková 

představuje dílo věčné, nesmrtelné, požehnané boží milostí. Dílo malířské symbolizuje 

všednost, chvilkovost, rozmařilost a módnost. Jeho sdělná hloubka je často nulová a tudíž 

v sobě ani neukrývá potenciál a pretenci promlouvat ke svému divákovi a oslovovat ho, 

vnitřně ho motivovat a pohnout. Často slouží pouze a jenom k zábavě a chvilkovému 

rozptýlení. Proto náboženství považuje za znevažování, zlehčování a téměř za herezi, 

zobrazují-li se duchovní a biblické motivy světskými způsoby a prostředky a jsou-li 

aktualizovány, současně kostýmovány a jejich děj je zasazován do obecně známých 

prostředí přijatelných a akceptovatelných pro širokou veřejnost58 . 

Ve druhé části novely se také zakončuje s tímto spojená vize, představa o umění, 

naznačená již v počátcích textu, která může být považována za autorovu vlastní. Gogol 
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zde naznačuje a uvádí nejen souvislosti mezi středověkým uměním, které je zde 

prototypem umění klasicistního, ikonou a romantismem, ale rozvíjí také domněnky 

o hříšnosti světského umění, tedy malířství a míře svatosti umění duchovního, tedy právě 

ikonopisectví59
. Světský obraz sice může svému divákovi přinést svého druhu katarzi 

povznášející duši, ale nikdy není schopen přinutit ho k introspekci, očišťující 

a osvobozující modlitbě přínášející spásu duši. Tento model hříšnosti a svatosti, prokletí 

a spásy Gogol následně implantuje do života a peripetií obou svých hrdinů. 

Hlavním hrdinou druhé části je bezejmenný muž, umělec, o kterém se v textu 

hovoří jako o autorovi portrétu, ikonopisci, svatém starci a teprve v závěru celé novely se 

mu dostává jména-otec Grigorij. Ne náhodou má tato řada pojmenování gradační 

tendenci stejnou, jako je tomu v případě postupně rozvíjeného děje. Záměrně jsem 

vynechala ve výčtu pojmenování slovo malíř. Společná profese hrdinů je sice jednotícím 

prvkem obou postav, ale zatímco Čartkovovi bylo od samého počátku předurčeno stát se 

slavným prostřednictvím světského umění, vstupuje druhý hrdina na scénu jako 

proslavený autor duchovních motivů, plně oddaný svému bohulibému poslání. 

Ikonopisec je od samého počátku líčen jako morálně silná osobnost odolávající 

svodům okolí a společnosti. Jeho jedinou touhou a cílem chápaným jako poslání je 

malovat ikony s tak silnou duchovní náplní a nábojem, že každého, kdo na ně pohlédne 

dovedou právě ke zmiňované modlitbě a vhledu. Odmítá tudíž jakékoli nabídky protivící 

se jeho vnitřnímu přesvědčení a směřování, což ho přivádí na mizinu a donutí 

k myšlenkám zajít za lichvářem a půjčit si nějaké peníze, které by mu umožnily dál 

pokračovat ve svém díle. Prostřednictvím vyobrazení neutěšené životní situace, strádání 

a bídy se Gogol uchyluje ke snaze vyvolat u čtenáře soucit se svým hrdinou a částečně 

v jeho očích ospravedlnit jeho amorální chování. Zároveň dociluje mnohem 

působivejšího a umocněnějšího pocitu děsu a odporu, když přivádí na scénu lichváře. 

Gogol ústy ikonopiscova syna vyslovuje myšlenku, že stařec jen jednou jedinkrát 

ve svém životě zhřešil, zprotivil se Bohu a svému talentu a to právě ve chvíli, kdy 

pomyslel na lichváře. Zlu stačí k projevení své existence velmi málo, vlastně pouhé 

oslabení dobra a nečistá, ve svém základu hříšná myšlenka funguje v tomto případě jako 

pozvánka. Lichvář se sám znenadání objevuje u ikonopisce a žádá ho o neobvyklý 

portrét. "JI, MOJ/cem 6bzmb, CKOpO yMpy, oemeu y Mell5l Hem; HO 51- He XOtty yMepemb 
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coeepUleHHO, 5l xO'ly J/cumb." (cmp. 119, in: H B. r020Jlb: C06paHue CO'lUHeHUU 

e Ulecmu mm\llax, mOM III (noeecmu), 20cyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO 

xyooJ/CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). Lichvářovým objevením a umělcovým 

souhlasem s jeho portrétováním je uzavřena mezi oběma ďábelská smlouva, i když ne 

tak markantně jasná jako v případě Čartkova, který bez veškerých skrupulí a s čistým 

svědomím přijímá nečisté peníze. 

Ikonopisec cítí morální újmu, spočívající již v pouhé myšlence na cestu k lichváři 

nehledě na krajní nouzi, kterou je vyvolaná. Cítí, že z duchovně lidského hlediska se mu 

amorální lichvář hnusí, děsí ho svou ďábelskou reálností a že ho v žádném případě 

portrétovat nechce. Z pohledu umělce-profesionála je však pro něho lichvářova děsivě 

tmavá tvář s živýma očima jedinečným modelem. A tak hřeší znovu při myšlence, 

že kdyby jen z pouhé poloviny zachytil lichvářův výraz, získá dokonalý předobraz běsů 

a démonů pro své obrazy. Ukázal tak nevědomky svoji slabost a slabost svého 

přesvědčení, které vytvořily, byt' jen na moment štěrbinu, kterou se k němu proplížil 

ďábel. 

Přes veškerý svůj vnitřní odpor a chybějící radost z postupujícího díla dál lichváře 

portrétuje v jakémsi transu. Jeho ruka třímající štětec je vedena neznámou, vnější, 

nečistou silou, která dává oživnout děsivému portrétu s živýma očima. Z posledních sil 

a ve snaze zmírnit svůj hřích umělec utíká, zříká se špinavých peněz a nechává dílo těsně 

před dokončením na místě spáchaného zločinu přesto, že ho lichvář zapřísahá životní 

nutností dokončit portrét. "OH 6poCUJlC5l K HeMy e H02U u MOJlUJl KOH'IUmb nopmpem, 

20eOp5l, '1mo om 9m020 3aeucum cyob6a e20 u cYUfecmeoeaHbe e Mupe, '1mo yJ/Ce OH 

mpoHyJl ceoelO KucmblO e20 J/Cueble ttepmbl, ttmo eCJlU OH nepeoacm ux eepHO, J/CU3Hb e20 

ceepxbecmecmeeHHOlO CUJlOlO yoepJ/Cumc5l e nopmpeme, ttmo OH ttpe3 mo He yMpem 

coeepUleHHO, Limo eMy HyJ/CHO npucymcmeoeamb e Mupe. " (cmp. 120, in: H B. r020Jlb: 

C06paHue CO'lUHeHUU e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 20cyoapcmeeHHoe 

U30ameJlbCmeO xyooJ/CecmeeHHou Jlumepamypbl, MocKea, 1959). I když nevdechl 

portrétu-ďáblu plnohodnotný život, poskytl mu možnost samostatné existence nezávislé 

na vůli autora. Ve své podstatě zažívá ikonopisec ta samá muka jako Čartkov. Lichvář 

vystupuje z rámu, zahrnuje ho penězi a těmi nejneskutečnějšími návrhy a všemožně se 

z něho snaží udělat služebníka zla, temných sil, přesně tím způsobem, jakým se mu to 
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podařilo v případě mladého Čartkova. Ikonopisec ale odolává a je potrestán nejhorším 

možným způsobem. Smrtí manželky a syna. Zůstává však otázkou jestli má být tato 

situace vnímána jako boží trest za zhřešení anebo jako ďáblova pomsta za nedokončení 

portrétu-těla. 

Co je však jednoznačné je nutnost a nevyhnutelnost ikonopiscovy osobní oběti. 

Jako formu pokání, které tolik chybělo samolibě hrdému Čartkovovi, si vybírá klášter, 

kde se uchyluje k asketickému mučednickému životu, který jediný ho může vymanit 

z ničivého vlivu ďábelského portrétu. Odmítá malovat ikony pro potřeby kláštera, protože 

není tak svatého úkolu a poslání hoden. Teprve v okamžiku, kdy je jeho pokání dovršeno, 

kdy dochází rozhřešení a stává se z něho svatý stařec, tedy živá ikona, je moc portrétu 

překonaná a může znovu být ikonopiscem. Na znamení dovršeného vykoupení hříchu 

spáchaného na Bohu a umění maluje ikonu "Narození Krista", která vytěsňuje zlovolný 

portrét na samý okraj nebytí. 

Zlo je ve své podstatě neontologické, chybí mu vlastní bytí a pouze parazituje 

a přežívá na oslabeném dobru. Nemá ani svou tvář, svůj obraz. Kjeho odstranění 

a přemožení proto stačí často jen sejmout jeho masku, nazvat věci pravými jmény, 

označit zlo za zlo. Tato situace nastává také v závěru novely Podobizna. Když syn 

ikonopisce vypráví o vzniku portrétu, otcových trápeních a neštěstích všech lidí, kteří 

přišli s tímto dílem do styku, obraz mizÍ. Někdo ho v nestřeženém okamžiku ukradl. 

Krádež v tomto případě figuruje jako jistá forma zmizení po stržení masky, tedy vyjevení 

děsivé pravdy a to i přes to, že portrét a ďábel s ním nemizí navždy, ale jen na nějakou 

dobu, aby si opět prostřednictvím morálně slabého člověka našel cestu mezi lidi a mohl 

dále šířit zlo. Fakt, že ani sugestivní vyprávění syna autora portrétu neodradilo zloděje od 

krádeže prokletého obrazu je jasným důkazem jeho ohromné magie a moci, kterou je 

schopen získat nad lidmi, skrze které pak okupuje svět. 

Toto Gogolovo dílo v sobě nese velmi silné poselství a odkaz. Podlehnout 

pokušení, nečistým silám, ďáblovi, zlu může každý, ale jen ti morálně a duchovně silní 

s ním mohou bojovat, vyhrát a vyhnat démona zpět za hranice. Otec vypravěče je právě 

tímto velmi silně věřícím, duchovně založeným, poctivým člověkem, symbolem čistoty, 

boží lásky a silné křesťanské víry. Proti němu stojí v novele jako antipod lichvář, ďábel, 

tedy zhmotnění zla, temných a nečistých sil. Gogolova Podobizna je tedy literárním 

62 



vyobrazením odvěkého boje dobra se zlem. Do značné míry tato tendence souvisí 

s novým duchovnějším, hlubším a strukturně mnohem propracovanějším směrem, kterým 

se Gogolova tvorba od 40. let 19. st. ubírala. 

Valerij Lepachin60 ve své knize upozorňuje na značné shody v životních osudech 

a tvorbě svatého starce a Gogola. Gogolovo přání odejít do kláštera je známé. Do určité 

míry může souviset se spisovatelovou potřebou a touhou vykoupit svou domnělou vinu, 

kterou cítil vůči sobě a svým čtenářům, potažmo národu z toho důvodu, že nebyl schopen 

mu prospět a přinést prozření, jak si předsevzal. 

Stejně tak jako chtěl ikonopisec malovat ikony povznášející duši k modlitbě, chtěl 

i Gogol tvořit díla s vysokým posláním, která ale byla ve většině případů nepochopena 

a čtenáři přijímána právě naopak. Když ikonopisec spatřil ďábelskou hrůzu lichvářových 

očí, utekl od nedokončeného portrétu. Gogol, který zobrazil ve svých Mrtvých duších 

"nOUlJlOCmb nOUlJl020 '-leJlOeeKa ", tento svého druhu portrét také nedokončil. Ikonopisec 

po svém vykoupení maluje ikonu, která povznáší člověka k Bohu. I Gogol snilo velikém 

návratu v podobě druhého dílu Mrtvých duší. Z ikonopisce se nakonec stal svatý stařec 

otec Grigorij. Pro Gogola však jeho sen skončil tragicky. O druhý díl Mrtvých duší se 

pokusil dvakrát a pokaždé z něho zbyl jen popel. 

Již jsem se zmiňovala o vyobrazení boje dobra se zlem v této Gogolově novele 

a o autorově vyrovnávání se s tímto tématem. Ďábel a zlo figurují v každé povídce 

petrohradského cyklu v jiné podobě, více či méně skrytě, mají různou důležitost 

a vážnost v rozvíjení děje textu atd. Ve většině povídek mají velmi mlhavé obrysy a často 

je představují pouze do krajnosti dovedené sociální fenomény. Společnost lačná po moci, 

prospěchu, prestiži, penězích a titulech konfrontovaná s frustrovanými jedinci, kterým se 

nedostává ničeho, kterým jsou upírány ideály a sny a kteří jsou tudíž odsouzeni ne 

k ubohému a neplnohodnotnému životu, ale k mechanickému vegetování, kteří končí 

v blázincích tváří v tvář všeobecnému výsměchu nebo umírají v mukách jen proto, že 

toužili, milovali, cítili. 

Gogol zasvětil Podobiznu očím. Vše, co s tímto orgánem v jeho díle souvisí je 

spojeno se strachem a hrůzou. Oči jsou oknem do duše a duše jsou u Gogola mrtvé. 

Stejnou příčinnou souvislost můžeme spatřit také v případě nosu. Ten je u Gogola vždy 
. k . v 6l spojen s omlcnem . 
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V žádné jiné povídce ale není fenomén zla tak silně přítomen jako je tomu právě 

v Podobizně. Bez nadsázky lze říci že právě ďábel a nikdo jiný je hlavním hrdinou této 

novely. Čartkov je jeho pouhým nástrojem a služebníkem. Teprve v druhé části novely se 

mu dostává zdatného soupeře a to jen proto, že je naprosto nemyslitelné, aby zlo v tomto 

souboji zvítězilo. Zároveň pouze v této povídce získává ďábel jasnou podobu, zhmotňuje 

se. Není bez zajímavosti, že lichvář-ďábel je v Gogolově podání bezejmenný. Tato 

skutečnost pouze umocňuje nepojmenovatelnost a bezbřehost všudypřítomného zla. 

Lichvářovu démoničnost, nepříslušnost k tomuto světu Gogol podtrhuje jeho 

exotickým vzezřením a naprosto odlišnou fyziognomií. Lichvář je zároveň velmi tajemná 

postava, budící děsivý respekt. Nikdo o něm v podstatě nic neví, není známo odkud přišel 

a proč. "Ho '-tmo cmpaHee ece20 u '-tmo He M02JlO He nopa3umb MH02UX - 9mo 6blJla 

cmpaumaH cydb6a ecex mex, KOmOpble nOJly'-taJlU om He20 deHb2u; ece OHU OKaH'-tueaJlU 

:JfCU3Hb Hec'-tacmHblM cnoco6oM. " (cmp. 112, in: H B. r020Jlb: Co6paHue cO'-tuHeHuu 

e Ulecmu mOMax, mOM III (noeecmu), 2ocydapcmeeHHoe u3dameJlbCmeO 

xydO:JfCeCmeeHHOU Jlumepamypbl, MocKea, 1959). 

V žádné jiné povídce petrohradského cyklu se nesetkáme s tolika výrazy 

věnovanými nečistým silám, ďáblovi, peklu, strachu, děsu, hrůze atd. jako v Podobizně. 

Jejich četnost jenom podtrhuje fakt, že hlavním hrdinou je právě mocný ďábel. Gogol 

nechává Čartkova dokonce zemřít v podobných a děsivých mukách jako Chomu Bruta. 

Stejně obklopeného a pohlceného děsem a hrůzou. "Bce Jllodu, oKpy:JfCaeUlUe e20 

nOCmeJlb, KmaJlUCb eMy yJ/caCHblMU nopmpemaMU. OH deouJlc5l, '-temeepUJlCH e e20 

2Jla3aX; ece cmeHbl Ka3aJlUCb yeeUlaHbl nopmpemaMu, enepueUlUMu e He20 C60U 

Henodeu:JlcHble, :JICUeble 2Jla3a. CmpaUlHble nopmpembl 2Jl5ldeJlu C nOmOJlKa, C nOJly, 

KOMHama paCUlUpUJlaCb u npodOJl:JfCaJlaCb 6eCKOHe'-tHO, '-tmo6bl 60Jlee eMecmumb 9mux 

Henod6U:JICHblX 2Jla3. "(cmp. 107, tamtéž/2 
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VII. Petrohrad-město žlutého d'ábla63 

o ďábelskosti, infernálnosti a přízračnosti Petrohradu jsem se několikrát 

zmiňovala na mnoha místech své práce. Pokud se budeme na petrohradské povídky dívat 

jako na celek tímto prizmatem dojdeme k lakonickému, ale nadmíru výstižnému závěru. 

Petrohrad je peklo bez ráje. Místo, z kterého není úniku, kromě fyzické smrti a ani ta se 

neobejde bez pekelných a trýznivých muk. Petrohrad požírá své obyvatele, vysává z nich 

život, energii, štěstí a lásku a nechává je bloudit svými ulicemi, zmateně, bez cíle jako 

mrtvé duše schované za popelavou lidskou maskou. Petrohrad je však nejen peklem bez 

ráje, ale ve většině případů také peklem bez očistce. Jediným Gogolovým hrdinou, 

kterému bylo dopřáno prohlédnutí, očištění a katarze je svatý stařec Grigorij, ikonopisec 

z povídky Podobizna. I on ale musí zbytek svého života dožít s břemenem vědomí, že to 

byl právě on, kdo vpustil ďábla na svět skrze rám obrazu. 

Žlutá je barva příznačná pro Petrohrad. Je to barva impéria, úřední symbol a tudíž 

barva veškeré byrokratické fantasmagoričnosti (na žlutém poli státního znaku je černá 

orlice). Většina fasád úředních budov je žlutá, žlutá jsou kasárna, nevěstince (je to barva 

pokušení), ale třeba i blázince. Těm se dokonce říká" JlCeJlmble OOMa ". 

Barevná symbolika je nejmarkantnější právě v povídce Podobizna a tady také 

nejvíce souvisí s d'áblem samotným. Žlutá je barva pekla, ohně a síry. Žlutozelenou 

barvu mají oči hadů, bazilišků, koček a všech ostatních zvířat spojených s reji nečistých 

sil. Žlutá je barva závisti. Lichvář-ďábel má žlutou barvu kůže. Žlutý nádech získává 

i kůže Čartkova, který je v jeho spárech. ,,)J{eJlttb npocmynaJla y Hezo Ha Jlul1e, T<.ozoa OH 

euoeJl npou3eeoeHue, HocueUlee nellamb maJlaHma." A jinde " ... eellHa5l JlCeJlllb 

npucymcmeoeaJla Ha JlUl1e ezo." (cmp. 106, in: H B. rOZOJlb: Co6paHue cOlluHeHuu 

e Ulecmu mOMax, mOM III. (noeecmu), zocyoapcmeeHHoe U30ameJlbCmeO 

xyooJICecmeeHHOU Jlumepamypbl, MocT<.ea, 1959). Tento moment je v textu jasným 

důkazem toho, že do Čartkova vstupuje samotný ďábel. V neposlední řadě je žlutá barvou 

zlata, peněz, tedy ďábelského daru, který hýbe celým Petrohradem. Zlato znamená moc, 

úspěch, prestiž, postavení. Lze za něj koupit slávu, úctu, respektabilitu. Ten, kdo 

v Petrohradě, v pokřiveném světě Gogolových postav a postaviček zlato nemá, je 

odsouzen k věčnému přehlížení a výsměchu a tudíž k zániku, k záhubě. Nesprávnost 
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takového fungování z hlediska morálních principů a lidskosti je nasnadě. Gogolův 

palčivý smích skrze slzy zde zaznívá s nebývalou silou, která zůstává neměnná i po více 

než 150 letech. 
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Závěr 

N. V. Gogol se během svého života trápil myšlenkou a vědomím, že nedokázal 

naplnit poslání, které si předsevzal, tj. prospět Rusku a pohnout ho k obrodě a vnitřní 

změně. Po nepřijetí a nepochopení divadelní hry Revizor, které chápal jako svůj 

obrovský životní neúspěch dokonce utekl za hranice vlasti. Gogolovo dílo muselo být 

nahlédnuto s odstupem času, aby se nejen jemu, ale především autorovi samotnému 

dostalo patřičného a zaslouženého uznánÍ. Zájem o tohoto ruského spisovatele je 

v dnešní době neutuchajícÍ. Objevují se stále nové a nové práce a studie a stále nové 

a nové poznatky, tak jak jsou Gogolovy texty postupem času dešifrovány 

a rozkrývány. Na Gogola lze nahlížet z nevyčíslitelného množství úhlů pohledů. Ve 

své práci jsem se pokusila, byť jen velmi okrajově přiblížit alespoň některé z nich. 

Ve své práci jsem se pokusila zaměřit nejenom na mýty, fantastiku a vize 

přítomné v jednotlivých povídkách petrohradského cyklu, ale také na provázanost té 

které povídky s každou jednotlivou zvlášť nebo s cyklem jako celkem. Některé 

reminiscence jsem již v krátkosti zmiňovala v kapitole věnované Gogolově povídce 

Podobizna. 

V průběhu psaní mé diplomové práce bylo třeba vyřešit otázku týkající se řazení 

jednotlivých povídek. Zda přistoupit ke studovanému materiálu tradičně, tedy 

chronologicky v závislosti na postupných vydáních jednotlivých povídek, nebo 

poněkud nezvykle a odlišně. Z hlediska zaměření své práce jsem přistoupila 

k logickému řazení, které by se nejspíše dalo považovat za příznakově gradační. 

Jednotlivé povídky jsem nahlížela v intencích mýtů, přízraků a vizí v závislosti na 

jejich zesilujícím se výrazu. 

Kapitolu věnovanou stínům poznamenaného města jsem zařadila na samotný 

začátek celé práce jako rámcovou. Snažila jsem se zohlednit neuchopitelného genia 

loci Petrohradu, jehož přítomnost je pro cyklus petrohradských textů nepostradatelná 

a nezbytná a podílí se na utváření osudu celého tohoto fantastického prostoru. 

Něvskou třídu jsem nahlížela nejen jako rámcovou povídku, ze které čerpají a do 

značné míry i vycházejí zbývající Gogolovy novely petrohradského cyklu, nejen 

protože obsahuje leitmotivy objevující se na různých místech v ostatních povídkách, 

ale především proto, že z hlediska projevování mýtů, přízraků a vizí představuje 
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fantaskno Něvské třídy nejnižší a zároveň také nejmenší zvýraznění petrohradského 

příznaku. 

O pomyslný stupeň výše jsem zařadila novelu Plášť, v souvislosti s níž již lze 

hovořit o určité míře fantastična. Emancipace petrohradského příznaku v tomto 

případě zasahuje např. do existenciální sféry, spojené se strachem a ostatními 

emocionálními pocity a posunuje novelu do odlišné, rozvinutější výrazové roviny. 

V názvu kapitoly věnované další z petrohradských povídek je uvedeno "mýtus 

velkého nosu". Slovo mýtus je v tomto případě klíčové. Představuje výrazné 

přibližování k fantastice, její zohlednění a hlubší propracování. Oproti předešlým 

textům představuje tato poloha vyšší, propracovanější a plnější formu postoje autora 

k textu a k zobrazovanému. 

V novele Bláznovy zápisky Je veškerá fantastika (a v tomto případě spíše 

fantasmagorie) a přízraky dovedena ad absurdum až k samotnému šílenství se všemi 

jeho fyziologickými projevy, znaky a příznaky. 

V případě povídky Podobizna lze hovořit kromě fantaskna, fantastična a mýtu 

o velmi hmatatelně přítomné složce mystiky. Ta je výrazně spjata s religiózní 

složkou, kterou je tato novela prodchnutá. Motiv katarze, který ji zastupuje a vlastně 

symbolizuje je možné v tomto případě pomyslně rozdělit na dvě části - morální 

a estetickou. V souladu s tímto schématem jsem také přistupovala k textu jako celku. 

V těchto intencích jsem se také zmiňovala o ikoně a malířství, rozdílnému přístupu 

k otázce a Gogolovu pohledu. Pokusila jsem se zmínit a zohlednit sentimentální 

složku (reprezentovanou portréty bezduchých slečen a břichatých generálů), 

ikonografickou a romantickou (zastoupenou životními osudy a směřováním malíře 

Čartkova, jak nám ho Gogol představuje v první části povídky) a v neposlední řadě 

řemeslnou. V intencích této triády je pak také možné přistupovat k jednotlivým 

základním formám umění jako takového. 

Posledním rozebíraným textem jsou Bláznovy zápisky. Tato novela představuje 

jakýsi vrchol. Veškerá fantastika (a v tomto případě spíše fantasmagorie) a přízraky 

jsou zde dovedeny ad absurdum až k samotnému šílenství se všemi jeho 

fyziologickými projevy, znaky a příznaky. 
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Poslední kapitola týkající se města žlutého ďábla je pak volným souhrnem a do 

určité míry logickým vyústěním mé práce, neboť pracuje s fenoménem ďábla jako 

fantastickým, všudypřítomným a všeovlivňujícím elementem. 

V průběhu mé práce na jednotlivých textech a jejich uváděním do vzájemných 

souvislostí (nejen v rámci petrohradského cyklu) se projevila složka nesporného, 

předvídavého Gogolova genia. Veškerá svá díla (včetně těch, která uzavíral do cyklů) 

koncipoval s neuvěřitelně prozíravým autorským záměrem. Nahlédneme-li dílo N. V. 

Gogola s odstupem jako celek, spatříme jeden z mnoha jednotících strukturních 

prvků. V tomto případě mám na mysli autorovu schopnost do jakéhokoli cyklu nebo 

řady děl zařadit vždy jeden příběh, který toto motivické směřování prolamuje 

a naznačuje budoucí vývoj dalších textů64 • V případě petrohradských povídek 

přichází v úvahu novela Kočárek (rus. KOJl5lCKa). Ta bývá občas do knižního vydání 

petrohradských povídek řazena, byt' se v Petrohradě přímo neodehrává65
. 

S petrohradskými texty ji však pojí její anekdotičnost, absurdita a svým způsobem 

trapnost, kterou přinášejí na scénu všichni Gogolovi hrdinové. 

Motiv kočárku je také jedním z jednotících prvků celé Gogolovy tvorby. Např. 

prostřednictvím zmiňované motivické řady. Především je ale jakousi červenou nití 

vinoucí se všemy texty. Téměř všichni Gogolovi hrdinové se buďto v kočáře 

po Petrohradě vozí nebo ho na svých toulkách alespoň potkávají. Tento motiv pak 

graduje v povídce Bláznovy zápisky vyobrazením letící trojky, která se nezadržitelně 

žene kupředu. 

Do značné míry záměrně jsem vynechala a nezmínila provázanost Petrohradu 

a jeho genia loci s Římem, které představuje jeho opozici. Toto téma však není cílem 

mé práce. Proto jsem raději od tohoto motivu upustila, byt' jsem si plně vědoma jeho 

důležitosti vzhledem k plynutí a formování petrohradského textu. Současně jsem se 

pokusila autorovy povídky nahlížet skrze fantastiku a nikoli prizmatem biografických 

faktů a skutečností. Z tohoto důvodu jsem ve své práci nezmiňovala vážnost role, 

kterou hrál Řím v Gogolově životě ani jeho silnou citovou vazbu k tomuto městu. 

N. V. Gogol vábí a přitahuje čtenáře již celá desetiletí. ledním z mnoha důvodů je 

lehkost jeho stylu, jeho neotřelá skazová narace, jejímž prostřednictvím autor 

přibližuje celé široké spektrum motivů, situací a osudů svých jednotlivých hrdinů. 
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Jedné čtenářské skupině přirostou k srdci více jeho pohádkové a kouzelné Večery na 

dědince nedaleko Dikaňky, jiným bude bližší jejich pokračování - Mirgorod. Některé 

více osloví rozsahem miniaturní, ale obsahem nekonečně veliké a hluboké fantastické 

petrohradské povídky. Své obdivovatele naleznou bezesporu Mrtvé duše a především 

pak Gogolovy divadelní hry. Revizor právem patří dodnes k nejhranějším 

představením nej en na předních světových scénách, ale také v řadě regionálních 

divadel. Množství a způsobů převedení tohoto textu na prkna, která znamenají svět je 

nepočítaně. A právě tato interpretační svoboda, kterou v sobě texty Gogola ukrývají, 

je činí tolik lákavými pro vědce, badatele, autory statí a nejrůznějších studií, 

ale hlavně pro řadové čtenáře. Tajemství tohoto velkého ruského autora proto nebude 

nikdy úplně odhaleno a Gogol sám nebude nikdy zapomenut. 
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Poznámkový aparát 

1) Jsem si vědoma toho, že z literárního hlediska se jedná zvláště v případě Gogola 

a Puškina o polární autory. Tato polarita nemá svůj původ v literárních kvalitách, 

ale spíše v uměleckém výrazu, přístupu ke zpracovávané látce a materiálu, v práci 

s textem. Logicky tudíž dochází kjejich různému a rozdílnému přijetí 

a k diferenciaci čtenářského publika. " ... BneqaTJ1eHHe OT I1ylllKHHa He TaK 

yCTOH.q11BO. Ero CJ10BO, ero cu;eHa, KaK BOJ1Ha BXO,ll.HT B ,ll.yllly 11, KaK BOJ1Ha )Ke, 

OCBe)K11B 11 BCKonblxaB ee - OTXO,ll.11T Ha3a,ll., 06paTHo: qepTa npOBe,ll.eHHa51 CIO 

B ,ll.yllle HallleH., 3aKpbIBaeTC5I 11 3apacTaeT, HanpoTHB, QepTa, npOBe,ll.eHHa51 

fOrOJ1eM, OCTaeTC5I HenO,ll.B11)l{HOIO, OHa He yBeJ1HQHBaeTC5I, He yMeHblllaeT, HO 

KaK BbI,ll.aB11J1aCb O,ll.Ha)l{,ll.bl - TaK 11 oCTaeTC5I HaBCer,ll.a. KaK npe,ll.HaMepeHHo 

01ll116C5I C06aKeB11Q, COCTaBJ15151 cnHCOK MepTBblx ,ll.ylll, HJ1H KaK Kop060QKa He 

nOH11MaJ1a Q11QHKOBa - 3TO Bce MM nOMHHM B nO,ll.p06HOCT5IX, npOQHTaB TOJ1bKO 

O,ll.11H pa3 11 OL[eHb ,ll.aBHO. Ho L[TO HMeHHO CJ1yL[HJ10Cb C fepMaHoM BO BpeM5I 

KapTOQHOH. HrpbI - ,ll.J151 Toro, QT06bI BcnOMHHTb 3TO, Hy)l{HO elll,e pa3 OTKpbITb 

I111KOByID ,ll.aMy". in: B. B. P03aHoB: MbICJ1H o J1HTepaType, MocKBa 1989, CTp. 

161. 

2) N. V. Gogol byl však svým způsobem do společnosti komiků zařazen omylem, 

uměle. O toto malé nedopatření se pravděpodobně postaraly reklamní upoutávky 

zdůrazňující homérský smích sazečů nad jeho prvotinami. Po bližším 

prostudování a pročtení textu a posouzení veškerých kontextuálních vztahů je 

vyznění Gogolova autorského záměru a poselství zcela odlišné, hlubší, mnohem 

komplexnější a komplikovanější. 

3) Tato následující nestandardní kategorizace byla zvolena zcela vědomě z důvodu 

jasného distancování se odjiž existujících prací na toto téma. 

4) S tímto interpretačním hlediskem by bylo možné spojit výklad 

psychoana1ytický. Ten se také z velké části opírá o sexualitu, ale v mnohem 

konkrétnější podobě (např. touto teorií determinované a velmi vyhraněné 

komentáře 1. D. Jermakova (in: EpMaKoB, II. )J,.: I1cHxOaHaJ1H3 J1HTepaTypbI, 

MocKBa, 1997). Psychoanalýza je však ve vztahu k interpretaci textu, nikoli 

k autorovi jako je tomu právě v Jermakovově případě samozřejmě právoplatnou 
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a respektabilní možností výkladu. O jeho existenci se proto z tohoto důvodu 

zmiňuji jen velmi okrajově a dále se mu nevěnuji, jelikož není tématem mé práce. 

5) Tato interpretace patří mezi nejčastější podoby výkladu významu a vyznění textu 

povídky jako celku a z tohoto důvodu se jí blíže nezabývám. Toto stanovisko 

uvádím do souvislosti pouze v některých omezených případech. 

6) AHu,YlcpepoB, H.: .II:ywa lleTep6ypra, lleTep6ypr, 1922 

7) Jedná se hlavně o dva základní mýty, které se váží k tomuto místu - mýtus 

o měděném jezdci a mýtus o založení Petrohradu. Tuto látku nelze v žádném 

případě vyčerpat a ani není tématem této práce. Jedná se však o zkratkovitou 

reminiscenci vážící se kjejímu dalšímu směřování. Oba tyto mýty a všechny 

rituály s nimi spojené představují způsob, snahu vyrovnat se s mystickou rolí 

Petrohradu jako metropole. Představují oslavu a vítězství nezlomné lidské vůle 

a zároveň jsou prosyceny fatálností, obsahují osudovou věštbu navěky 

symbolizovanou právě sochou měděného jezdce, která dodnes vyvolává ve své 

podstatě utopickou otázku: "qTO )l(e ,IJ:aJIhWe, qTO Brrepe,IJ:l1? llo6e,IJ:a l1JIl1 CphIB 

11 r116eJIh?" in: AHu,l1cpepoB, H.: .II:ywa lleTep6ypra, lleTep6ypr, 1922, CTp. 27. 

8) J1oTMaH, M. JO.: HCTOpIDI 11 Tl1rrOJIOrl1H pyCCKOH: KyJIhTyphI, in:Cl1MBoJIl1Ka 

lleTep6ypra 11 rrp06JIeMhI CeM110Tl1Kl1 ropo,IJ:a, C-I1, 2002, CTp. 208-222 

9) Žukovskij: "BbeXaJI B lleTep6ypr c caMhIM rpycTHhIM, XOJIO,IJ:HhIM HaCTOHWl1M 

11 caMhIM rrycThIM 6y,IJ:yWl1M B CBoeM qeMO,IJ:aHe." 

1 O) J1axMaHH, P.: I1apa,IJ:OKC 11 cpaHTa3M - 3aMeTKl1 K l1CTOpl1l1 rrOHHTl1H: in: I1apa,IJ:OKChI 

pyCCKOH JIl1TepaTyphI, C60PHl1K CTaTeH: rro,IJ: pe,IJ:aKIJ:l1eH: B. MapKOBl1qa 11 B. 

lllMYI,IJ:a, C-ll, 2001 

11) AHIJ:l1cpepoB, H.: .II:ywa I1eTep6ypra, I1eTep6ypr, 1922, CTp. 19 

12)" ... B rOrOJIeBCKOM rreTep6yprcKoM TeKCTe HeT He6ec, HeT B03,IJ:yxa, HeT ,IJ:aJIl1, 

B KOTOpylO MO)l(HO 6hIJIO yCTpeMl1Th B30p, TOQHO rl1rl1HTCKOe rrO,IJ:3eMJIhe ... " in: 
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