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Úvod  

 Tématem této práce je porovnání obrazu města ve dvou kanonických dílech zlatého 

věku ruské literatury Zločinu a trestu F. M. Dostojevského a Měděného jezdce A. S. 

Puškina. Významnou roli v obou dílech hraje zobrazení Petrohradu. Cílem práce je 

nalezení souvislostí mezi oběma díly ale také jejich odlišností.  

 O problematice města v literatuře obecně existuje nespočetné množství odborných 

publikací. V ruské literatuře mezi městy vyniká Petrohrad, kterému se již od dob jeho 

vzniku věnují jak básníci, tak jejich vykladači a literární teoretikové. Dílům, která tvoří 

podklad této práce, bylo v minulosti věnováno mnoho pozornosti a ani dnes nezůstávájí 

v pozadí. Většina studií, které jsem měla při přípravě k dispozici, se zabývá obrazem 

Petrohradu u každého z básníků zvlášť. Na srovnání konkrétně těchto dvou děl jsem 

nenarazila, setkala jsem se však s mnoha pracemi, které se věnovaly komparaci obrazu 

Petrohradu v dílech Puškina, nebo Dostojevského s tvorbou Gogola.  

 První část práce je zaměřena na tematiku města obecně, tedy nejen v ruském 

prostředí, což dokazují příklady ze základních děl české literatury 19. století, která 

obsahují urbanistické motivy. Dále je objasněno, proč se město vůbec do literatury dostalo 

a jeho smysl v ní. S městskou tematikou úzce souvisí i obecné typy postav a zobrazení 

městského prostředí. Protože se práce zabývá především obrazem Petrohradu, je zde 

zmíněna i jeho historie, především pak 19. století, kdy žili a tvořili A. S. Puškin a F. M. 

Dostojevskij. Připomenut je také kontrast Petrohradu a Moskvy. 

 Další část obsahuje analýzu dvou vybraných děl. Jako první je podrobena rozboru 

Puškinova poema Měděný jezdec, neboť z ní vycházejí všechna díla ruské literatury 

s petrohradským námětem, tudíž i Dostojevskij se svým románem Zločin a trest. V této 

části je zodpovězena otázka, proč se Petrohrad stal pro ruskou literaturu tak zásadním. 

Následuje rozbor Zločinu a trestu. Poslední kapitola se zabývá porovnáváním 

petrohradského tématu v obou dílech a vyhodnocením shodných a odlišných motivů.  
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1 Obraz města v literatuře 

1.1 Symbolika města 

Každá epocha v literatuře si vytváří své symboly. Obraz města jako symbol má 

však v umění, nejen v literatuře, prastarou tradici. Za nejstarší odkaz k němu bychom 

mohli považovat biblické zobrazení měst Sodomy a Babylónu jako míst nectnosti a 

zhýralosti. Jan Amos Komenský vidí ve svém Labyrintu světa a ráji srdce město jako 

bludiště plné falše, klamu a marnosti. V druhé polovině 18. století, tedy v období 

sentimentalismu, se obraz civilizovaného města stává konstantním prvkem literatury i 

myšlení. V kontrastu s ním se vymezuje představa vesnice, jakožto něčeho přirozeného s 

nekonvenčním způsobem života.  

Motiv města je spojen s románem, který někdy bývá označován jako urbánní žánr. 

Město se stává nejen dějištěm, ale může vystupovat i jako postava. Hodrová vymezuje tři 

základní způsoby vystupování města v literatuře: město jako objekt, jako prostředí a jako 

subjekt. V beletrii se nejčastěji všechny tyto typy kombinují. Tak je tomu i u děl, která jsou 

předmětem této práce, přestože Puškinův Měděný jezdec je poema. V realistickém románu 

netvoří město jen platformu, na které se formuje děj, ale stává se objektem nebo dokonce 

postavou. Zajímavé je, jakou roli hraje pro město-postavu rod. Srovnejme například Prahu 

a Petrohrad. V Mrštíkově románu Santa Lucia je prostor města erotizován. „Praha se jeví 

jako vytoužená milenka nebo nepřístupná, chladná dáma.“
2
 Obraz Prahy vůbec bývá 

spojen s představou milenky, královny. Oproti tomu Petrohrad, jakožto maskulinně 

vnímané město, je spojen především s postavou dvojníka. K proměnám města jako 

subjektu přispíval nejen všeobecný historický vývoj, ale také vývoj architektonický. S tím 

souvisí i kontrast centra a periferie a jejich vzájemné prolínání. Město není jen plné 

významných dominant s bohatou historií, ale jeho součástí je i periferie, která se často 

stává domovem hrdinů.
3
  

1.2 Kontrast centra a okraje 

Protiklad mezi centrem a okrajem úzce souvisí s pojetím protikladu mezi městem a 

venkovem. Existuje ovšem i „protikladná interpretace ‘městské topiky’, respektive cesty 

                                                 
2
 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím, Praha, 1994, s. 96  

3
 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím, Praha, 1994, s. 94 - 102 
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z venkova do města a z města do přírodního světa.“
4
 Město je zobrazeno jako dynamický a 

kreativní prostor, venkov je oproti němu jednotvárný a plný neustále se opakujících 

činností. Druhá koncepce, příznačná pro literaturu 19. století, ovšem vychází z představy, 

že na venkově panuje soulad mezi přírodou a člověkem a město je centrum zkaženosti. 

„V kulturním povědomí Ruska bylo ‘město’ zastoupeno obrazem Petrohradu, cizorodou 

barokní vidinou ve finských bažinách, což dodávalo symbolu města odstín přízračnosti: 

Petrohrad byl nejen nepřirozený, byl neskutečný.“
5
 Takové město bylo otevřené jakékoliv 

individuální iniciativě, hlavně však bylo prostorem, který zalidňují záhadné, pochybné a 

groteskní bytosti. Místem, kde se dá vše ukrýt, které je plné tajemství, přetvářky a proměn. 

S tím souvisí i motiv dvojnictví.
6
  

1.3 Petrohrad  

Petrohrad je místem, které svým mystickým zjevem ovlivnilo nejen tvorbu 

Alexandra Sergejeviče Puškina a Fjodora Michajloviče Dostojevského, jimž bude v této 

práci udělena největší pozornost, ale i další spisovatele. Už od samotného vzniku města 

roku 1703 je středem zájmu. Co ale umělce všeho druhu až do současnosti přitahuje na 

tomto díle Petrově?  

Jedni se klaněli jeho velikosti a slávě, druzí ho nenáviděli za jeho klima a tragickou 

historii. Město vyrostlo na místě naprosto nevhodném pro budoucí život, na blatech plných 

komárů. Ze země, do které se musely zarážet kůly, aby udržela tíhu života. Jen těžko 

bychom na světě hledali město, jehož stavba si vyžádala tolik lidských životů. Na druhé 

straně je to ale dokonale architektonicky vybudovaný monument s renesanční 

pravidelností, jednoduchostí a promyšleností. „‘Benátky Severu’ – jen se smutnější 

historií.“
7
 S drsnou Něvou, která olizuje žulové základy, a se severským vichrem nutícím 

obyvatele halit se do svých kabátů. Naprostou většinu roku zakrývají petrohradské slunce 

mračna. Slunečných dní bývá poskrovnu. Ale to, co převyšuje všechny klimatické zápory 

města, jsou bílé noci. Tento div přírody vždy básníky uchvacoval. Dostojevskij napsal 

celou povídku Bílé noci („Белые ночи“, 1848) a v řadě jeho děl se bílé noci upomínají. 

Nejednou o nich psal i Puškin. V Měděném jezdci („Медный всадник“, 1833) je chválí za 

to, že může psát a číst bez lampy: 

                                                 
4
 SVATOŇ, V. Na cestě z centra na okraj – z města na venkov, Praha, 2004, s. 141 

5
 SVATOŇ, V. Na cestě z centra na okraj – z města na venkov, Praha, 2004, s. 142 

6
 SVATOŇ, V. Na cestě z centra na okraj – z města na venkov, Praha, 2004, s. 142 

7
 SVATOŇ, V. Benátky – město a mýtus, Praha, 2004, s. 28 



5 

 

„Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла, 

И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса.“
8
 

2 Éra urbanismu v literatuře 

19. století přivedlo na svět největší „básníky města“ 
9
 jakými byli Charles Dickens, 

Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, v Rusku potom Alexandr Sergejevič Puškin, 

Nikolaj Vasiljevič Gogol, Nikolaj Někrasov a Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Na ně 

později navázali Alexandr Blok, Andrej Bělyj nebo Anna Achmatovová. V naší literatuře 

se městské tematice v 19. století věnovali především Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, 

Vilém Mrštík a Jakub Arbes.
10

  

2.1 Problematika místa a času 

Tito básníci nám nejčastěji ukazují město jako bludiště, labyrint špinavých ulic, 

kterými se valí masy lidí a kde bezúčelně bloudí hlavní hrdinové. Obydlí postav tvoří často 

skromné podkrovní místnůstky, prosté pokojíky bez zbytečného nábytku. Mácha ve své 

povídce Marinka (1833) ukazuje obydlí své hrdinky na pražské periferii: „Byl to malý, 

nízký domek v ouzké, zábradlím přepažené uličce, v kterou po malém kopečku vyšlapaná 

cestička vedla. Hluboká, široká strouha táhla se uličkou před tím domkem, a jednotlivé 

prkno sloužilo, jako zdvihací most v pevný hrad, za přechod v nízká dvířka jeho. Přes příč 

                                                 
8
 ПУШКИН, А. С. Медный всадник, Ленинград, 1978, s. 10 

9
 SVATOŇ, V. Gogolovo symbolické město, Praha, 2002, s. 221 

10
 SVATOŇ, V. Gogolovo symbolické město, Praha, 2002, s. 221 
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uličky od toho domku k jinému, jemu podobnému na protější straně, byl provaz natažen, a 

parné slunce hrálo po rozvěšeném na něm prádle, které však již velmi sešlé bylo.“
11

  

Často se setkáme též s průjezdy a tmavými schodišti, která evokují pohádkovou 

cestu na vrchol. Soudy, vězení a pevnosti představují nástroje moci a násilného řízení 

životů. Chrámy naproti tomu slouží hrdinům jako místa duševního odpočinku, kam prchají 

před rušnými ulicemi. V Arbesově romanetu Svatý Xaverius (1873) je mystickým dějištěm 

takové mentální očisty chrám svatého Mikuláše: „A tak se stalo, že kdysi za krásného 

letního odpůldne vstoupil jsem do malostranského chrámu u sv. Mikuláše a zastavil se před 

Balkovým obrazem umírajícího svatého Xaveria. Bylo právě ‘požehnání’, ale chrám byl 

skoro prázdný.  Nevšímal jsem si kněze u oltáře, ani lidí v chrámě, poněvadž v známém mi 

kostele kromě obrazu sv. Xaveria, před kterýmž jsem právě stál, v okamžení tom pranic 

mne nezajímalo.“ 
12

  

Město ale není jen bydlištěm lidí obyčejných a chudých, je to i místo, kde tráví svůj 

čas společenská smetánka. Především Puškin zobrazuje ve svých dílech honosná sídla a 

salóny. Postavy tráví svůj čas pořádáním banketů a plesů, stávají se zajatci vlastních osudů 

a z věčného nicnedělání jsou natolik unaveni, že hledají východiska v něčem docela jiném 

(Evžen Oněgin, „Евгений Онегин“, 1833; Piková dáma, „Пиковая дама“, 1834).  

Hledání jiného a lepšího života ovšem spojuje jak vyšší, tak nižší vrstvu 

společnosti. Všichni tráví mnoho času ve svém nitru, bloumají ulicemi, nebo se ve víru 

zábav uzavírají sami do sebe.  

Vnímání času souvisí s vnímáním prostoru. Městský prostor je velice nepřehledný a 

stejně chaotickým se stává i čas, přestože právě ten by měl zůstat určitým vodítkem. 

V první kapitole Evžena Oněgina stojí v protikladu vlastní děj a retrospektivní pasáže. Čas 

postupuje kupředu, pokud se něco děje, ale při popisech Oněginova života často zůstává 

stát, protože je naplněn bezúčelnou činností, pustou zábavou. Gogol dovedl vnímání času 

ve městě do absurdit. V Bláznových zápiscích („Записки сумасшедшего“, 1835) začínají 

                                                 
11

 Městská knihovna v Praze – Marinka [online]. 2010, poslední revize 29. 9. 2010 [cit.  12. února 2013]. 

Dostupný z WWW: <http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/41/02/88/marinka.pdf>, s.9 
12

 Městská knihovna v Praze – Svatý Xaverius [online]. 2011, poslední revize 1. 4. 2011 [cit.  12. února 

2013]. Dostupný z WWW: <http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/47/romaneta.pdf> 

 

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/41/02/88/marinka.pdf
http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/47/romaneta.pdf
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kapitoly přesnými časovými údaji, postupně se ale mění v nesmysly. Povídka Nos („Нос“, 

1836) zase začíná přesným datem, ale rok chybí.
13

  

2.2 Postavy  

Město je směsicí lidí různého vzhledu, charakteru i sociálního původu. Sociálním 

protikladům věnují spisovatelé velkou pozornost. Na jedné straně je zobrazen život 

šlechticů, jenž kvapně ubíhá v kolotoči zábav, na straně druhé zase život lidí z okraje 

společnosti.  

Aristokraté tráví hodiny a hodiny v salónech, na bálech a v divadlech. První kapitola 

Puškinova Evžena Oněgina popisuje hrdinovu marnotratnost a netečnost téměř ke všemu:  

„Бывало, он еще в постеле: 

К нему записочки несут. 

Что? Приглашенья? В самом деле, 

Три дома на вечер зовут: 

Там будет бал, там детский праздник. 

Куда ж поскачет мой проказник? 

С кого начнет он? Все равно: 

Везде поспеть немудрено. 

Покамест в утреннем уборе, 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар 

И там гуляет на просторе, 

Пока недремлющий брегет 

Не прозвонит ему обед.“
14

 

Není to ale jen Puškin, kdo čtenáře seznamuje s životem šlechticů. V Gogolově 

povídce Něvský prospekt („Невский проспект“, 1835) se hlavní hrdina ocitá ve snu na 

plese a popisuje, jak zmateně na něho působí všechna změť obličejů, šatů a kožichů. 

                                                 
13

 SVATOŇ, V. Gogol jako básník města, Olomouc, 1984, s. 23 
14

 PUŠKIN, A. S. Evžen Oněgin, Praha, 2007, s. 26 
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Něvskou třídu charakterizuje pestrost postav, které jsou popisovány skrze detaily, osobité 

zvláštnosti: „В это благословенное время от двух до трех часов  пополудни,  которое  

может назваться движущеюся столицею Невского проспекта,  происходит главная 

выставка всех лучших произведений человека. Один показывает  щегольской сюртук 

с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос,  третий  несет превосходные 

бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и  удивительную шляпку, пятый 

— перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в 

очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой 

— усы, повергающие в изумление.“
15

 Hlavními postavami jsou u Gogola úředníci, malí 

lidé, kteří se ale bouří. Hlavní hrdina Bláznových zápisků se začne považovat za 

španělského krále, protože „atributy, které člověku dává jeho postavení, jsou vzhledem 

k jeho přirozeným vlastnostem zcela vnější a nahodilé“.
16

 Raskolnikov se tak stává 

nástupcem Popriščina z Bláznových zápisků, neboť ani on se nechce podřizovat svému 

postavení.  

Úplnou periferii městské společnosti tvoří záhadní staříci a nuzáci, kteří představují 

trosky osudů nám neznámých, otrhané a hladovějící děti nebo sebevraždící se zlomené 

dívky. Jan Neruda vytvořil v povídce Přivedla žebráka na mizinu (1875) postavu žebráka 

Vojtíška, ale zdaleka to není jeho jediná postava takového rázu. Ve svých studiích nás 

upozorňuje na situaci v Praze: „Praha má prý italský ráz. Skutečně! Co jedna část města 

má italského svými úzkými, špinavými uličkami, má druhá část zase svými legióny 

lazarónů. (…) Nevíme, čemu všemu přičítati sílu našeho žebráctva, to však víme, že není 

výplyvem blahých poměrů… (…) Hřeješ se ve sluníčku a mácháš ruku v čerstvém vzduchu, 

oko tvé se koupá v bohatém jarním lesku a ucho chytá zvučky z dálné výši, v tom zazní 

z důli: „Prosím o něco – ještě jsem dnes ničeho nejedla!“ Děvčátko v roztrhaném šatu, že 

by Murillo zažárlil, a s hnědou, ušpiněnou pletí, že by Paolo Veronese netroufal sobě 

podobných barev namíchat, kluše drobným a vytrvalým krokem vedle tebe. Žádné 

nevšímání, žádné tvrzení ‘nemám nic’ a ‘nedám nic’ není platno, děvčátko kluše dál. A při 

tom nese zcela malé spící dítě, bratříčka nebo sestřičku, na ruce a hází jím kvůli pohodlí 

z ramena na rameno, jako by to byl vycpaný žoček. Nemůžeš se na to dívat, obviňuješ sama 

sebe, že jsi vinen trýzněním dítěte, zůstaneš stát a vyndáváš almužnu.“
17

  

                                                 
15

 ГОГОЛЬ, Н. В. Петербургские повести, Москва, 1969, s. 28 
16

 SVATOŇ, V. Gogol jako básník města, Olomouc, 1984, s. 25 
17

 NERUDA, J. Pražští žebráci I., Praha, 1924, s. 249 - 250 
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Pro postavy vyšší třídy sociálního žebříčku, tedy pro šlechtice, případně úředníky, je 

příznačný také kult uniformy, který evokuje vnější řád bez přirozené autority.
18

 

 U většiny spisovatelů města se také často setkáváme s dramatickým, detektivním 

rázem příběhu. Otázka zločinu a práva je velmi důležitá. Město je navždy středem 

všelijakých klamů, lstí, úskoků a soudních tahanic. Hráčství a prostituce nepoukazují 

pouze na zlořád, ale také na hru faktu a klamu.
19

  

2.3 Skutečnost či fikce? 

 Ačkoliv se může zdát, že nám autoři chtějí město vylíčit zcela realisticky, je i zde 

patrná systémovost, motivy jsou si podobné. Tak například můžeme hledat jistou paralelu 

mezi hrdiny Nerudových a Gogolových povídek a nejen zde. Autoři si vždy vytváří svůj 

vlastní obraz, staví do popředí jen ty motivy, které chtějí vyzdvihnout, ty, které pro ně mají 

jistý symbol a mají na něco poukazovat. Jak jinak si lze vysvětlit, že v Nerudově Malé 

Straně v Povídkách malostranských (1877) je jen jediná zmínka o chrámu, ačkoliv je jich 

Malá Strana plná? A do kontrastu s tím postavme Arbesova Svatého Xaveria, kde Malá 

Strana kostely a kláštery přímo kypí. Město je jen modelem pro zobrazení určitého typu 

lidského života, existence plné nástrah a znetvoření přirozeného koloběhu života. Vladimír 

Svatoň ve své knize studií cituje ruského filosofa Nikolaje Fjodoroviče Fjodorova: „Duši 

… města tvoří pokrok, a to pokrok průmyslový a obchodní, neustále zesilující vnitřní boj, a 

stejně tak pokrok policejně soudní, který má krotit boj, brzdit střetání neustálým dozíráním 

a trestáním těch, kteří vybočují za ony meze lidské svobody, jež připouští zákon. Město je 

proto společnost, která je podrobena stále silnějšímu dozoru; společnost, která se drží 

silou trestů. Není zde bratrství, ale jen občanská příslušnost; není tu vlast, ale beztvarý 

stát… Město může a musí být znázorněno: zevnitř trestnicí nebo kárným táborem, kde jsou 

soustředěny všechny nástroje trestu…, a zevně je třeba zobrazit město jako pevnost, 

reprezentující všechny útočné a obranné válečné vynálezy…“
20

 

2.4 Město v ruské literatuře 

 Ruští spisovatelé vnímají město jako nepřirozený výtvor. Jeho řád, ačkoliv je 

dokonale navržen, je nejistý a vratký. Puškinův Petrohrad v Měděném jezdci sužuje 

                                                 
18

 SVATOŇ, V. Gogolovo symbolické město, Praha, 2002, s. 221 
19

 SVATOŇ, V. Gogolovo symbolické město, Praha, 2002, s. 222 
20

 SVATOŇ, V. Gogolovo symbolické město, Praha, 2002, s. 222 
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povodeň, tedy živel, který ohrožuje nejen město jako takové, ale i lidské životy. V Pikové 

dámě se zase děj točí kolem karet a opět je zde nutno riskovat a výsledek je nejistý. 

Dostojevskij ve Výrostkovi („Подросток“, 1875) píše: „…petrohradské jitro, zdánlivě 

nejprozaičtější na celé zeměkouli, pokládám snad za nejfantastičtější na světě… Myslím, že 

za takového petrohradského rána, deštivého, sychravého a mlhavého, musí divoká touha 

nějakého puškinovského Germana z Pikové dámy ještě vzrůst. V té mlze ke mně stokrát 

přicházela podivná, leč neodbytná vidina. A co když se mlha rozplyne, vystoupí vzhůru, a 

zároveň s ní odejde celé to deštivé, slizké město, vystoupí s mlhou a zmizí jako dým a zbude 

tu dřívější finská bažina a snad uprostřed pro okrasu bronzový jezdec na zpěněném, 

zchváceném koni?... Tady se všichni někam hrnou a ženou, ale kdo ví, možná, že je to 

všechno něčí sen, a ani jeden člověk tu není skutečný, pravý, ani jeden čin opravdový? 

Kdosi, komu se to všecko zdá, náhle procitne – a vše náhle zmizí.“ Nepřirozenost a 

zvrácenost vždy vyvolávaly skutečné lidské vztahy.
21

 

 Jak se město vyvíjelo a měnilo, vyvíjelo se i postavení lidí v něm. Člověk najednou 

přestal být součástí systému, ve kterém měl pevně stanovené místo, ale stal se jedním 

z mnoha anonymních obyvatel.  

3 Petrohrad  

3.1 Historie Petrohradu
22

 

 Petrohrad byl založen 27. května roku 1703 v průběhu Severní války (1700 – 1721) 

Petrem I. Bylo to první město v celém Rusku, které bylo postaveno podle evropského 

vzoru. Přenos hlavního města z Moskvy do Petrohradu probíhal pozvolna od roku 1710, 

kdy se do města začali stěhovat vyšší úředníci, později senátoři, zahraniční velvyslanectví 

apod. Konečně roku 1712 byl založen carský dvůr a tím začíná oficiální éra Petrohradu 

jako hlavního města. Toto Petrovo rozhodnutí mělo řadu příčin. Jako osvícený panovník se 

chtěl Evropě přiblížit nejen reformami, ale i polohou hlavního města. Přístup k moři zde 

                                                 
21

 SVATOŇ, V. Gogolovo symbolické město, Praha, 2002, s. 222-223 
22

 Kapitoly 3.1 a 3.2 a jejich podkapitoly čerpají z materiálů: ŠVANKMAJER, M. … [et al.] Dějiny Ruska, 

Praha, 1996, 559 s. Петербург начала 19 века [online]. 2011 [cit. 20. února 2013]. Dostupný z www: 

<http://www.gopiter.ru/piter/helpinfo/history/piter_19_vek/>. Петербург второй половины XIX века 

[online]. 2011 [cit. 20. února 2013]. Dostupný z www: 

<http://www.gopiter.ru/piter/helpinfo/history/piter_19/>.  
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hrál také velkou roli, neboť Petr chtěl, aby zahraniční delegace mohla připlouvat k carovi 

rovnou po moři, a ne podnikat nebezpečnou suchozemskou cestu do Moskvy. Přístav byl 

samozřejmě také důležitý kvůli mezinárodnímu obchodu a ze strategických důvodů. 

Petrohrad zastával funkci hlavního města poměrně dlouhou dobu. S jedinou menší 

přestávkou až do roku 1917. V letech 1727 - 1730, v době vlády Petra II., se hlavním 

městem prakticky stala opět Moskva, což zapříčinil Petrův odjezd sem. Po formální stránce 

se ale statut Petrohradu nezměnil. Po smrti Petra II. nastupuje na trůn neteř Petra I. Anna 

Ivanovna a s ní se vláda opět přesouvá do Petrohradu. Roku 1918, s nástupem bolševické 

vlády, se hlavním městem stává Moskva. Tento poslední přesun měl řadu úzce spolu 

souvisejících sociálních a geopolitických příčin.  

K historii Petrohradu patří ale také jeho několikanásobné přejmenování. Do roku 

1914 byl jeho oficiální název Sankt-Petěrburg (Санкт-Петербург), pak se na deset let jeho 

jméno změnilo na Petrohrad (Петроград). V letech 1924 – 1991 se jmenoval Leningrad 

(Ленинград), ale nakonec mu bylo navráceno jeho původní historické jméno Sankt-

Petěrburg. Město má ovšem i řadu neoficiálních a básnických jmen a pojmenování jakými 

jsou např. Северная столица, Вторая столица, Культурная столица, Невоград, Город 

на Неве, Город белых ночей, Северная Венеция, Северная Пальмира, Город Ленина, 

Колыбель трeх революций nebo Петрополь. Jedním z nejstarších neoficiálních označení 

města je Pitěr (Питер). Tato zkrácenina se hojně vyskytuje v tisku a používají ji jak 

obyvatelé Petrohradu, tak i obyvatelé jiných částí Ruska. 

3.2 Petrohrad v 19. století 

Protože Puškin a Dostojevskij jsou jedni z klíčových spisovatelů 19. století, je třeba 

alespoň přiblížit, jak město v té době vypadalo. 

3.2.1 1. polovina 19. století 

 V samém počátku 19. století, v roce 1803, se ve městě konaly bujaré oslavy ke 

stoletému výročí založení. Tato událost měla velice slavnostní ráz. 27. května se na 

náměstí Senátu, kolem památníku Petra I., shromáždilo obrovské vojsko, kterému velel 

samotný car Alexandr I., kvůli slavnostnímu průvodu. Ten pokračoval k Petropavlovské 

pevnosti, kde byla na hrobku zakladatele města položena medaile s nápisem „От 

благодарного потомства“.  
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Po válečném úspěchu v roce 1812 zažívalo celé Rusko společenský rozmach. 

Vojska byla vítána nejen květinami a vyznamenáními, ale na jejich počest se stavěly 

památníky a vítězné oblouky. Ve městě začaly vznikat různé kroužky a společnosti, které 

už nesloužily k vyplnění volného času, nýbrž k získání informací a všeobecného rozhledu. 

A zvláště v hlavním městě se děly největší technické a kulturní změny. Dříve než 

v ostatních částech země se zde zakládaly průmyslové závody a firmy, začaly se používat 

stroje. Petrohradský přístav, který se v té době nacházel na výběžku Vasiljevského ostrova, 

se stal nejdůležitějším v celém Rusku. Celé dvě třetiny zahraničního obchodu se 

realizovaly díky němu. Dřevěné stavby přístavu, ale i celého města, nabíraly postupem 

času kamenný vzhled. Stavěla se železnice. 

 S rostoucím počtem průmyslových závodů, rozvojem dopravy, obchodu a státních 

institucí neobyčejně rostla i populace. Do 40. let 19. století se téměř zdvojnásobila a 

dosáhla počtu 500 000 obyvatel, čímž předčila i dosud nejlidnatější Moskvu. V průběhu 

30. – 40. let bylo veškeré území levého břehu Něvy po Obvodný kanál, který byl v té době 

hranicí města, zastavěno. Tři čtvrtiny obyvatel žily na straně Admirality na sever od 

Fontánky a na Vasiljevském ostrově. 

 Na počátku století byly dokončeny nejvýznamnější architektonické celky města, na 

kterých se podíleli zejména evropští architekti. Zformuloval se vzhled Palácového náměstí 

a náměstí Senátu. Uprostřed Palácového náměstí byl podle projektu A. Montferranda 

vyzdvižen Alexandrův sloup. Nechal ho postavit car Mikuláš I. na počest vítězství nad 

Napoleonem. Také objekt Admirality dostal současný vzhled díky přestavbě A. D. 

Zacharova. Kolem památníku Měděného jezdce vznikalo náměstí Senátu. Památník Petra 

I. je dílem francouzského sochaře E. M. Falconeta a M. A. Collot a byl dokončen v roce 

1778. Sama budova Senátu je dílem stavitele Rossiho, který navrhl i objekt 

Alexandrinského divadla a jehož jméno nese i jedna z nejkrásnějších ulic na světě – 

Rossiho ulice. V letech 1801 – 1811 byl podle plánu ruského architekta A. N. Voronichina 

postaven Kazaňský chrám a před ním, jakoby v objetí kolonády, náměstí nesoucí stejný 

název. Na místě, kde stojí Michajlovský palác - budova Ruského muzea - a Malé operní 

divadlo, se utvořilo Michajlovské náměstí (dnes nese název „площадь Искусств“). Na 

výběžku Vasiljevského ostrova byla postavena podle projektu J. Thomase de Thomona 

budova burzy a dva rostrální sloupy. Kvůli komplexu na výběžku Vasiljevského ostrova 

musel být břeh Něvy zvýšen. Zakončen byl také soubor Smolného kláštera a Martova pole. 
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Po celém městě, na nábřežích Něvy, Mojky a Fontánky, vyrostly nádherné kamenné 

budovy. 

 Centrum města bylo vydlážděno a na ulicích instalovány olejové a plynové lampy. 

V roce 1840 bylo v Petrohradě přibližně 150 mostů, z toho 32 kamenných a 14 železných, 

ostatní byly dřevěné.  

 Kromě války v roce 1812 a povstání děkabristů v roce 1825 muselo město čelit i 

přírodní katastrofě. K největším záplavám v historii Petrohradu došlo v roce 1824 a jsou 

jedním z ústředních motivů Puškinovy poemy Měděný jezdec. Voda se vylila z koryta 

 Něvy a převýšila normální úroveň o 3,5 metru. Svědectví dokazují, že díky silnému větru 

se záplavy jen urychlovaly a velice brzy bylo zaplaveno celé Palácové náměstí a Něvský 

prospekt až po Aničkovovův most se stal jednou velkou řekou. Zimní palác byl obklopen 

vodou, jako by vystupoval z rozbouřeného moře. Mosty byly z velké části strženy, žulová 

nábřeží zničena. Petrohrad prožíval opravdu krušné chvíle. Divoká řeka polykala vše, co jí 

přišlo do cesty, a ničivý vítr odnášel železné pláty ze střechy Hlavního štábu. Škody byly 

strašlivé a na jejich odčinění byly zakládány speciální pomocné výbory. Car osobně 

navštěvoval nejvíce poničená místa.   

 Celé 19. století je ve znamení rozkvětu kulturního života, hudby, výtvarného umění 

a literatury. S Petrohradem první poloviny století je spojen život a tvorba nejen A. S. 

Puškina, ale i jiných literátů: V. A. Žukovského, N. M. Karamzina, I. A. Krylova, A. S. 

Gribojedova nebo N. V. Gogola. Velkou roli v životě literárním hrál kroužek Olenina, 

společenství Arzamas („Арзамас“), časopisy Současník („Современник“), „Санкт-

Петербургский Меркурий“, „Сын Отечества“, noviny Severní včela („Северная 

пчела“).  

 Pro veřejnost byla otevřena Ermitáž, Rumjancevovo muzeum nebo knihovna, která 

byla jako vůbec první v celém Rusku přístupná široké veřejnosti. Zakládaly se školy a 

gymnázia, vysoké školy technického a vojenského rázu a Carskoselské lyceum. Myslelo se 

i na nižší třídy obyvatelstva a bylo založeno několik učilišť a církevních škol. Objevily se 

také první vědecké společnosti. 

3.2.2 2. polovina 19. století 

 Jedním z prvních významných počinů druhé poloviny 19. století bylo nařízení o 

zrušení nevolnictví Alexandra II. Manifest byl slavnostně uveřejněn právě v Petrohradu 



14 

 

19. února 1861. Četl se ve všech kostelech a na náměstích města. Palácové náměstí bylo 

přeplněno lidmi, kteří čekali, až spatří projíždět cara. O odstranění samoděržaví se ale 

mluvit rozhodně nedá. Vzdělanější vrstvy obyvatelstva požadovaly po carovi dovedení 

změn do konce, následování západoevropských států. 

 Brzy přišly další reformy týkající se lodního průmyslu, správy města nebo cenzury 

v tisku. Byla zavedena všeobecná vojenská povinnost, zakládala se ženská gymnázia, 

zemědělská učiliště a bylo provedeno mnoho jiných změn. V roce 1884 bylo v Petrohradě 

kolem 183 škol, na počátku nového století se počet zdvojnásobil.  

 Díky vzniku železnice a mohutnému rozvoji lodní dopravy se obchodní vztahy 

Ruska s Evropou podstatně rozšířily. S výstavbou Mořského kanálu v 70. a 80. letech 

zesílil význam Petrohradu jako důležitého přístavu a dopravního uzlu. Přístaviště bylo 

z výběžku Vasiljevského ostrova přesunuto na Gutujevský a jiné ostrovy.  

 S ekonomickým růstem Petrohradu rostlo i jeho zalidnění. V 60. letech mělo město 

přibližně 500 tisíc obyvatel, v letech 80. se už číslo blížilo milionu. Petrohrad se stal po 

Londýnu, Paříži a Berlínu čtvrtým nejlidnatějším evropským městem. Většinu 

obyvatelstva tvořili rolníci, kteří se stěhovali po zveřejnění manifestu o zrušení nevolnictví 

především z gubernií středního Ruska. 

 V 50. letech bylo dokončeno mnoho monumentálních staveb v centru metropole, 

jejichž stavba začala o deset, dvacet let dříve. Na Palácovém náměstí byla postavena 

budova Nové Ermitáže určená pro galerii. Roku 1858 byla dokončena stavba chrámu 

svatého Izáka podle projektu A. Montferranda. O rok později byl na náměstí svatého Izáka 

instalován památník Mikuláše I. a později byl před chrámem zřízen park. Do současnosti 

se zachovaly některé stavby z tohoto období, jakými jsou například hotely „Европейская“ 

a „Пассаж“, palác Běloselských-Bělozerských, památník Kateřiny II., budova Státního 

akademického sboru Sankt-Pěterburgu, Činoherní divadlo, Mikulášův palác na náměstí 

Zvěstování (nyní náměstí Práce), Mariinské divadlo a mnoho dalších staveb včetně 

nádraží. 

 Rychlý růst populace podporoval prudké stavitelství obytných domů. Ve všech 

městských částech se začaly objevovat činžovní domy s byty, které se pronajímaly. 

Výstavba těchto domů šla takovým tempem, že se stala jednou ze zvláštností Petrohradu 

19. století. Ale i přes rychlý nárůst obytných domů, spousta obyvatel neměla, kam hlavu 

složit, nebo žili ve velice stísněných podmínkách. Bytová krize zachvátila drobné 
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obchodníky, úředníky a nejchudší inteligenci – studenty. Aby se zmenšily náklady na 

stavbu nových domů, stavěly se domy s vícerem menších bytů. Byla povolena hustá 

zástavba města, která šla tak rychle, že prostorné vnitřní dvory činžovních domů se začaly 

přeplňovat vnitřními křídly. Většinu staveb Petrohradu stále tvořily dřevěné domy, ty se 

bouraly a namísto nich se stavěly nové, kamenné, čtyř až pětipodlažní obytné domy 

s uzavřenými dvory. Bytů bylo ale stále málo. Lidé bydleli ve sklepích a v podkrovních 

bytech, na půdách. Činžovními domy byl zastaven Něvský prospekt od Fontánky až 

k Alexandro-Něvské lávře, Litějná třída, nábřeží Mojky, Fontánky, kanálu Gribojedova. 

 Na velkých ulicích města byly v přízemí domů zpravidla prodejny a krámky, 

hospody a bufety, restaurace, kavárny a cukrárny. Továrny a podniky se stavěly na 

periferiích města, blíže k přístavu a železnici, na březích Něvy a Obvodného kanálu. 

 Uspořádání a vybavení Petrohradu prošlo značnými změnami. V 70. letech byly 

všechny ulice vydlážděny. Chodníky byly taktéž dlážděné nebo dřevěné. Osvětlení ulic 

bylo plynové, pouze nově postavený Litějný most osvětlovaly elektrické žárovky. Ke 

konci století se však elektrifikace rozšířila na Něvský prospekt, Velkou mořskou ulici, 

Palácové nábřeží a na další hlavní ulice. Městské dopravě sloužily koňky - koňské dráhy, 

osobní kočáry, povozy, drožky, parníky a loďky. 

 Druhá polovina 19. století je dobou rozkvětu ruské literatury a kultury vůbec. 

Kromě F. M. Dostojevského žili a tvořili v tomto období v Petrohradě také N. A. 

Někrasov, I. A. Gončarov, M. E. Saltykov-Ščedrin, F. I. Ťutčev, N. S. Leskov nebo A. K. 

Tolstoj. Ve městě vycházelo mnoho uměleckých a publicistických časopisů. V roce 1870 

bylo založeno „Объединение товариществ передвижных художественных выставок“, 

které znamenalo klíčový moment pro rozvoj ruského umění. Pěredvižníci se stali 

symbolem malířství 19. století. Jejich cílem bylo rozšíření kruhu příznivců umění. Na 

popud A. G. Rubinštejna bylo v roce 1859 založeno Ruské hudební společenství, při 

kterém byla později zřízena konzervatoř. Později bylo v Petrohradě založeno několik 

vědeckých společností. Význam města jako centra kulturního a společenského života stále 

rostl.   
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3.3 Moskva a Petrohrad 

V Rusku není mnoho měst, která by se mohla pyšnit takovou pozorností básníků a 

prozaiků, jako jsou právě Moskva a Petrohrad. Spisovatelé zasadili do ulic měst příběhy 

svých hrdinů a vytvořili tak realistický svět, součástí kterého se stala i města sama.  

Od počátku existence Petrohradu však panuje jistá nevraživost mezi obyvateli 

Moskvy a Petrohradu. Srovnávání obou měst se věnovali A. S. Puškin, M. J. Lermontov, 

N. V. Gogol, V. G. Bělinskij, A. I. Gercen a mnoho dalších významných autorů. Prací, 

které se zabývají jejich rozdílnostmi – od architektonického původu až po oblékání 

obyvatel, je velké množství. Přesto si jsou ale obě města podobná alespoň v tom, že si 

vzájemně předávala statut hlavního města a s tím i jisté povinnosti. Obě se stala centry 

technického a vědeckého pokroku, jakož i centry kulturního života. Odlišností je ale 

mnohem více než shod, a proto se tomuto tématu věnovalo (a dosud věnuje) tolik 

pozornosti.  

Gogol se ve svých zápiscích vtipně vyjádřil o geografické poloze Petrohradu: 

„...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный 

народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; 

переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай бог 

Петербург!“
23

 Lidé se dlouho a těžce vyrovnávají se změnami, proto je pochopitelné, že 

když se stal Petrohrad hlavním městem, nemohli ho hned přijmout a stavěli se na stranu 

moskevské tradice. V Petrohradu viděli město příliš evropské, Moskva byla „еще до сих 

пор русская борода“ a Petrohrad „уже аккуратный немец“
24

. 

Moskva je městem, které rostlo postupně, přirozeně. Při stavbě města vznikaly 

nejprve domy, které se lepily jeden na druhý a tím vytvářely ulice. Naproti tomu Petrohrad 

je městem přesně architektonicky navrženým. Široké ulice vznikly dříve než domy, které je 

postupně začaly zaplňovat. Hlavní jednotkou Petrohradu je ulice a náměstí. Je to město 

oproti Moskvě velmi moderní a hlavně má jednotný styl, snaží se napodobit města 

evropská. Ve starobylé Moskvě se mísí slovanská kultura s asijskou. Celé město je směsicí 

barev a stylů. Odtud také vyplývá představa Petrohradu jako západnického města a 

Moskvy jako slavjanofilského. 

                                                 
23

 ГОГОЛЬ, Н. В. Дистанция огромного размера!.., Москва, 1993, s. 126 
24

 ГОГОЛЬ, Н. В. Дистанция огромного размера!.., Москва, 1993, s. 126 
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Bělinskij poukazuje ve své stati na to, že Moskva měla smysl pro rodinný život – 

domky stály daleko od sebe a měly zpravidla i vlastní dvorek. Uličky byly křivé a úzké a 

nejlepší domy se nedaly vůbec srovnat s těmi petrohradskými. Obyvatelstvo tvořili 

především kupci a měšťané, kdežto v Petrohradu bydleli především úředníci a vojáci, lidé, 

kteří vykonávali nějakou státní službu. 

To, že existuje tento rozpor mezi nejdůležitějšími městy Ruska, dokazují i různá 

přísloví. Např. „Питер — кормило, Москва — корм. Питер — голова, Москва — 

сердце. Москва создана веками, Питер миллионами. Питер женится, Москва замуж 

идет.“
25

 

4 Měděný jezdec A. S. Puškina 

4.1 Historie Měděného jezdce 

 Poslední Puškinova poema – „петербургская повесть“ Měděný jezdec byla 

napsána na podzim roku 1833 v Boldinu, kde básník v tu dobu pobýval. „Болдинская 

осень“ (boldinský podzim) je označení pro období, kdy Puškin v Boldinu, v rodinném 

sídle, pobýval. Celkem zde byl třikrát a to v letech 1830, 1833 a 1834. V té době byl 

Puškin na vrcholu svých uměleckých sil. V poemě je umělecky zpracována historicko-

filosofická problematika, což už od samého vydání díla vzbuzovalo zájem u všech 

Puškinových vykladačů. Ale již v roce 1906 píše A. Blok v jedné ze svých kritik, že 

všichni, kdo se ještě odvažují hovořit o Puškinovi a analyzovat jeho díla, se vystavují 

nebezpečí, že budou obviněni z plagiátorství, neboť vše, co je možné o tomto geniálním 

básníkovi říci, bylo už dávno řečeno. 
26

 

 V předmluvě poemy autor odkazuje čtenáře na zprávu V. N. Bercha, která dokazuje 

pravdivost události – povodně, která je v díle popisována. Puškin skutečně čerpal 

z Berchova článku „Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в 

Санктпетербурге“, ale právě Berch vychází z velice čerstvého pojednání o povodni F. V. 

Bulgarina. Puškin se však odkazuje pouze na jméno Berchovo, neboť „...не желал 

называть это враждебное ему имя (...)“
27

. F. V. Bulgarin byl od konce 20. let, kdy se 

                                                 
25

 ЗАМЯТИН, А. Н., ЗАМЯТИН, Д. Н. Русские столицы Москва и Петербург, Москва, 1993, s. 117 
26

 VRBOVÁ, H. Kniha věčně otevřená, Praha, 1988, s. 415 
27

 ИЗМАЙЛОВ, Н. В. „Медный всадник“ А. С. Пушкина история замысла и создания, публикации и 

изучения, Ленинград, 1978, s. 149 - 152 
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Puškin začal podrobněji věnovat próze, jeho velkým soupeřem. V Rusku nebyl příliš 

oblíben, ale v zahraničí se stal uznávanějším než Puškin. Povodeň, která je v Měděném 

jezdci Puškinem popisována, Petrohrad skutečně postihla 7. listopadu 1824. Bulgarinův 

(Berchův) popis povodně na autora zřejmě hodně zapůsobil, protože pohromu vykresluje 

opravdu realisticky. 
28

 

  „Осада! Приступ! Злые волны, 

Как воры, лезут в окна. Челны 

С разбега стекла бьют кормой. 

Лотки под мокрой пеленой, 

Обломки хижин, бревны, кровли, 

Товар запасливой торговли, 

Пожитки бледной нищеты, 

Грозой снесенные мосты, 

Гроба с размытого кладбища 

Плывут по улицам! 

  Народ 

Зрит божий гнев и казни ждет. 

Увы! Всe гибнет: кров и пища! 

Где будет взять?“
29

 

Dobové články o živelné pohromě (tedy i články Bulgarina a Bercha) měly za úkol 

zjemnit opravdový obraz hrůzy povodně, ukázat, jak rychle se vláda v čele s carem pustila 

do odstraňování škod a pomoci bližním, aniž by se jakkoliv ohlížela na sebe. Puškin však o 

carovi hovoří v poemě docela jinak. Popisuje sice carův zármutek, ale zároveň jeho 

pohodlnost, bezmoc cokoliv dělat. „Jak na ostrově smutku car/ byl v paláci (…).“
30

 

  „В тот грозный год 

                                                 
28

 ИЗМАЙЛОВ, Н. В. „Медный всадник“ А. С. Пушкина история замысла и создания, публикации и 

изучения, Ленинград, 1978, s. 149 - 152 
29

 ПУШКИН, А. С. Медный всадник, Ленинград, 1978, s. 14 - 15 
30

 PUŠKIN, A. S. Měděný jezdec, Praha, 1988, s. 274 
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Покойный царь еще Россией 

Со славой правил. На балкон, 

Печален, смутен, вышел он 

И молвил: ‘С божией стихией 

Царям не совладеть.’ Он сел 

И в думе скорбными очами 

На злое бедствие глядел.“
31

 

 Puškin byl v době povodně již třetím měsícem v Michajlovském a o neštěstí se 

dozvěděl pravděpodobně z dopisu přítelkyně jeho sestry. K potopě se vyjádřil: „... 

желчно-иронически, видя в нем заслуженную кару ‘проклятому Петербургу’ и 

выражая беспокойство лишь о судьбе ‘Северных цветов’ Дельвига и винных 

погребов.“
32

 Později ale svůj názor přehodnotil. Přečetl si podrobněji petrohradské noviny 

a dopisy od přátel a bratrovi píše: „... Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так 

забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-

нибудь несчастному, помогай ...“
33

 Puškin se tedy o povodeň velice zajímal a je dost 

možné, že první myšlenky na Měděného jezdce se zrodily již v této době. Dalším 

momentem, který by se dal považovat za impuls pro napsání poemy, byla blížící se potopa 

roku 1833. Právě v době, kdy se Puškin chystal na cesty, se stal svědkem neskutečné 

spouště v petrohradských ulicích, viděl, jak se Něva vylévá z břehů. V dopise N. N. 

Puškinové píše o strašlivé bouři, kterou zažil na vlastní kůži, o tom, že policie nechtěla 

pouštět už ani kočáry přes most, a o tom, jak soucítí s nešťastnými obyvateli města. 

V dopise je zajímavá poznámka, že by mu bylo líto, kdyby propásl i tuto povodeň. K té 

nakonec díky změně větru nedošlo, je ale jasné, že v básníkovi právě dozrávalo téma 

poemy, na které začal nedlouho poté pracovat.
34

  

                                                 
31

 ПУШКИН, А. С. Медный всадник, Ленинград, 1978, s. 15 
32

 ИЗМАЙЛОВ, Н. В. „Медный всадник“ А. С. Пушкина история замысла и создания, публикации и 

изучения, Ленинград, 1978, s. 150 
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 ИЗМАЙЛОВ, Н. В. „Медный всадник“ А. С. Пушкина история замысла и создания, публикации и 

изучения, Ленинград, 1978, s. 150 
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 ИЗМАЙЛОВ, Н. В. „Медный всадник“ А. С. Пушкина история замысла и создания, публикации и 
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4.2 Klíčové motivy poemy 

 Puškin ve své ‘petrohradské povídce’ pracuje se dvěma hlavními motivy. Jedním 

z nich je téma malého člověka, pohnutý osud hrdiny Evžena, a druhým je téma Petrohradu 

a současně i Petra I. V zásadě se jedná o dva kontrastující motivy, protože srovnává úděl 

nicotného Evžena s osudy honosného hlavního města, které je Petrovou chloubou.  

4.2.1 Tematika Petra I. 

 Obraz Petra I. se u básníka utvářel již od dětství, neboť o něm slýchával 

z vyprávění jak z matčiny, tak z otcovy strany. Otec často vypravoval o předcích z dob 

Petra I., z nichž jeden, Fjodor Matvejevič Puškin, byl popraven roku 1697 za účast ve 

střeleckém spiknutí proti Petrovi. Z matčiny strany byl básníkovým pradědem Ibrahim 

Petrovič Hannibal, „Арап Петра Великого“
35

. Puškin Petra miloval za jeho sílu, moc a 

vzdělanost, za to, jak pozvedl ruský národ a dokázal jít za hranice své doby. Zároveň ho 

ale nenáviděl za to, jak opovrhoval jedincem. Petr miloval Rusko, ale na člověku jako 

takovém mu nezáleželo. Byl to samoděržavný vládce, před kterým se všichni třásli strachy. 

Sám Puškin o něm napsal: „Петр I не страшился народной свободы, неминуемого 

следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, 

может быть, более, чем Наполеон.“
36

 Car se objevil hned v několika Puškinových 

básních (např. „Пир Петра Первого“) a nedokončeném historickém románu, který 

posmrtně dostal název „Арап Петра Великого“ (1837). K tématu Petra I. se básník dostal 

přes svou rodovou linii. Román obsahuje vzpomínky a biografii Puškinova praděda. Avšak 

hlavním dílem, které je věnováno historii absolutistického vládce, je „Истроия Петра“. 

Historie Petra Velikého ale uviděla světlo světa až více než sto let po básníkově smrti.
37

 

 Na samotném začátku Měděného jezdce je vládce vyobrazen jako smělý muž, který 

dokázal na místě, kde dříve byla slatiniště, bažiny, mech a lesy a kde v mlze brázdili vodu 

jen rybáři a chatrče si zde stavěli jen ubozí Čuchonci, vybudovat honosné město, „юный 

град“
38

.  

„На берегу пустынных волн 
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Стоял Он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный челн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца 

Кругом шумел.“
39

 

Před Puškinovým Petrohradem se sklání i Moskva „как перед новою царицей“
40

. Petra 

označuje zájmenem On (s velkým počátečním písmenem) a vykresluje ho jako hrdého 

dobyvatele, který stvořil to, co tak miluje. Petr je v díle jakousi magickou modlou, která 

majestátně sedí na bronzovém koni a pozvedá pravici: 

„Стоит с простертою рукою 

Кумир на бронзовом коне.“
41

 

Vyvedl celé Rusko na lepší cestu, ale jedince podobné hlavnímu hrdinovi zašlapal. 

„Chápeme ve své stísněné duši, že v tomto Měděném jezdci, jenž bez pohnutí vztyčen, se 

vztaženou rukou jako by se těšil ze svého města, není ztělesněna zvůle, nýbrž moudrá 

vůle… a pokorným srdcem uznáváme triumf obecného nad osobním, aniž přitom 

s utrpením tohoto osobního přestáváme cítit soucit… Při pohledu na velikána, který se 

hrdě a nepohnutě tyčí uprostřed všeobecné záhuby a zkázy a který jako by symbolicky 

znázorňoval nezničitelnost svého díla, přiznáváme, třeba se nám přitom srdce svírá, že 

tento bronzový gigant nemohl šetřit osudu jednotlivců, když zabezpečoval osud národa a 

státu (…).“
42

 To je výklad V. G. Bělinského, ale je to i poukázání na to, co Puškin na 

Petrovi tolik nenáviděl. To, že nechal zbudovat velkolepé město, ho neospravedlňuje za to, 
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že zahubil tisíce lidí. A neučinil tak jen on. Právě město je spoluviníkem Evženovy smrti. 

Povodní podobných té z roku 1824 zažilo město během celé své historie několik. Ne 

všechny byly tak ničivé, ale všechny zasáhly mnoho lidí. 

4.2.2 Téma malého člověka 

 Druhým klíčovým námětem poemy je problém malého člověka, který ale ani 

zdaleka není malý po stránce duševní. Jedním z hrdinů nešťastného petrohradského 

příběhu je Evžen, jehož největším snem je mít kde bydlet, mít ženu a děti. Tím se naprosto 

liší od Raskolnikova, který není smířený se svým postavením ve společnosti. Evžen je sice 

chudý, ale uvědomuje si, že štěstí na něj čeká v podobě prostého života, v podobě lásky. 

Mladý úředník, pocházející pravděpodobně ze slavného rodu, o čemž svědčí to, že básník 

neprozrazuje jeho příjmení, ale jen naznačuje, že o něm snad psával i Karamzin: 

„Прозванья нам его не нужно, 

Хотя в минувши времена 

Оно, быть может, и блистало 

И под пером Карамзина 

В родных преданьях прозвучало; 

Но ныне светом и молвой 

Оно забыто. (...)“
43

 

S neznámým Evženovým příjmením souvisí nedokončená satirická poema „Езерский“, 

kterou psal Puškin v letech 1832 – 1833. Poema začíná předvečerem povodně a jejím 

námětem je problém zchudlého šlechtického rodu. Puškin zanechal toto dílko osudu a 

místo něj začal pracovat na Měděném jezdci, kam přesunul svého hrdinu. Básník vůbec 

hodně přemýšlel o osudech šlechtických rodů, které s nástupem Petra ztratily svou dřívější 

slávu. Evžen bezesporu patří mezi potomky jednoho ze starých šlechtických rodů, který 

zchudl s nástupem Petrových reforem. 

 Mladý úředník žije v Kolomně a Kolomna Puškinovy doby byla zapadlá periferie 

Petrohradu, která se nacházela na nábřeží Fontánky. Byla osídlena zchudlými šlechtickými 

a úřednickými rodinami, měšťany a drobnými obchodníky. Hrdina nemá ani sluhu, o čemž 
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svědčí to, že si svléká sám svůj kabát – typický úřednický oděv. Problémem malého 

člověka se Puškin zabýval ve svých zralejších pracích, např. v Domku v Kolomně 

(„Домик в Коломне“, 1833) nebo v Povídkách Bělkina (plný název „Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина“, 1831). Evženova milá, Paraša, v poemě přímo nevystupuje, 

dovídáme se o ní jen z jeho vyprávění, myšlenek. Bydlí na Vasiljevském ostrově, který byl 

podle tehdejších svědectví nejvíce postižen povodní, v bídném domku se svou ovdovělou 

matkou. O jejím prostém původu vypovídá i její jméno, zkrácená hovorová forma jména 

Praskovja.  

4.2.3 Mystika  

 Puškin se v poemě dotýká hlavně sociální, historické a filosofické problematiky, ale 

nejen to. Dal jí i nádech mystična.  

„‘Добро, строитель чудотворный! —  

Шепнул он, злобно задрожав, — 

Ужо тебе!.. ’ И вдруг стремглав 

Бежать пустился. Показалось  

Ему, что грозного царя, 

Мгновенно гневом возгоря, 

Лицо тихонько обращалось... 

И он по площади пустой 

Бежит и слышит за собой — 

Как будто грома грохотанье — 

Тяжело-звонкое скаканье 

По потрясенной мостовой.“
44

 

Scéna, kdy ubohého Evžena pronásleduje modla na koni, je úzce spjata s jednou z mnoha 

petrohradských legend. Roku 1812, kdy městu hrozila invaze, se car Alexandr Pavlovič 

rozhodl odvézt památník Petra I. V té době chodil do salonu k jistému knížeti Golicynovi, 

zednáři a spiritistovi, major Baturin. Ten se knížeti svěřil s tím, že ho pronásleduje stále 
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tentýž sen, totiž že je na náměstí Senátu, najednou se k němu otočí Petrova tvář, jezdec 

slézá ze své skály a vyráží na koni do petrohradských ulic přímo ke Kamennému ostrovu, 

kde tehdy žil Alexandr Pavlovič. Jezdec vjíždí do carského paláce a praví mladému 

panovníku: „Молодой человек, до чего довел ты мою Россию? (...) Но покамест я на 

месте, моему городу нечего опасаться!“
45

 Po těchto slovech se jezdec obrací a vyráží 

zpátky. Jen těžké dopady kopyt se rozléhají ulicemi. Kníže Golicyn, sám jasnovidec, řekl o 

snu carovi, a přestože se v té době mnoho státních pokladů převáželo do centra Ruska, 

Měděný jezdec zůstal na svém místě. 

4.3 Petrohrad očima A. S. Puškina 

 Dvě výše uvedená klíčová témata se v celé poemě střídají a proplétají a spojuje je 

obraz Petrohradu, na jehož pozadí se vše odehrává. Město zde ale netvoří jen jakési pozadí, 

vystupuje jako jedna z hlavních postav, má svou mladou historii, budoucnost a duši. Je 

symbolem nového Ruska, jeho velikášství i strádání.  

„Severní Palmýra“
46

, nádherné, bohaté, ale zároveň chudé město, stvořené 

osudovou mocí a geniální myšlenkou jednoho člověka. Petrohrad byl vystavěn 

v pohádkově krátké lhůtě, „из тьмы лесов, из топи блат“
47

, a od prvních chvil svého 

neobyčejného života vzbuzoval představu něčeho nadpozemského, něčeho, co se nachází 

na hranici mezi světem reálným a fantastickým. Od samého počátku své existence 

vyvolával v lidech dvojí pocity. Petrovi přívrženci v něm viděli zosobnění nového a 

lepšího Ruska a právě v tom hledali ospravedlnění ohromných obětí, které musel ruský 

národ přinést, aby mohl „юный град“
48

 vůbec povstat.  

V poemě vyjadřuje svůj názor na město i básník. Než začal pracovat na Měděném 

jezdci, dostal se mu do rukou čtvrtý díl Mickiewiczových básní. Puškin začal číst Dodatky, 

kde byla báseň Oleszkiewicz, která tematicky odpovídá jeho poemě, a Pomnik Piotra 

Wielkiego. Básník je přečetl se vzrušením a zanícením, ne se všemi soudy polského 

básníka souhlasil, a proto se rozhodl mu odpovědět ve svém Měděném jezdci. V úvodu 

rozšířil lyrickou oslavu Petrohradu (verše 43 – 83), kde každé provolání začínající 
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„Люблю...“ je odpovědí na satirické nebo pohoršené verše Mickiewicze a zároveň jejich 

vyvrácením. 

„Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

(...) 

Люблю зимы твоей жестокой 

Недвижный воздух и мороз, 

(...) 

Люблю воинственную живость 

Потешных Марсовых полей, 

(...) 

Люблю, военная столица, 

Твоей твердыни дым и гром, 

Когда полнощная царица 

Дарует сына в царский дом,  

(...)“
49

 

4.3.1 Dvě tváře města 

Stoupenci moskevské tradice, staroobrjadci, rolníci nahnaní na stavbu města a 

svými kostmi podestýlající bažiny, na kterých se město stavělo, v něm viděli dílo ďábla a 

v jeho zakladateli ztělesnění antikrista, nepřítele a ničitele lidského rodu. A toto dvojaké 

vidění města i jeho strůjce žilo v lidech i nadále a stále nevyprchává. Lidé buď Petrohrad 

milují, naprosto je uchvátí svou dokonalostí, nebo jej nenávidí.  

A odtud přirozeně pochází ten legendární a mytologický nádech, který provází 

celou historii města počínaje antickým obrazem orla, který se vznesl nad Petrovou hlavou 

právě ve chvíli, kdy 16. května roku 1703 pokládal základní kámen budoucího města. 

Existuje plno legend o Petrohradu, jeho zakladateli i jeho osudu, který bývá často spojován 

s tragickou povodní v roce 1824. Tato pohroma vyvolala vlnu zveličených historek 

                                                 
49

 ПУШКИН, А. С. Медный всадник, Ленинград, 1978, s. 10 - 11 



26 

 

v Moskvě a prakticky po celém Rusku. Ve všeobecném povědomí rostl neklid při 

myšlence na podobnou katastrofu, proti níž je město fakticky nechráněné. Otázky, 

zachoval-li se Petr správně při stavbě nového hlavního města na Něvě, pod mořem, byly 

stále častější.  

4.4 Puškin jako zakladatel petrohradské tematiky a jeho pokračovatelé 

Puškinův Měděný jezdec vyvolal u literátů inklinaci k motivům velkého města 

v opozici s tradicí, pro kterou byla poezie jen opěvováním vesnické přírody. Urbanismus 

sílil a na počátku 20. století byl již převládající formou. Kromě městské tematiky obecně, 

zavedl téma Petrohradu a Měděného jezdce do ruské literatury svou poemou Puškin. 

Přestože se o nich psalo i dříve, tak, jak je uchopil on, to před ním neudělal nikdo jiný.  

Na Měděného jezdce navazovalo mnoho autorů celého 19. a 20. století. 

Nejvýrazněji se tematika Petrohradu projevila v Dostojevského Bílých nocích, Zločinu a 

trestu („Преступление и наказание“, 1866) nebo povídkách Dvojník („Двойник“, 1846) 

a Bytná („Хозяйка“, 1847), Gogolových povídkách Nos („Нос“, 1836), Něvský prospekt 

(„Невский проспект“, 1835) a Plášť („Шинель“, 1842). Ve 20. století to byli nejčastěji 

symbolisté, kterým byla tato tematika nejbližší. Svědčí o tom Blokova poema Dvanáct 

(„Двенадцать“, 1918), významný román Petěrburg („Петербург“, 1913, 1922) Andreje 

Bělého i tvorba Anny Achmatovové, která se však řadí mezi básníky akméismu, tedy stojí 

v opozici vůči symbolismu. 

Každý spisovatel si utvářel svůj vlastní obraz Petrohradu, který se stával živoucí 

postavou díla. Romantická, realistická a mytologická tradice vidění města, za jejichž 

zakladatele bývá považován Puškin, v jejich pracích ale přetrvávají. Každá přitom může 

nabývat či pozbývat intenzity. Stejně tak v literatuře přetrvává všeobecná tendence, která 

tkví v nejednoznačném chápání Petrohradu jako takového a jeho roli v historii Ruska. 

Opozice Petrových odpůrců a příznivců vyústila později v opačné postavení zapadniků a 

slavjanofilů. Již v Puškinově Měděném jezdci má Petrohrad dvě tváře, světlou a tmavou. 

Zcela jinak jej popisuje básník v úvodu, kdy vyzdvihuje jeho klady, vyznává mu lásku a 

pyšní se jím: 

„... ныне там 

По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 
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Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами;“
50

 

A docela odlišně je město vykresleno později, po povodni, kdy Evžen pro samou spoušť 

nepoznává známá místa. 

„Несчастный  

Знакомой  улицей бежит 

В места знакомые. Глядит, 

Узнать не может. Вид ужасный!  

Все перед ним завалено; 

Что сброшено, что снесено; 

Скривились домики, другие 

Совсем обрушились, иные 

Волнами сдвинуты; кругом, 

Как будто в поле боевом, 

Тела валяются. (...)“
51

 

 Jinak vidí Petrohrad i další z významných básníků města N. V. Gogol. V jeho 

Petrohradských povídkách se také setkáváme s protikladnými obrazy. Od povídky Něvský 

prospekt, kde jej básník ironicky chválí, se dostáváme k Plášti, kde jednoznačně převládá 

fantastický až strašidelný popis. Ovšem mistrem ve vykreslení Petrohradu jakožto 

záhadného města plného tajemství byl F. M. Dostojevskij. 
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5 Zločin a trest F. M. Dostojevského 

Dílem, na kterém je nejlépe vidět vliv města na postavy, je Zločin a trest. Petrohrad se 

ale stává plnohodným hrdinou ve většině Dostojevského děl, neboť Dostojevskij je jeden 

z nejvýraznějších urbanistických spisovatelů. Jeho město je místem duševního, mravního 

světa, který je odrazem duší postav. Zároveň působí na obyvatele velice silně, takže se mu 

podřizují a nechávají se jím ovlivňovat. Na historii Raskolnikova je patrné, že Dostojevskij 

se do určité míry zabýval působením prostředí na člověka. Postava Soni ovšem dokazuje, 

že i přes veškeré vlivy prostředí se člověk nemusí stát duchovně nízkým a zkaženým. 

5.1 Historie Zločinu a trestu 

Dostojevského román Zločin a trest byl poprvé publikován v časopise „Русский 

вестник“ v roce 1866 (№ 1, 2, 4, 6 – 8, 11, 12). Myšlenka na Zločin a trest se ale 

v Dostojevském zrodila dříve. Bylo to na konci 50. let, když byl po odpykání svého trestu 

za politickou aktivitu v kroužku Petraševského propuštěn z káznice a nastoupil jako vojín 

do sibiřského pluku v Semipalatinsku. Pracovat na románu ale začal až v roce 1865 v 

německém Wiesbadenu, kde prohrál všechny své úspory a musel tedy myslet na finanční 

zajištění. Původní úmysl Dostojevského byl ale román o rodině Marmeladovových, o 

alkoholismu („Пяненькие“).  

 Zločin a trest bývá nazýván základním dílem ruské realistické literatury 2. poloviny 

19. století. Ale sama dějová složka románu na tom nemá sebemenší podíl. Materiálů pro 

základní linii románu bylo podle svědectví samotného autora dostatek. Podobný příběh se 

dal najít v jakýchkoliv novinách vydávaných v té době. Dostojevskij byl dokonce 

přesvědčen, že námět románu zčásti odpovídal skutečnosti. Důvodů, proč se Zločin a trest 

stal již za autorova života uznávaným dílem, je několik. Za prvé je to samozřejmě mistrné 

vykreslení psychiky zejména hlavního hrdiny Rodiona Romanyče Raskolnikova, dále je to 

pak kritika individualismu. Jedním z mnoha důvodů je ale zobrazení tehdejšího hlavního 

města. Petrohrad je totiž jedna z hlavních postav románu Zločin a trest. 

5.2 Petrohrad očima Dostojevského 

Petrohrad Dostojevského uchvátil svou fantastičností, umělou strojeností a 

nepřirozeností. Toto město vyrostlo na místě, které bylo pro život naprosto nevhodné. Petr 

I. dokázal navzdory přirozeným překážkám na úkor tisíců životů vybudovat metropoli, 
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která dodnes okouzluje svou dokonalostí. Dostojevskij, stejně tak jako miloval a nenáviděl 

Rusko, choval stejné pocity i k Petrohradu. Jako Puškin a Gogol i Dostojevskij věřil v to, 

že jednou voda opět Petrohrad pohltí. Byl velice citlivý a vždy pociťoval „кровь и 

нищету жертв“ а „необозримое кладбище рабов“
52

, na kterém byly vybudovány 

rozkošné a skvělé paláce a fontány. 

A snad právě proto, že je Petrohrad tak zdánlivě bezchybný, chtěl Dostojevskij 

čtenářům ukázat toto město i v jiném světle. Jako odpůrce Petrových reforem chtěl 

poukázat na to, že i tak dokonale postavené město, je ve skutečnosti odporné. Popis 

v začátku románu je toho jasným důkazem: „На улице жара стояла страшная, к тому 

же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя 

вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять 

дачу, — все  это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы 

юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города 

особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее 

время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство 

глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека.“
53

 

Chtěl ukázat město plné letního puchu, flašinetářů, povalujících se opilců a prostitutek, na 

každém rohu s hospodou, ze které se line nepříjemný zápach… V románu se dokonce 

objevují Dostojevského myšlenky na revitalizaci města. V okamžiku, kdy se Raskolnikov 

před vraždou potuluje ve městě a dusí se nezdravým vzduchem Petrohradu, přemýšlí, jaké 

by to bylo, kdyby ve městě bylo více vodotrysků, které by osvěžily vzduch: „Проходя 

мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких 

фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-

помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на всё 

Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы 

прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг: почему 

именно, во всех больших городах, человек не то что по одной необходимости, но 

как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет 

ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость.“
54
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Obraz Petrohradu tak, jak jej viděl Dostojevskij a jak ho miloval především, je ale 

přesně vylíčen v úryvku, kdy Raskolnikov najednou oslovuje na ulici muže s otázkou, 

jestli má rád pouliční zpěváky. Nečekaje na odpověď, pokračuje Raskolnikov sám:„— я 

люблю, как поют под шарманки в холодный, темный и сырой осенний вечер, 

непременно в сырой, когда у всех прохожих бледнозеленые и больные лица; или еще 

лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него 

фонари с газом блистают...“
55

 Zvuk flašinetu, mokrý sníh a tváře chodců ozařované 

plynovými lampami – to je typický Dostojevského obraz Petrohradu. 

Ve Zločinu a trestu chtěl Dostojevskij ukázat Petrohrad jako Raskolnikovova 

spoluviníka. „Душа Петербурга — душа Раскольникова, в ней то же величие и тото 

же холод. Герой ''Преступления и наказания'' ‘дивился... своему угрюмому и 

загадочному впечатлению и откладывал разгадку его’. Весь роман ''Преступление и 

наказание'' посвящен разгадке тайны Раскольникова —  Петербурга —  России.“
56

 

Myšlenku, že člověk je ovlivňován jedině prostředím, tzv. ‘среда заела’, Dostojevskij 

nepřijímá zcela, připouští však, že prostředí na člověka má určitý vliv. Na Raskolnikovovi 

je zřejmé, že ho město plné špíny, nevalné poměry a především neustálý nedostatek 

vzduchu donutily k tak ohavnému činu. Jeho naprostým opakem je Soňa, která, ač 

prostitutka, je díky své víře nezkažená a čistá jako dítě. Dostojevskij věří, že v Rusku, 

stejně tak jako v románu, zvítězí křesťanská víra. 

„Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, 

посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был 

таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, 

обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, 

скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда 

общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при 

встрече с иною фигурой.“
57

 Tak vypadá popis Raskolnikovovy čtvrti, které vévodí Senné 

náměstí. Raskolnikov se potlouká mezi pracující třídou, v blízkosti jistých podniků, uboze 

oblečen, ale přesto si je velmi dobře vědom svých kvalit.  

Senné náměstí a jeho okolí hraje v románu velice důležitou roli. „…Достоевский, 

неутомимый ходок, во время своих прогулок в церковь, в частные ломбарды, 
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посещения издателей и книготорговцев, воспринимал все виденное именно в свете 

‘инородности’ Петербурга и изобразил встреченных им персонажей во ‘второй 

реальности’. Незаметные личности общества, торговцы и рантье, маленькие 

чиновники и канцеляристы, проститутки и полицейские, студенты и торговки, 

солдаты и офицеры, бездельники и гении, молодые крастьяне, пришедшие в большой 

город как рекруты или лакеи, — Достоевский наблюдал их всех на нескольких улицах 

вокруг Сенной площади и из этой ‘инородности’ перенес в реальность своего 

творчества.“
58

  Sám Dostojevskij znal okolí Senného velice dobře, protože v těchto 

místech bydlel. Zasadil tedy i své hrdiny do prostředí jemu známého. Náměstí bylo vždy 

obchodním centrem města, kde se od rána do večera tlačilo množství lidí. „Было около 

девяти часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в 

лавках и в лавочках запирали свои заведения, или снимали и прибирали свой товар, и 

расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевен в нижних 

этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у 

распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и 

лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и все 

близлежащие переулки, когда выходил без цели на улицу.“
59

    

Na rohu u Senného náměstí slyšel Raskolnikov rozhovor kupců s Lizavetou, který 

ho utvrdil v jeho činu, a na stejné místo se měl jít poklonit, přiznat a zlíbat zemi, aby tímto 

gestem alespoň částečně odčinil svou vinu. 

Okolí Senného náměstí je plné hospod, krčem, které hrají v románu nemalou roli. 

V hospodě se seznámí Raskolnikov s Marmeladovem a poprvé slyší o Soně, v hospodě 

také vyslechne rozhovor dvou mladíků, kteří sympatizují se stejnou ideou právě jako on. 

Již z popisu města, špinavých koutků a uliček je jasné, že hospody budou vypadat 

podobně, ne-li hůře. „Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до 

того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха 

можно было в пять минут сделаться пьяным.“
60

 Pokud se k tomuto popisu přidá ještě 

pach solených okurek a krájené ryby, bude obraz pivnice téměř dokonalý. 

Ale není to ani zdaleka jen Senné náměstí, které se v románu objevuje. Raskolnikov 

se díky své zádumčivé povaze a divnému psychickému rozpoložení dostává na rozličná 
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místa. Dostojevskij pracoval zásadně jen s reálnými místy, a přestože se řada názvů ulic, 

nároží, náměstí a mostů změnila, i v dnešním Petrohradě se dá jít po stopách Zločinu a 

trestu. 

,,…прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел 

мост и поворотил на Острова. Зелень и свежесть понравились сначала его 

усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, 

теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но 

скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. 

Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенною в зелени дачей, 

смотрел в ограду, видел вдали, на балконах и на террасах, разряженных женщин и 

бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше 

смотрел.“
61

 V tomto úryvku, který popisuje Raskolnikovovo bloumání v posledních 

dnech před vraždou, je opět patrna myšlenka na přírodu, byť jen v takových náznacích, 

jakými jsou parky, zahrady a terasy. Raskolnikov jde přes most (zřejmě Тучков мост) na 

Petrův ostrov, kde se právě v blízkosti mostu nachází park, který zprvu hrdinu uklidňuje, 

ale později se opět ztrácí ve víru chorobných myšlenek a na ostrově usíná. Je zajímavé, že 

keř, pod kterým Raskolnikov usne a zdá se mu prorocký sen o herce, je tentýž keř, který si 

vyhlédl pro svou sebevraždu Svidrigajlov. Nakonec ale díky náhodě umírá na místě jiném.  

Raskolnikovův sen, jako všechny sny v románu, o něčem vypovídá. Sny jsou 

obrazem lidské duše. Raskolnikov se ve snu vrací do svého dětství, do rodného městečka, 

které je jakýmsi předobrazem Petrohradu – je tam velmi dusno a hlavně tam stojí hospoda, 

která na něho působila vždy tísnivým dojmem. Vražda staré herky je pro chlapce velice 

silným emotivním zážitkem, dokazuje, že se jeho rozumu příčí taková myšlenka, je si 

vědom toho, že není správné a hlavně že není v naší moci někoho zabít. Po probuzení 

prožívá vnitřní boj rozumu a duše, kdy duše říká ne, ale Raskolnikov si chce přesto 

dokázat správnost své ideje o obyčejných a neobyčejných lidech.  

Při další takové toulce (tentokrát ale už po spáchaném zločinu) jde po 

Nikolajevském mostě, kde se zastavuje na stejném místě jako v dobách, kdy býval ještě 

studentem, a přemýšlí o nádheře města, ale zároveň o jeho chladu, nepřístupnosti : „Когда 

он ходил в университет, то обыкновенно,— чаще всего, возвращаясь домой,— 

случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом 
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месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и 

каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему 

впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной 

панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...“
62

 

Nádherná Něva, katedrála sv. Izáka – toto vznešené panorama staví Dostojevskij proti 

Sennému náměstí a jeho bídě a špíně. Na Raskolnikova působí vznešené panorama cize, 

chladně, uvědomuje si, že to není jeho město. Tento pocit vrcholí, když ho na mostě div 

nepřejede bohatý kočár, jehož kočí mu ještě jako nádavkem přidá ránu bičem. V té chvíli 

Raskolnikov chápe, že jeho Petrohrad je Senné náměstí s přilehlými uličkami a že se 

v takovém prostředí cítí lépe. 

V další zmínce o zastávce na mostě se Raskolnikov setkává s opilou ženou, která, 

ač je vedle něho, ho nevidí a vrhá se do hlubin řeky. Jeho myšlenky se točily také právě 

kolem sebevraždy utopením… Po dívčině nevydařeném pokusu se ale této myšlenky 

vzdává.  

Jak už bylo připomenuto výše, Dostojevskij Petrohrad velice dobře znal 

„…прожил в Петербурге 28 лет. В Петербурге состоялось его рождение как 

гениального писателя, в Петербурге он обрел личное счастье, в Петербурге он умер 

и похоронен.“
63

 Znalost Petrohradu dovolila Dostojevskému vžít se do svých postav a 

z nevzhledných ulic se dostáváme do páchnoucích dvorů, na temná upatlaná schodiště a do 

příbytků hrdinů. 

Raskolnikov bydlel v bývalém domě Šilji, kde Dostojevskij sám žil v letech 1847 – 

1849 a kde ho také zatkli. „В доме Шиля, (...) он поселяет Раскольнокова, связывая 

бунт Раскольникова с бунтом собственной молодости.“
64

 V románu je 

Raskolnikovova adresa částečně zašifrována, ale není těžké rozluštit, že „С-й переулок“ je 

„Столярный переулок“ (Truhlářská ulice) a „К-н мост“ je „Кокушкин мост“, který vede 

přes kanál Gribojedova (dříve Jekatěrinský) a je nedaleko od Senného náměstí.  

Komůrka Raskolnikova byla až nahoře v podkroví, s malým okénkem a dveřmi na 

háček, ze kterých se vstupovalo přímo na tmavé schody. „Каморка его приходилась под 

самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на 
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квартиру.“
65 Není divu, že se jeho matka, Pulcherija Alexandrovna, při návštěvě zhrozila 

a nazvala pokojík rakví. „— Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб,(...) — я 

уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.“
66

 Pokojík byl 

vybaven divanem, který sloužil Raskolnikovovi za lůžko, a třemi židlemi. Stěny byly 

polepeny slupujícími se žlutými tapetami a v místnosti muselo být šero. V takovém 

pokojíku by si každý musel připadat jako největší ubožák. Toto místo, horší než vězeňská 

cela, mělo na Raskolnikova rozhodující vliv. Proč by se on, talentovaný mladý muž, 

kterému pouze chybí finance, měl spokojit s takovýmto životem? Proč by měl žít v takové 

kobce? Uvědomoval si dobře, že takový život si nezasluhuje, stísněné prostředí působilo 

chorobně na jeho mysl a bylo příčinou jeho duševního rozporu. Nedostatek prostoru a 

vzduchu provází celý román. Je příčinou Raskolnikovova konečného selhání. Všechny 

hlavní postavy pociťují tento nedostatek a neustále se dovolávají potřeby čerstvého 

vzduchu, potřeby normálně se nadechnout. Vždyť co je horšího, než když člověk nemůže 

dýchat. Porfirij Petrovič, Svidrigajlov, Raskolnikovova matka – ti všichni několikrát 

připomínají nutnost vzduchu i prostoru. Prašné město působí nezdravě jak na psychickou, 

tak i fyzickou stránku hlavního hrdiny. Raskolnikov je slabý, často malátný a otrávený 

horkem.  

 Příznačná je Svidrigajlovova výpověď, ve které označuje Petrohrad za město 

bláznů, a popisuje, jak se i Raskolnikov stává jedním z těch, kteří trpí samomluvou. Sám je 

však v románu popisován jako člověk s ‘nepetrohradskou’ barvou obličeje, tedy jako 

člověk vitální. „…в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город 

полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли 

бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей 

специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на 

душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния! Между 

тем это административный центр всей России, и характер его должен 

отражаться на всем. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже несколько раз 

смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому — еще держите голову прямо. С 

двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, 

очевидно, ни пред собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете 

шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы высвобождаете 
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руку и декламируете, наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень 

нехорошо-с.“
67

 

 Soňa Marmeladovová žila na nábřeží Jekatěrinského kanálu, přesně v domě 

číslo 73 v Truhlářské ulici (Столярный переулок). V tomtéž domě žil Dostojevskij v době 

tvorby Zločinu a trestu. „Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид 

весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. 

Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, 

отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом 

освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже 

слишком безобразно тупой.“
68

 Tak je popsán Sonin pokoj v románu. Byl zařízen velmi 

chudě, všehovšudy tam byla postel, tři židle a prkenný stůl s modrým ubrusem. Na stěnách 

byly, stejně jako v Raskolnikovově místnosti, žluté, ohmatané a odlupující se tapety. 

Chudoba ze všeho jen čišela. Místnost byla velká, ale neobyčejně nízká, a byla průchozí, i 

když jedny dveře, právě do bytu, kam se později nastěhoval Svidrigajlov, byly vždy pevně 

zamčené. Nepravidelnost pokoje s jedním rohem ostrým, který se ztrácí ve tmě, a druhým 

tupým téměř připomíná maštal, stáj. A protože jde o obydlí Soni, která v románu 

představuje Raskolnikovovu spasitelku, je zde patrný odkaz k chlévu, kde Marie porodila 

Krista. 

 Cesty všech hrdinů domů vedou přes Kokuškinův most, tedy bezpodmínečně kolem 

Sonina (Dostojevského) domu. Spisovatel si tak mohl živě představovat, jak se jeho 

postavy prochází právě pod jeho okny.  

 Neméně důležitou postavou románu je Arkadij Ivanovič Svidrigajlov – záporný 

dvojník Raskolnikova. I on popisuje vnitřní prostory podobně jako Raskolnikov nebo 

Soňa. Před svou smrtí se ubytoval v pokoji v hotelu a svůj pokojík popisuje takto: „Это 

была клетушка, до того маленькая, что даже почти не под рост Свидригайлову, в 

одно окно; постель очень грязная, простой крашенный стол и стул занимали почти 

все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарканными 

обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвет их (желтый) угадать еще 

можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и 

потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим 
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косяком шла лестница.“
69

 I zde je patrná charakteristika malé místnosti, která vzbuzuje u 

obyvatele sklíčenost, přes dusno a prach se nedá pořádně dýchat a stěny mají žlutou barvu. 

5.2.1 Motiv dvojnictví aneb Raskolnikov vs. Svidrigajlov 

Není pochyb o tom, že Svidrigajlov je největším Raskolnikovovým dvojníkem. 

Sám několikrát mluví o tom, že jsou si s Raskolnikovem v mnoha ohledech podobní a 

dokáže ho lehce odhadnout. Ovšem za Raskolnikovovy dvojníky lze považovat všechny 

mužské postavy v románu, hlavně pak Lužina a Porfirije Petroviče. Ale i Duňa, je jeho 

dvojníkem. Kromě pouta sourozeneckého je pojí motiv vraždy. Raskolnikov vraždu 

spáchá, Duňa k ní ale také nemá daleko, když se pokouší zastřelit Svidrigajlova. 

V Dostojevského poetice je dvojnictví velmi důležitým jevem, on sám považoval tuto ideu 

za to nejlepší, co v literatuře vytvořil. „Na rozpolcenost ruského duchovního života 

poukazovali snad všichni ruští myslitelé a chápali ji jako důsledek reforem Petra I., po 

nichž se ruská společnost rozpadla na vzdělanou vrstvu, jež přijala evropskou civilizaci, a 

na prostý lid, který zachovával dávné životní způsoby.“
70

  

Svidrigajlov, ač nemorální člověk, si není příliš vědom toho, že by spáchal nějaké 

zločiny. Tím se liší od Raskolnikova, kterého jeho černé svědomí dohání téměř k šílenství. 

Je to proto, že Raskolnikov je jinak morálně naprosto čistým člověkem. Pro Svidrigajlova 

je jakýkoliv čin správný, pokud je správná hlavní myšlenka. Protože je ale jeho etický 

žebříček jiný, dokáže zabezpečit děti Kateřiny Ivanovny i Duně nabízí pomoc.  

5.2.2 Dětská tematika 

Nelze si představit jediné Dostojevského dílo bez dětí. Asi největší roli hrají 

v románu Bratři Karamazovi („Братья Карамазовы“, 1880). Ale ať už se jedná o romány 

či povídky, všude lze nalézt dětského hrdinu nebo postavu odpovídající charakterem dítěti. 

Nejinak je tomu ve Zločinu a trestu.  

Děti představují pro Dostojevského symbol morální čistoty, nevinnosti, něčeho 

nezkaženého, naivního (ovšem v kladném slova smyslu). V dětech vidí spásu, protože 

pohled na svět očima dítěte je prost falše, jejich myšlení a vyjadřování je otevřené. Dítě je 

tabula rasa a jedině ten, kdo si dokáže i v dospělosti uchovat dětské vlastnosti, je duševně 

čistým a tedy i správným člověkem. Takové vlastnosti má přes svoji pohnutou historii 

                                                 
69

 ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. Преступление и наказание, Москва, 1968, s. 515 
70

 SVATOŇ, V. Etika v raných pracích Dmitrije Čyževského, Praha, 1993, s.63 



37 

 

Soňa. Je hluboce věřící, čestná a trpící, obětuje se pro rodinu, přestože je nevlastním 

dítětem, a dokáže Raskolnikova vrátit zpět na správnou cestu. Ale přece ani Raskolnikov 

není špatným člověkem – zachránil děti z hořícího domu a rodině Marmeladovových 

pomáhá svými posledními penězi. Ve svém snu o ubité herce se stává chlapcem, proto vidí 

a cítí, že to, co se děje, co dělají dospělí, je špatné. Ve snu se také vyskytuje motiv mrtvého 

dítěte, Raskolnikovova bratříčka, který zemřel ve velmi raném věku. Raskolnikov se 

s otcem ocitá na hřbitově, kam chodili vždy ještě s matkou dvakrát ročně na zádušní mši za 

babičku. Raskolnikov měl jako malý chlapec rád starý kostel, ikony i kněze, jako dítě věřil. 

Zde je opět Dostojevského odkaz na čistou dětskou víru, kterou Raskolnikov jako dospělý 

ztratil.  

Velice zvláštní je pak vztah k dětem u Svidrigajlova. Ten podle všeho zneuctil 

dívenku, která byla dohnána k sebevraždě a kterou vidí ve svém snu. V jiném jeho snu se 

zase děvčátko mění v objekt smilstva a dostává vlastnosti nevěstky. Na druhou stranu ale 

Svidrigajlov zachrání děti Kateřiny Ivanovny, pošle je do penzionátu a finančně je 

zabezpečí.  

Polječka, nejstarší ze tří dětí Katěřiny Ivanovny, je typem předčasně vyspělého 

dítěte. Stará se o své dva mladší sourozence s mateřskou láskou, její vyjadřování i chování 

je ‘zkažené’ morálkou dospělých. Také opilou a zneuctěnou dívku, které se zastává 

Raskolnikov na ulici, lze považovat za obraz zkaženého dítěte. Zkaženého městskou 

amorální společností, která je plná nevěstinců s podobnými dívkami.  

5.2.3 Symbolika barev 

 Barvy hrají v románu velice důležitou roli. Už jen to, že pokoje hlavních hrdinů 

jsou polepené žlutými tapetami, nám napovídá, že rozhodně nepůjde o náhodu. Symbolika 

barev je pro Dostojevského velice důležitá. Všechna jeho díla jsou založena především na 

bázi barvy žluté. 

Žlutá barva je barvou Petrohradu. Pokud jde o spojení této barvy s člověkem, je to 

barva něčeho nezdravého, nemocného, chorobného. Ovšem při spojení této barvy 

s nějakou věcí připomíná cosi slunečného a může vyvolávat dokonce radostné pocity. U 

Dostojevského tomu ale tak není, žlutá barva je zde pouze symbolem něčeho nezdravého.  
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 „Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с 

спитым уже чаем, и положила два желтых кусочка сахару.“
71

, nebo „(...) другой 

человек, с желтым стаканом, наполненным желтою водою, (...)“
72

 Uvedené příklady 

dokumentují symboliku žluté barvy jako neduhu, něčeho nezdravého. První věta se týká 

situace, kdy Nastasja nabízí Raskolnikovovi čaj se žlutými kousky cukru – zde může barva 

cukru korespondovat s chorobným rozpoložením Raskolnikova, který vstává z divanu jako 

nemocný. Ve druhém případě se jedná o scénu z komisařství, kdy se Raskolnikov probírá 

ze mdlob a je mu nabízena zažloutlá (tedy dlouho nemytá) sklenice se žlutou vodou - opět 

odkaz na psychický stav hrdiny. 

 Žlutou barvu mají ale také skoro všichni obyvatelé Petrohradu. V popisu osob ale 

někdy žlutá barva ustupuje před výrazem ‘bledý’. Pro příklad poslouží popis 

Marmeladova: „Это был человек лет уже за пятьдесят, (...), с отекшим от 

постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом (...)“
73

 Zosimov byl zase 

vysoký a tlustý člověk „(…) с одутловатым и бесцветно-бледным, гладковыбритым 

лицом,(…)“
74

 I Duňu, Soňu nebo Porfirije Petroviče charakterizuje bledost až nezdravá 

zažloutlost tváře. Převaha žluté barvy při popisu osob a věcí, které je obklopují, vytváří 

představu všeobecné ubohosti a chorobnosti.  

 Nemalý význam ale hraje ve Zločinu a trestu barva červená. Stařena má sice 

nažloutlé vlasy, v pokoji žluté tapety a ještě ke všemu je místnost prozářena slunečními 

paprsky, ale po vraždě dostává všechno nádech červené barvy: „Прежде всего он 

принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. 

‘Красное, ну а на красном кровь неприметнее’,(…)“
75

 Červená barva kontrastuje 

se žlutou, je to barva smyslnosti, živočišnosti, barva krve a vraždy. Plno doplňků či detailů 

má rudou barvu. Jedna ze zástav Raskolnikova byl zlatý prsten s červenými kamínky, který 

mu darovala sestra.  

 Přestože v celém Dostojevského Petrohradu jednoznačně dominuje žlutá barva, ani 

ostatní nejsou opomíjeny. Velkou roli zde hraje také barva zelená, barva naděje a přeměny 

– Soněččin zelený šátek, nebo modrá – Soňa i Svidrigajlov mají modré oči.  
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6 Zobrazení Petrohradu v Měděném jezdci a Zločinu a trestu 

6.1 Prostor  

 Vidění Petrohradu je u obou básníků zcela odlišné, přestože se dají najít i styčné 

body. Je známo, že Dostojevskij se tohoto města již od dětství jaksi bál a připadal si v něm 

ztracený a opuštěný. Jeho Petrohrad je v románu tmavý, zamračený a krutý. Ve srovnání se 

Zločinem a trestem je Puškinův Petrohrad jaksi panoramatický. Je plný majestátních 

budov, chrámů, parků, mramoru a žuly. Dostojevskij ve svém románu hrdiny nenechává 

příliš často, aby se kochali krásami města. Jeho město je příliš těsné a dusné. „Было часов 

восемь, солнце заходило. Духота стояла прежняя; но с жадностью дохнул он этого 

вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка было начала 

кружиться; какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в 

его исхудалом бледно-желтом лице.“
76

 Tísnivost a dusno pociťují hrdinové úplně všude, 

ať už se jedná o ulici, nebo místnosti. Takto popisuje Raskolnikov svůj pokoj: „Я тогда, 

как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, 

Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я 

эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не 

выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал.“
77

 Podobně mluví i 

Raskolnikovova matka, Porfirij Petrovič nebo Svidrigajlov, který se před sebevraždou 

ubytuje v hotelu, v komůrce, jejíž popis je velmi podobný pokoji Raskolnikova.  

Panoramatických scén podobných těm v Měděném jezdci, kde by se popisovalo 

historické jádro města a všechny jeho krásy, je v románu poskrovnu. Raskolnikov se po 

vraždě zastavuje na stejném místě na mostu, jako stával kdysi, když ještě býval studentem: 

„(...) прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо 

было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. 

Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на 

него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь 

чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение.“
78

 

Dostojevskij takovýto světlý Petrohrad rozhodně nezatracuje. Raskolnikov na něj ale po 

vraždě nemá právo, od řeky na něho vane chlad, ještě se neočistil od svého zločinu.  
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 Město Měděného jezdce a Zločinu a trestu si je ale v mnoha případech podobné. 

Tak jako v románu se i v poemě zrcadlí psychologie hrdinů právě v něm. Petrohrad svým 

způsobem formuje Evžena stejně jako Raskolnikova. Právě krutost osudu, krutost města, 

dohnala ubohého úředníka k šílenství. Evženova Kolomna je navíc i bydlištěm 

Raskolnikova. Sadová ulice, Senné náměstí, nábřeží Fontánky a Mojky, to všechno je 

území historické městské části, která byla na počátku 19. století známá jako Kolomna. Tato 

čtvrť, jak už bylo výše zmíněno, patřila k chudým částem města. Proto není divu, že jak 

Puškin, tak Dostojevskij umístili své hrdiny právě sem. Chtěli i tímto způsobem zvýraznit 

jejich postavení ve společnosti. Po sociální stránce jsou si oba hrdinové podobní, 

z psychologického hlediska má navrch samozřejmě Raskolnikov. 

Shoda v zobrazení města u obou děl je také v tom, že autoři vynáší děj z místností 

do volného prostoru, ven. Často se také zásadní události dějí v noci. Přes noc se Něva 

vylije z břehů a způsobí strašlivou spoušť, v noci Evžen propadá šílenství a je 

pronásledován jezdcem. Všechny zásadní události, jako je povodeň, smrt Paraši a její 

matky a nakonec i smrt Evžena, se odehrávají v ulicích města. Puškin nejčastěji zmiňuje 

náměstí Senátu (v poemě Petrovo), kde stojí památník Petra I. a dům se lvy, vila 

Lobanova-Rostovského, který byl postaven v letech 1817 – 1820. 

„Тогда на площади Петровой, 

Где дом в углу вознесся новый, 

Где над возвышенным крыльцом 

С подьятой лапой, как живые, 

Стоят два льва сторожевые, 

На звере мраморном верхом, 

Без шляпы, руки сжав крестом, 

Сидел недвижный, страшно бледный 

Евгений. (...)“
79

 

U Dostojevského je důvodem toho, proč se většina zásadních věcí děje na ulici, 

dusný, chorobný vzduch uvnitř místností. Raskolnikova právě ve své komůrce napadají ty 

ohavné myšlenky, v pivnici si vyslechne rozhovor mladých studentů, kteří mají na 
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společnost stejný názor jako on. Uzavřené prostory působí na člověka v letním Petrohradu 

dusivě až nebezpečně. Děj Měděného jezdce se odehrává v jinou roční dobu, na podzim, 

proto nelze jednoznačně říci, že si oba autoři vybrali ulice města namísto domovních 

prostorů, ze stejného důvodu. Puškin se odkazuje ke skutečné události, čas příběhu je 

přesně daný. Navíc povodeň vyhnala obyvatele z jejich domovů ven. Děj Zločinu a trestu, 

jak je uvedeno hned v první větě románu, se odehrává v létě, přesněji řečeno jde o několik 

týdnů v červenci. Jakési retrospektivní vsuvky pak tvoří Raskolnikovovy sny a přeludy, ve 

kterých se například jednou ocitá ve svém rodném městečku, podruhé si zase vybavuje, jak 

vypadá Petrohrad na podzim, kdy už padá sníh atd. V epilogu je pak situace zcela jiná, zde 

Dostojevskij popisuje situaci s časovou mezerou téměř půl roku od Raskolnikovova 

odsouzení.  

6.2 Obyvatelé města 

 Ulice města jsou v obou dílech zobrazeny velmi podobně a přesto jinak. Ve Zločinu 

a trestu jsou plné lidí bez tváří a beze jmen, netečné a kruté masy, která se dokáže bavit 

cizím neštěstím (smrt Marmeladova, zešílení Kateřiny Ivanovny, pokus o sebevraždu 

dívky na mostě, ubití koníka v Raskolnikovově snu
80

). „Все лезут в Миколкину телегу с 

хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с 

собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах 

коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и 

впрямь, как не смеяться: этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти 

будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. 

Раздается: ‘ну!’, клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и 

шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и 

приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в 

толпе удвоивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами 

кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.“
81

 Existence takových 

lidí je pro Raskolnikova nevysvětlitelná, objevují se neznámo odkud, ale jsou 

všudypřítomní. Je nasnadě, že jeho citlivého ducha přepadá myšlenka o lidech jakožto 

bezvýznamném hmyzu.  
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Složení města tvoří především dělníci, kteří se přistěhovali do města za prací, 

drobní úředníci, bídní studenti a zkrachovalé existence. Ulice plné hospod, restaurací a 

nevěstinců, přímo vybízejících k hříšnému stylu života. Všude prach, vápno, lešení, cihly a 

letní puch. Opilci na každém kroku. Pivnice, která podle Raskolnikova dokáže během pěti 

minut člověka opít jen páchnoucím ovzduším, všemu pochybnému a nezdravému jen 

nahrává. 

V Měděném jezdci se s přeplněnými ulicemi díky potopě příliš často setkat nedá. 

Evžen prchá v nočních hodinách pustými ulicemi před bronzovým jezdcem. Také v úvodu 

poemy je zvýrazněna pustota neobydleného kraje, v které Petr vidí místo, kde vyroste hrdé 

město. Ale po povodni, kdy se vše vrací do starých kolejí a městský život plyne dál, se 

najednou ulice a náměstí plní drobnými úředníky a obchodníky. Puškin dokonce ironicky 

popisuje chamtivost trhovců, kteří chtějí na neštěstí druhých vydělat.  

„В порядок прежний все вошло. 

Уже по улицам свободным 

С своим бесчувствием холодным 

Ходил народ. Чиновный люд, 

Покинув свой ночной приют, 

На службу шел. Торгаш отважный, 

Не унывая, открывал 

Невой ограбленный подвал, 

Сбираясь свой убыток важный 

На ближнем выместить. (...)“
82

 

Zde je patrná jistá podobnost, obyvatelé města nejsou tolik odlišní. Puškin ale zasadil do 

své petrohradské povídky i postavu cara se svými generály, ve Zločinu a trestu je nejvýše 

postaven soudní vykonavatel. Paralela se dá také nalézt v motivu dítěte. Puškin se sice 

v Měděném jezdci dětem přímo nevěnuje, zobrazuje je ale jako drzé uličníky, kteří hází po 

Evženovi kamení. Je tedy možné, že Dostojevskij se inspiroval právě u Puškina, když 
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později tuto tematiku dovedl k dokonalosti. Přestože Puškinův Petrohrad je celkově 

honosnější a slavnostnější, ten, ve kterém žije Evžen, se od Raskolnikovova příliš neliší.  

6.3 Hlavní postavy 

 Hrdinové obou děl si jsou v mnoha případech podobní. Oba jsou chudí, jen s tím 

rozdílem, že Evžen je úředníkem a Raskolnikov zaměstnání nemá, je bývalým studentem. 

Evžen je sice špatně placený, ale na prostou obživu mu stačí. Zásadní zvrat se děje až po 

povodni, po ztrátě milované Paraši, kdy zešílí a vzdá se veškerého svého skrovného 

majetku. Najednou se z něho stává žebrák, který bloudí bezmyšlenkovitě ulicemi a žije 

z toho, co mu kdo dá. Zajímavý je okamžik, kdy Puškin popisuje, jak Evžen doplácí na 

zlobu a krutost lidí v jeho okolí: 

„(...) Злые дети 

Бросали камни вслед ему, 

Нередко кучерские плети 

Его стегали, потому 

Что он не разбирал дороги 

Уж никогда; …“
83

 

Přetažen bičem vozky, kterému se pletl do cesty, byl i Raskolnikov, když odcházel jako 

beze smyslů od Razumichina: „Но Раскольников уже выходил на улицу. На 

Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного 

весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер 

одной коляски, за то что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то что 

кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, 

отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, 

а не ходят), злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, 

раздавался смех.“
84

 Tímto nelidským chováním chtěli oba básníci připomenout nicotnou 

existenci jejich hrdinů. Okolí se k oběma chovalo hrubě; člověk vycítí slabost druhého a 

chce mu všemožně dát najevo svou přesilu, třebaže je jen fyzická. Puškin i Dostojevskij se 

svými hrdiny soucítí, ale každý trochu jinak. Evžen je jednou z mnoha náhodných obětí 
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v bitvě, kterou vede Petrohrad s povodní. Raskolnikov ztratil víru v Boha, a proto je 

trestán. Petrohrad je v Měděném jezdci i ve Zločinu a trestu městem osamělých lidí. 

Evžena a Parašu rozdělila přírodní katastrofa, Raskolnikov je sám, protože uvěřil své 

vlastní pravdě. Naději a vysvobození nachází až na Sibiři, protože až tam si uvědomuje 

svou vinu, ale právě tam nachází lásku a porozumění. Je zde patrný protiklad velkého 

města a provincie. V Měděném jezdci takový kontrast není příliš zjevný, ale v jiných 

dílech (Evžen Oněgin) je dobře patrný. 

6.4 Téma povodně 

 V obou dílech je s větší či menší důrazností zobrazena povodeň. U Puškina se 

samozřejmě jedná o jeden z klíčových motivů, Dostojevskij chtěl začínající povodní v noc 

Svidrigajlovovy sebevraždy jen něco naznačit. I on, stejně jako Raskolnikov, cítí chlad od 

temné řeky, když se zastavuje na mostě, a dokonce říká, jak vodu nenávidí: „Тут 

вспомнил кстати и о — кове мосте, и о Малой Неве, и ему опять как бы стало 

холодно, как давеча, когда он стоял над водой. ‘Никогда в жизнь мою не любил я 

воды, даже в пейзажах,— подумал он вновь и вдруг опять усмехнулся на одну 

странную мысль: ведь вот, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет 

всей этой эстетики и комфорта, (...)’„
85

 Tu noc, kdy je Svidrigajlov ubytován 

v hotelu, řádí venku bouře. Jsou slyšet dělové výstřely, které upozorňují na stoupající 

vodu: „‘А, сигнал! Вода прибывает,— подумал он,— к утру хлынет, там, где 

пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и 

среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в 

верхние этажи...’“
86

 Svidrigajlov si pro svou sebevraždu vybral místo na Petrově 

ostrově, kde usnul před vraždou Raskolnikov, dokonce ten samý keř. Nakonec se ale 

rozhodl jinak a zastřelil se u vysoké požární věže. Venku je mléčná, neprůhledná mlha, 

z povodně zůstaly jen vydatné louže, syrovost a mokré šaty. Začínající povodeň před 

Svidrigajlovovou smrtí a Raskolnikovovým doznáním je zde oproti zkázonosné povodni 

v Měděném jezdci spíše symbolem pokory, očištění. Vždyť Raskolnikov celou noc 

bloumal ulicemi, nedbaje počasí, a přemýšlel o svém osudu, až se nakonec rozhodl, že 

udělá poslední, vysvobozující krok. Zároveň ale přináší špínu a nechuť k blátem 
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znečištěnému městu, po kterém pobíhají zchromlí a prokřehlí psi a opilci se válí na 

mokrých chodnících. Ze všeho vyzařuje chlad, vlhko a jakýsi smutek. 

Závěr 

 Petrohrad je v literatuře fenoménem mezi městy v celosvětovém měřítku, obzvláště 

pak ale v Rusku. Je naprosto jedinečný hned z několika důvodů. Tím prvním je jeho 

geografické umístění, související s klimatickými podmínkami. Prostředí zcela nevhodné 

pro stavbu metropole vybral její zakladatel Petr I. naprosto záměrně – ze strategických 

důvodů, aby se jeho země mohla přiblížit Evropě. Petr I. se stal pro mnohé vzorem 

pokrokového a osvíceného panovníka, který vytrhl Rusko ze spárů zastaralosti a separace. 

S Petrem se v zemi změnilo téměř vše, od pracovních postupů po styl oblékání. 

Samoděržavného imperátora v sobě ale nezapřel. Petrohrad se stal městem, při jehož 

stavbě zemřelo nespočetné množství lidí, doslova nahnaných z různých koutů země. 

Metropole rostla neuvěřitelným tempem podle jediného plánu a s jediným cílem: vydobýt 

si v Evropě postavení.  

 Roku 1703, devět let po symbolickém položení základního kamene, se Petrohrad 

stává hlavním městem Ruského impéria a obyvatelé země se začínají dělit na jeho 

stoupence a odpůrce. Odpůrci Petrohradu byli i odpůrci Petrovými, byli to zastánci 

tradičních hodnot, tradičního Ruska. Proto nesouhlasili s mladým, moderním městem, 

které je ještě k tomu evropského stylu. Věřili ve starou Moskvu, která pro ně byla 

symbolem starého a nezkaženého Ruska. Petrohrad se záhy stal městem velice 

kosmopolitním, větší část obyvatelstva tvořili Evropané. Zpočátku bylo toto carské sídlo 

domovem pro státní správu, úředníky a vojáky. Teprve později se do města začali stěhovat 

řemeslníci a kupci. Historie Petrohradu, hlavně 19. století, je v teoretické části této práce 

dostatečně rozvedena, aby bylo možné utvořit si podobný pohled na město jako 

spisovatelé, jejichž díla tvoří hlavní náplň práce.  

 První část práce se zabývá problematikou města v literatuře obecně. Je zde 

vysvětleno, proč se mu věnuje taková pozornost i kteří spisovatelé (kromě ruských jsou 

zmíněni čeští spisovatelé 19. století) z něho vytvořili jednu z postav svých děl. Za urbánní 

žánr bývá považován román, ale povídky Nerudy či Gogola jsou dostatečným důkazem 

toho, že obrazu města vyhovuje i kratší žánr. Dále jsou v této části zmíněny obecné 

principy typologie postav, místa a času. 
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 Zlatý věk ruské literatury zplodil ikonu nejen ruského básnictví – Alexandra 

Sergejeviče Puškina, který roku 1833 začíná pracovat na díle, které se stane symbolem 

oslavy Petrohradu. Je jím poema Měděný jezdec. Puškin vytvořil v tomto ne příliš 

obsáhlém díle to, na co navázali N. V. Gogol a F. M. Dostojevskij (a později samozřejmě 

další). Vytvořil petrohradskou tematiku, mýtus Petrohradu v literatuře. Roku 1866 začíná 

vycházet v časopise «Русский вестник» román Zločin a trest Fjodora Michajloviče 

Dostojevského, který se stal mistrem psychologie Petrohradu.  

 Záměrem této práce bylo porovnat tato dvě díla z hlediska zobrazení Petrohradu 

jako jednoho z hlavních hrdinů děl. Ač by se mohlo zdát, že autoři zaujímají k Petrohradu 

naprosto odlišná stanoviska, není tomu tak. Ukázalo se, že Dostojevskij se v mnohém 

nechal Puškinem inspirovat, rozvedl do detailů to, co Puškin jen naznačoval. Po rozboru 

každého díla následuje jejich porovnání. 

 Jedním ze styčných bodů je celkové zobrazení města, jeho pojetí z hlediska 

prostoru i času. Přestože se na první pohled může Petrohrad obou básníků jevit naprosto 

odlišným (a to samozřejmě do jisté míry je). Básníci například zvolili pro své hrdiny 

totožné místo bydliště – Kolomnu puškinské éry, okolí Senného náměstí doby 

Dostojevského. Navíc děj se v obou dílech odehrává více na ulici než v uzavřených 

prostorech. Naopak jedním z rozdílů je atmosféra města. Dostojevského Petrohrad je ve 

Zločinu a trestu místem, kde se nedá dýchat. Venku je nesnesitelně horký vzduch, se 

kterým se mísí zápach z pivnic a prach z vápna. Puškinův Petrohrad je zase zmítán bouří a 

následnou povodní. Ovšem i v tom se dá najít jakýsi spojovací bod, totiž takový, že v obou 

případech jde o město k lidem a k životu vůbec zcela nepřátelské.  

 Další shodu spatřujeme ve výběru postav. Raskolnikov i Evžen jsou chudí svým 

postavením, ovšem zdaleka ne svou duší. Každý z nich chce dosáhnout nějakého osobního 

štěstí, které se může zdát malicherné. Evžen si přeje mít práci a rodinu se svou dívkou a 

Raskolnikov prakticky touží po stejném štěstí, jen ho chce dosáhnout pomocí své zcestné 

ideje. Také ostatní postavy, nejen hlavní, jsou si podobné. Dívky obou hrdinů jsou 

symbolem dobra a štěstí (Paraša sice v Měděném jezdci přímo nevystupuje, nelze však 

pochybovat o tom, že je to postava přinejmenším kladná). Společnost je však v obou dílech 

velmi nepřátelská. Ať už se jedná o vozku, který jak v poemě, tak v románu, přetáhne 

Evžena i Raskolnikova, nebo o zlé děti, které hází po Evženovi kameny a smějí se 

Marmeladovovi. V této narážce na děti lze vidět jistou paralelu mezi básníky, Dostojevskij 
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se pravděpodobně u Puškina inspiroval a rozvedl toto téma do nejvyšších poloh. V obou 

dílech se spoluviníky hrdinových osudů stává prostředí, společnost, která je odmítá 

přijmout.  

 Motiv povodně je také motivem, který se objevuje v obou dvou dílech. Jsou to 

motivy osudové. Jak Puškin, tak i Dostojevskij patřili do okruhu intelektuálů, kteří věřili, 

že voda jednou opět Petrohrad pohltí. Byli městem nadšeni, zároveň k němu ale pociťovali 

nenávist (Dostojevskij ovšem více). Povodeň v Měděném jezdci je klíčovým námětem 

poemy, je to něco, co se pokouší zničit město, s ním ovšem ničí i lidské osudy. Chtěl tím 

Puškin říci, že i přes snahy přírodního živlu zůstane Petrohrad stát, nebo snad že jednou 

přijde taková katastrofa, kterou už nevydrží? Povodeň ve Zločinu a trestu má symboličtější 

charakter. Je předzvěstí konce Svidrigajlova a začátku nového života Raskolnikova. 

 Obě díla se právem řadí do kánonu světové literatury a mají čtenářům stále co 

nabídnout. Nejinak je tomu i při jejich komparaci, kde je jistě stále co objevovat. 
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Resumé  

 Cílem této práce bylo porovnání dvou zásadních děl ruské klasické literatury 

Měděného jezdce A. S. Puškina a Zločinu a trestu F. M. Dostojevského, přičemž pozornost 

byla obrácena především na zobrazení Petrohradu.  

Teoretická část této práce pojednává nejprve o tom, proč se městu v literatuře 

věnuje taková pozornost. Dále je rozvedena problematika obecných typů postav, která 

souvisí s koloritem městského obyvatelstva. V literatuře se setkáváme především s nižšími 

vrstvami společnosti, opomíjena však nebývá ani šlechta. To, co dělá město městem, je 

kromě obyvatel také (a především) prostředí. A i zde existují jistá obecná pravidla pro 

utváření atmosféry města. Většina urbanistických básníků totiž chce město ukázat jako 

labyrint, ve kterém se potulují hrdinové mezi davy lidí. Oblíbené jsou temné uličky, 

schodiště a podkrovní místnosti.  

V dalším oddíle je pozornost soustředěna už na Petrohrad. Protože je Petrohrad 

jednou z hlavních postav obou zkoumaných děl, která svým vznikem spadají do 19. století, 

je kladen důraz na jeho vzezření zejména v tomto století. 

Praktická část se zabývá rozborem obou děl a všímá si zejména typologie postav a 

místa. Následuje jejich porovnávání, při kterém jsme došli k závěru, že díla mají mnoho 

společného, přestože se zdají být zcela odlišnými. V první řadě se jedná o shodné typy 

postav. Dostojevského Raskolnikova můžeme chápat jako pokračovatele Puškinova 

Evžena. Dalším shodným rysem je totožné místo bydliště obou hrdinů, kterým je okolí 

Senného náměstí, někdejší Kolomna. Symbolickým motivem je u obou básníků povodeň, 

neboť věřili, že voda jednou Petrohrad opět pohltí.  

Komparace těchto děl poukázala na to, že Dostojevskij se v mnohém u Puškina 

inspiroval. Jeho náměty potom rozvedl mistrovskou rukou psychologa. 

Резюме  

Целью этой работы являлось сравнение двух важнейших произведений 

русской классической литературы – „Медного всадника“ А. С. Пушкины и 

„Преступления и наказания“ Ф. М. Достоевского, причем внимание уделялось, 

прежде всего, изображению Санкт – Петербурга.  
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Теоретическая часть этой работы повествует в первую очередь о том, почему городу 

в литературе уделяется столько внимания. Далее развернута проблематика общих 

типов героев, связанная со своеобразным колоритом городского населения. В 

литературе мы встречаемся, прежде всего, с низшими слоями общества, хотя и 

аристократия также не бывает забыта. То, что делает город городом, - это в первую 

очередь, кроме населения, окружающая обстановка. Здесь, в свою очередь, 

существуют определенные общие правила на создание атмосферы города. 

Большинство урбанистических поэтов хочет показать город, как лабиринт, в 

котором герои бродят среди толп людей. Излюбленными элементами являются 

темные улочки, лестницы и чердаки.  

В следующей части работы уже концентрируется внимание на самом Санкт – 

Петербурге. По причине того, что Петербург является одним из главных 

«персонажей» обоих изучаемых произведений, возникших в XIX веке, особенно 

подчеркивается его облик в этом столетии.  

Практическая часть занимается анализом как поэмы, так романа, и обращает 

внимание, главным образом, на типологию персонажей и места. Далее следует 

сравнение обоих произведений, при котором мы пришли к выводу, что они имеют 

много общего, несмотря на то, что на первый взгляд кажутся абсолютно разными. 

Речь идет, прежде всего, о схожих типах героев. Раскольникова в романе 

Достоевского можно понять, как продолжателя Евгения в поэме Пушкина. 

Следующим схожим признаком является идентичное место жительства обоих 

персонажей, а именно окрестности Сенной площади, бывшая Коломна. 

Символическим мотивом у обоих писателей является наводнение, ибо и 

Достоевский, и Пушкин верили, что однажды вода вновь поглотит Петербург.  

Сопоставление „Медного всадника“ и „Преступления и наказания“ показало, что 

Достоевский во многом черпал вдохновение у Пушкина, чьи темы и идеи 

впоследствии развил мастерской рукой психолога.  
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Obr. 3
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„Медный всадник“. 

Художник А. Бенуа. 

1903–1922 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

„Медный всадник“. 

Художник А. Бенуа. 

1903–1922 

 

 

 

 

Obr. 5 

„Медный всадник“. 

Художник А. Бенуа. 

1903–1922 
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Obr. 6 

„Медный всадник“. Художник А. Бенуа. 1903–

1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 

“Медный всадник“. Художник А. Бенуа. 1903–

1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 

„Медный всадник“. „Злые 

дети бросали камни вслед 

ему...“ Художник А. Бенуа. 

1903–1922 
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Obr. 9 

Заставка к поэме „Медный всадник“. 

Художник Н. Каразин. 1882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 

„Пушкин в Петербурге“. Художник Б. 

Щербаков. 1949 
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Obr. 11
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Сенная площадь в Петербурге. 

Литография 1880-х. 

 

 

 

 

Obr. 12 

„Раскольников в своей комнате“. Художник Д. 

Шмаринов. 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 

„Раскольников в своей комнате“. Художник И. 

Глазунов.  
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Obr. 14 

„Преступление и наказание“. Двор 

Раскольникова. Художник И. Глазунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 

„Преступление и наказание“. Лестница в доме 

Раскольникова. Художник Д. Шмаринов. 1936 
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Obr. 16 

„Преступление и наказание“. Старуха. Художник Д. 

Шмаринов. 1945 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 

„Преступление и наказание“. Свидригайлов. 

Художник Д. Шмаринов. 1945 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 

„Преступление и наказание“. Соня Мармеладова. 

Художник Д. Шмаринов. 1945 
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Obr. 19
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Dům Raskolnikova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 

Dům Raskolnikova, pamětní deska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 

Nábřeží Gribojedovova kanálu. 
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 Obr. 19 – Obr. 22 jsou použity z vlastních zdrojů. 
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Obr. 22 

Památník Petra I. 

Měděný jezdec. 


