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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá literárním dílem Nikolaje Vasiljeviče Gogola,

které bylo napsáno v posledních letech jeho života. Podrobněji je rozebírána  kniha,

která vzbudila ve své době značnou polemiku, jež přerostla ve spory o další vývoj

Ruska. Blíže jsou ukázány jednotlivé reakce společnosti, od literární kritiky různých

směrů po kritiku některých duchovních  pravoslavné církve. Problematika je zkoumána

v kontextu autorovy biografie a epochy,  ve které  žil a tvořil.

Práce se zabývá souvislostmi mezi Gogolovým duchovním vývojem a jeho

tvorbou. Hlouběji se zaměřuje na duchovní krizi, která nastala v posledních letech před

smrtí a značně ovlivnila jeho uvažování a literární činnost.

Klíčová slova: Gogol, próza, víra, duchovní krize, kritika
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Abstract

This thesis examines the literary works of Nikolai Vasilievich Gogol written in

the last years of his life. It discusses in detail  his latest  book that raised a huge wave of

discontent at that days. The thesis showes in detail reactions of society, literary criticics,

clergy critisism from the Orthodox Church. It also describes the time Gogol lived and

worked in,  those days ideas that had a big effect to the critics.

The thesis evaluates the impact of the author's spiritual life on his work. It

mainly focuses on the spiritual crisis that occurred during the last years before Gogol

died and that greatly influenced his thinking and literary activities.

Another part of this thesis deals with the last flight of the author's life, which is

associated with the need to respond to the specific criticisms that have been spoken

against him.

The conclusion summarizes the views on the author's work and life.

Keywords: Gogol, prose, faith, religious crisis, criticism
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1. Úvod

Nikolaje Vasiljeviče Gogola známe jako prozaika a dramatika, který je považován

za zakladatele kritického realismu v Rusku. Prvky satiry, grotesky a fantastiky prostupují

celou jeho tvorbou. Gogol poukazuje na lidské nedostatky, vysmívá se zkaženosti

a pokrytectví lidského uvažování. Zábavnou formou nastavuje svým čtenářům zrcadlo

vlastních špatných myšlenek a úvah. Příběhy Čičikova, Chlestakova ukazují lidský

charakter v nepříznivém světle a prostřednictvím těchto postav dává čtenářům se zamyslet

nad smyslem jejich vlastních životů a chováním.

Méně se však mluví o Gogolových dílech, která jsou psána v posledních letech jeho

života. Jedná se o jeho duchovní prózu, prostřednictvím které otevíral své srdce a

zaznamenával své myšlenky a studie z oblasti víry a náboženství. Jeho přesvědčení, že

jenom skrze víru a lásku se může člověk realizovat a vůbec existovat, ho vedlo k tomu, aby

k závěru svého života publikoval sbírku své korespondence Выбранные места из

перепискu с друзьями, která vznikala mezi léty 1845–1846. Mimo tuto korespondenci

vznikly úvahy o pravoslavné liturgii, přesněji Размышления о Божественной литургии

(1847). Zde uplatnil všechny své vlastní zkušenosti z návštěv církevních obřadů či

zkušenosti z naučné četby zaměřené na studie života svatých a myšlenky svatých otců.

Do duchovní prózy řadíme i Gogolovu zpověď, která byla sepsána za účelem

obhajoby vlastních děl. Též reagovala na útoky soudobé kritiky. Авторская исповедь

(napsána v r. 1847, vydána posmrtně 1855) sloužila jako vysvětlení a komentář k již

napsaným hrám a poemě Mёртвые души. Čtenář si mohl dodatečně přečíst, proč a z

jakých důvodů daná postava jednala tak nebo jinak. Gogol se hlavně snažil obhájit svou

sbírku Выбранных мест из перепискu с друзьями, která vzbudila neuvěřitelnou vlnu

kritiky, překročila rámec literárních polemik a neskutečně zasáhla do autorova života.

V této práci rozebíráme méně probádanou literární stánku jednoho z velikánů ruské

literatury 19. století. Z Gogolovy duchovní literatury blíže prozkoumáme jeho

korespondenci a osobní zpověď. Úvahy o pravoslavné liturgii ponecháme stranou, protože

se jedná o velice náročnou problematiku, která vyžaduje celoživotní zkušenosti

s pravoslavnou liturgií.

Gogolovu duchovní tvorbu představujeme porovnáním, osobní i literární kritikou a

dedukcí a propojujeme ji s jeho religiózním smýšlením a prožíváním. Pomocí znalostí
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křesťanských zásad, důkladného studia Bible a zkušeností věřících lidí nahlížíme na

proměny Gogolova myšlení a jeho vlivu na literární tvorbu.

Cílem je ukázat na příkladu Gogolovy duchovní literatury, jaký vliv má na člověka

náboženství a do jaké míry může víra ovlivnit a proměnit lidské jednání a chování.
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2. Gogol a pravoslaví

Nikolaj Vasijevič Gogol měl již od dětství velice blízký vztah k víře a náboženství.

Sám pocházel z rodu, který byl vždy spjat s mysticismem, i někteří jeho předkové byli

knězi v pravoslavné církvi.

Od raného dětství jeho rodiče dbali na to, aby byl důkladně seznámen

s pravoslavnou vírou, proto ho vodili každou neděli do kostela, nutili ho pravidelně se

postit a společně s rodinou podnikali cesty na poutní místa. Sám Gogol uvádí, že jeho víra

v tomto období raného dětství nebyla tak živá, spíše povinná. Po matce zdědil panický

strach. Strach mystický, nadpřirozený.

Gogolova matka, Marie Ivanovna, byla ženou milující, plnou něhy, měla smysl pro

humor a byla také poutavou vypravěčkou. Svému synovi často vyprávěla i biblické

příběhy. Jeden z nich Gogola natolik ovlivnil, že díky němu začínal pociťovat bázeň, místy

až nepředvídatelný strach ze smrti a nadpřirozené přítomnosti Boha, který je nade vším

světem. Byl to příběh o Božím soudu s podrobným vylíčením muk, která čekají hříšné lidi.

Jeho víra byla postavena na bázni a jeho představa o Bohu byla představa starozákonního

Boha. Boha trestajícího, který dával spravedlivou odplatu za každý lidský hřích.

Gogol podobně jako jeho matka slyšel hlasy. Oba prožívali nevysvětlitelné stavy a

vidění, které může zažívat jen člověk hluboce napojený na Boží volání a vedení. Vše, co je

lidskému oku neviditelné a lidské mysli nevysvětlitelné, vyvolává mnoho otázek. Existuje

mnoho svědectví lidí, kteří zažívali a zažívají podobné stavy. Sama Bible uvádí příběh

muže, který činil mnoho zázraků a mluvil o svém božství. Ježíš Kristus z Nazaretu je

hlavní postavou čtyř evangelií Nového zákona a sám vydává svědectví o tom, že

díky Bohu jsou tyto zázraky a nevysvětlitelné činy možné. Můžeme uvést příklady

vzkříšení mrtvého Lazara, uzdravení nemocných, slepých, chromých, zjevení anděla Marii

a Alžbětě a zvěstování Boží vůle skrze sny pastýřům či dalším postavám i Starého zákona.

Ježíš jako Mesiáš a Spasitel světa v Novém zákoně vybízí lidi, aby jej následovali a slibuje

všem, že i oni budou dělat podobné zázraky i mnohem větší, než dělal on sám. Všechny

tyto příběhy Gogol dobře znal a věřil jim, proto byl naplněn bázní z majestátu a velikosti

Boží moci.

Od dětství bylo Gogolovou touhou vykonat nějaký hrdinský čin či misi.

Nejdůležitější pro něj bylo sloužit lidem. Tato touha rostla v jeho mysli při studiích.

Nejdříve chtěl být advokátem, potom se stát hercem, dále působit jako profesor a až
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později se rozhodl pro dráhu spisovatele. Gogol byl člověk tichý a přemýšlivý. Rád

pozoroval své okolí a nořil se sám do sebe, zkoumal své chování a své nitro. Pro blízké

okolí byl záhadou a vyvolával mnoho otázek. Rád se vysmíval společnosti, byl sarkastický

a dával ostatním nové přezdívky. I Gogol dostal svou vlastní přezdívku: tajemný trpaslík.

Gogolův vnitřní svět byl velice bohatý. Někdy mu dělalo problém rozeznávat

realitu, nerozlišoval výmysl od pravdy. Jeho vnímání všudypřítomnosti ďábla a jeho moci

na Zemi ještě více působilo na jeho uvažování a činy. Dokonce máme z jeho dětství

doloženou událost, že ve svých pěti letech v rybníce utopil kočku, kterou považoval za

převtěleného ďábla.

Ve 40. letech se Gogol definitivně rozhodl sloužit lidem svou literaturou. Toto

období je také spjato s jeho ztíženým zdravotním stavem a změnou duchovního prožívání.

Došlo u něj k absolutnímu převratu v jeho tvorbě. Právě toto období přineslo jedno

z nejdiskutovanějších a nejvíce kritizovaných děl Gogolovy tvorby, Выбранные места из

переписки с друзьями.
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3. Выбранные места из переписки с друзьями

Выбранные места из переписки с друзьями jsou souborem dopisů, které byly

napsány mezi lety 1845–1846. Dopisy byly adresovány například A. P. Tolstému, A. O.

Smirnovové, N. M. Jazykovovi, V. A. Žukovskému a mnoha dalším osobnostem, z nichž

někteří adresáti nám nejsou zcela známi.

Je důležité říci, jak sám autor odůvodňoval napsání této knihy a za jakým účelem

tato kniha byla vydána. Выбранные места из переписки с друзьями mají podle

spisovatele být knihou, která dovršuje jeho celoživotní povolání ke službě lidu. Gogol je

přesvědčen, že sbírkou svých dopisů ukazuje lidem na možnost lepšího života, poučuje je,

co mají dělat, a vede je správným směrem. Ve svém dopise P. A. Plentěvovovi z října roku

1847 píše:

„Я действовал твёрдо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его святого

имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды …“1

Tato kniha se stala vnitřní zpovědí autora, který mnoho let strávil tím, že zkoumal

sám sebe ze všech úhlů pohledu. Je to souhrn jeho studií o sobě samém, kdy při poznávání

svého vnitřního já objevoval vlastnosti pro něj typické, a tím poznával svou nicotnost

a hříšnost. Snažil se vytěžit ze své špatnosti co nejvíce a radil lidem, aby střežili svá srdce

a mysl, aby zkoumali sami sebe a utíkali od všeho zlého. Právě s Gogolem se Rusko

vydává na cestu od estetiky na cestu k religii. Tato kniha je bohatá na duchovní a mravní

ponaučení. Je to kniha praktická, která má lidi vést, jak spravovat svůj život a jak

přistupovat k jiným lidem i k sobě samému.

V předmluvě se autor omlouvá svým čtenářům za případná nedorozumění a prosí je

za odpuštění, kdyby se na něj za něco, co píše ve své knize, rozhněvali. Prosí své čtenáře,

aby tuto knihu přečetli a poslali ji dál, aby mohla posloužit dalším lidem. Též prosí o

modlitby za jeho duši, aby došla spasení a pokoje.

1 Гоголь, Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр.18.
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První upomínky o vydání této knihy byly zaznamenány v dopise Gogola A. O.

Smirnovové z 2. dubna 1845. Píše zde, že toto dílo nevzbudí velký rozruch, ale je potřeba

ho sepsat a představit lidem. O rok později píše Jazykovovi, že pečlivě prozkoumal celou

svou korespondenci a zjistil, že některé dopisy mohou pomoci lidem, kteří jsou v nouzi či

řeší nějaké problémy. V těchto dopisech jejich pisatelé žádají Gogola o radu, o duchovní

podporu. Právě proto se bude snažit předat vše, co radil svým přátelům, i celému národu

a přidává pár zamyšlení o literatuře a o stavu současné kultury. Nejsoustředěněji Gogol

píše v průběhu jara a podzimu roku 1846. Tímto rokem je datováno nejvíce dopisů z této

knihy. Jeho přesvědčení o důležitosti vydání poslední knihy je tak silné, že odkládá svou

práci nad pokračováním druhé částí Mёртвых душ. Je si jistý, že tento soubor

korespondence bude mít velký úspěch a povede k mravnímu obratu ruského národa.

První ránu mu zasadila cenzura. Množství dopisů muselo vyjít ve zkrácené formě,

některé byly zcela vyloučeny. Tento přístup Gogola natolik pobouřil, že se dokonce

rozhodl napsat samotnému carovi Mikulášovi I., aby zasáhl. Naštěstí mu jeho přítel

Pletněv tento nápad rozmluvil.

Выбранные места из переписки с друзьями můžeme přirovnat k utopii, která je

ve světě těžko uskutečnitelná. Gogolova touha po změně společnosti pomocí hluboké víry

v lásku mezi lidmi a na základě křesťanské morálky nebyla ve své době pochopena.

3.1. Завещание

Zvláštností analyzované knihy je to, že hned po předmluvě zde nalezneme autorovo

Завещание. Je neuvěřitelné, do jakých podrobností Gogol šel a s jakou naléhavostí

přemýšlel o své smrti.

V dopise matce z 25. ledna roku 1847 píše o tom, proč zařadil závěť do své knihy.

Hlavním důvodem sepsání závěti byl jeho v posledních letech těžký zdravotní stav. Ne

nadarmo mu Bůh dal pocítit ten strach, který nastává, kdy člověk spěje ke sklonku svého

života. Právě uvědomění si blížící se smrti nám, lidem, má poskytnout zamyšlení se nad

tím, jaký žijeme život. Když si denně budeme plně uvědomovat, že smrt může nastat

v nám neznámou dobu, nedovolí nám to promarnit náš život a naopak nás to zaváže

k odpovědnosti za své jednání a chování.
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Gogol ve své závěti žádá, aby byl pohřben až tehdy, když se objeví příznaky

rozkladu jeho těla. Tato žádost je pro nás zcela šokující, ale právě pohřbení zaživa bylo tou

nejhorší noční můrou v Gogolově životě.

Pro své spoluobčany zanechává Прощальную повесть, kterou nosí již dlouho ve

svém srdci. Nemůže však být vydána za autorova života, protože ji má smysl číst jen po

autorově smrti. Tuto Повесть píše ve stavu neuvěřitelného strachu z přicházející smrti.

Děsí se toho, že za chvíli bude mimo své tělo a tento svět. Bolestně vnímá přítomnost

zlých mocností a nadpřirozené moci nad jeho životem. Povídku mohou čtenáři vnímat jako

poučování, ale není tomu tak. Gogol obhajuje své právo něco po sobě zanechat, jako bratr

v Kristu touží předat jakési dědictví další generaci. Vždyť člověk ležící na smrtelné posteli

má tu možnost vidět některé věci zcela jinak a hlouběji proniknout do duchovního světa.

Vyznává svým spoluobčanům, že je miloval a právě tato láska ho držela, když prožíval

všechna svá trápení. Touží po tom, aby se tato Прощальнaя повесть vryla do srdce

každého člověka. Přesvědčuje čtenáře, že si ji nevymyslel sám od sebe, ale že sám Bůh

k němu promlouval a vedl jeho slova.

Podle některých literárních vědců se jedná o povídku, která nebyla dochována nebo

byla ztracena. Další vědci považují tuto povídku za později vydanou sbírku Выбранных

мест из переписки с друзьями. Odůvodňují to tím, že v roce 1845, kdy byla sepsána

závěť, Gogol prožíval těžkou nemoc a byl přesvědčen, že umírá. Víme však, že nemoc

překonal a hned poté začal shromažďovat celou svou korespondenci a vytvořil námi

zkoumanou knihu.

Dalším bodem Завещания je to, aby na místě jeho hrobu se nepokládala žádná

náhrobní deska. Nepovažoval se za nijak výjimečného člověka a sám pokládal jiné lidi za

mnohem hodnější pomníku, než je on sám. Bral sebe jako malého, hříšného člověka, který

není hoden památky. Toužil po tom, aby na něj lidé vzpomínali jako na kajícího se

křesťana, aby ho neoplakávali a nepospíchali s chválou či soudem, ale raději vydali jeho

poslední dopisy, které mají sloužit k potěšení duše, jako svědectví jeho síly, kterou mu dal

Bůh před smrtí.

Poslední prosba byla, aby nebyl publikován jeho portrét. Gogol nechtěl, aby se jeho

portrét stal osobním majetkem lidí, kteří by v něm mohli vidět něco nebo někoho, kým ve

skutečnosti nebyl.
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Mnich archimandrita Teodor, narozený jako Alexandr Bucharev, byl nejbližším

člověkem, který byl v kontaktu s Gogolem v posledních letech jeho života a podporoval ho

ve chvíli, kdy se na něj sesypala vlna kritiky. Seznámili se v roce 1848, tedy rok po vydání

Выбранных мест из переписки с друзьями, kdy Alexandr Bucharev byl ještě studentem

na Moskevské duchovní akademii. Po přečtení Gogolovy korespondence sepsal své

myšlenky do vlastní knihy, Три письма к Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году, ve které

zaznamenal, jak na něj zapůsobila Gogolova sbírka dopisů. Právě Alexandr Bucharev se

jako první snažil propojit poslední Gogolovo dílo s celou jeho tvůrčí prací. Zaměřil se

hlavně na Mёртвые души. Zde také zformuloval myšlenku, že nejdůležitější je obnova

lidské duše, která je poznamenána hříchem.

Sám Bucharev dal Gogolovi několikrát nahlédnout do své knihy o Мёртвых

душах, která byla vydána až dvacet let po jejím sepsání. Vzpomíná na doby, kdy z ní četl

Gogolovi úryvky a snažil se dozvědět něco dalšího z pokračování Mёртвых душ:

„Помнится, когда кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора „Мёртвых душ",

желая только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то

и его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись,

выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне

только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович? Гоголь как будто

с радостью подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит

прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной

жизни должна кончиться поэма".

На вопрос, воскреснут ли другие герои первого тома, Гоголь отвечал с улыбкой:

„Если захотят", и „потом стал говорить, как необходимо далее привести ему

своих героев в столкновение с истинно хорошими людьми…"2

Na první pohled se nám může zdát, že všechny dopisy v Gogolově knize

Выбранные места из переписки с друзьями jsou neuspořádané a nemají žádnou

strukturu. Bucharev s tím ale nesouhlasí a rozděluje tyto dopisy podle jednotlivých témat,

kterým se v nich Gogol věnuje. Knihu dělí na tři oddíly: první oddíl obsahuje dopisy, které

hovoří o bytí, mravnosti, o Rusku a o církvi, druhý oddíl pojednává o Gogolových

2 Воропаев, В. Мы все работаем у одного хозяина. Гоголь в Троице-Сергиевой Лавре. "Школьный

психолог", № 26, 2002
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myšlenkách o umění a výjimečnosti literatury a třetí oddíl se skládá z myšlenek autora o

sobě samém, vysvětlení a dodatků k jednotlivým dílům a hovoří o vztahu autora se čtenáři

a publikem.3 Každý oddíl je shrnut pojmenováním, který blíže určuje jeho obsah a z

jednotlivých oddílů jsou vybrány jen některé dopisy, které nás nejvíce zaujaly.

3.2. Život v Rusku

3.2.1. Женщина в свете

Z  prvního oddílu vybíráme dopis, který pojednává o ženách. Po jeho přečtení

můžeme pozorovat hřejivou náklonnost k autorovi a k jeho slovům. Je pozoruhodné, že

autor, který nikdy nepoznal lásku, ji přesto považoval za prvotní blaho na celém světě a

zároveň za hlavní „ničitelku“ své duše. Obával se, že by jeho křehká duše neunesla tento

vášnivý cit, a přesto píše o ženách jako o „nebeských sestrách“, které jen svou přítomností

nutí lidi k zamyšlení nad sebou samými.

Není zdaleka jasné, komu adresoval Gogol tento dopis, ale pro nás je mnohem

důležitější pochopit moc věřících žen ve společnosti. Gogol vyzdvihuje krásu a moc čisté

duše a dosud neposkvrněné jméno adresátky. Podle S. T. Aksakova byl tento dopis

adresován Apolinarii Michajlovně Venevitinové, ale vetší pravděpodobnost je ta, že byl

dopis adresován Sofii Michajlovně Sollogubové.

Duše ženy je talismanem pro muže, který by měl opatrovat s největší péčí. Tato

slova potvrzují i slova Lemuelova z knihy Přísloví ze Starého zákona a též dodávají, jaká

by měla být žena pro svého muže:

„Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов. Уверено в ней сердце

мужа её, и он не останется без прибытка. Она воздаёт ему добром, а не злом, во

все дни жизни своей.<…> Крепость и красота – одежда её, и весело смотрит она

на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке

3 Гоголь, Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр.26
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её. <…> Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа,

достойна хвалы.“4

Gogol dále poznamenává, jaký vliv má žena pouhou svou přítomností na

společnost. Bůh někoho obdařil nesmírnou krásou, aby mohl fascinovat druhé, a když se

tato krása spojí s čistotou, upřímostí a jemnou mluvou, dokáže muže přimět ke krotkosti a

k zamyšlení se nad vlastním chováním a mluvou. Mládež si v přítomnosti takové ženy

nedovolí ani pomyslet na jediné sprosté či nevhodné slovo. Jejich plachá nevinnost a

úsměv přináší radost nejen mužům, ale i lidem nemocným, kteří jsou potěšeni pouhým

jejím hlasem a líbezným úsměvem. Právě takové ženy vyvolávají touhu po dobru a čistotě,

a proto mají pevně stát na Božím Slově a sloužit ostatním tak, jak je Bůh stvořil.

Když se však po těchto slovech podíváme do Записoк сумасшедшего, které Gogol

napsal v roce 1835, vidíme zcela jiný pohled na ženu. Записки сумасшедшего jsou

deníkem úředníčka Popriščina, který ztratí rozum a vnímá své okolí velice podezíravě a

nakonec se prohlásí za španělského krále. V průběhu celého příběhu se uchází o dceru

svého nadřízeného, která o něj nejeví žádný zájem. Tečkou nad absurditou situace jsou

dopisy jejího psa, kde jinému psu píše o svých dojmech a okolí a o samotném

Popriščinovi. Utrápen láskou dochází k závěru, že žena miluje ďábla a myslí to zcela

vážně. Filozofové mohou ženy vynášet vysoko do nebe, ale jeho názor je zcela jiný. Žena

je upsaná ďáblovi, který ji vede za penězi a do její vlastní záhuby.

S tímto pohledem na ženu se setkáváme ve středověkém písemnictví. Postavení žen

nebylo rovnoprávné s muži, byly považovány za původkyně všeho hříchu na Zemi. S tím

souvisí chybné a zkreslené výklady Bible. Eva, která okusila jablko ze stromu poznání a

dala ochutnat i Adamovi, byla ta, která způsobila první hřích a tím i jeho dědičnost do

dalších pokolení. Když se ale podíváme dále do Bible do Nového zákona, hovoří se v něm

o vztahu ženy a muže, který je přirovnáván k lásce mezi Ježíšem Kristem a jeho nevěstou,

církví. Láska, úcta a jednota mají být základem vztahů mezi mužem a ženou. Tento pohled

však byl ve středověku zkreslován a vyhrocen do neúcty, podřazenosti žen a nadvládě

mužů nad ženami. Už Aristoteles nazval ženu „omylem přírody“, Tertullianus šel ještě dál

a o ženě hovoří jako o „vstupní bráně ďáblově“. S vývojem doby se mění pohled na úlohu

žen až do současné doby, kdy se setkáváme se značným feminismem.

4 Библия. Притчи 31, 10 – 11; 25 – 26; 3. Москва, 1998, стр.707
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Příkladem pohledu na ženu z Записок сумасшедшего jsme chtěli ukázat, že i

pohled Gogolův se proměňoval v průběhu jeho spisovatelské činnosti. Prošel stádiem

negace k přijetí a uznání krásy a nalezení čistoty v ženském působení na společnost.

3.2.2. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве

Tento dopis je věnován A. P. Tolstému a před svou publikací byl pozastaven

cenzurou, jelikož názory v něm obsažené byly považovány za kompromitující. Nakonec

byl vydán s vypuštěním některých frází.

Jak už vyplývá z názvu dopisu, Gogol se rozhodl podělit se čtenáři o své myšlenky

o církvi. Zdůrazňuje, že pravoslavná církev je zcela jiná než církev západní. Hájí duchovní,

kteří jsou obviňováni z neaktivnosti a lhostejnosti. Poukazuje na to, že lidský postoj

k církvi je nespravedlivý. Jak můžeme soudit církev, když ji ani neznáme? Jak můžeme

opovrhovat něčím, co nám bylo dáno přímo od Boha? Gogol je přesvědčen, že církev a její

duchovní vědí, co mají dělat. Církev je tělem Kristovým, kde Kristus je hlavou a my jsme

jeho údy.5 Hlavou je sám Bůh, který církev řídí. Má být pro nás celým našim životem.

Církev je jako poklad, který nám byl dán shůry, a my si ji nevážíme a nestaráme se o ni.

Církev, která je jediná schopna sjednotit národ a pomoci svou dogmatičností a obřadností

vnést do lidských životů řád a poskytnout lidem kousek nebe na Zemi. Právě tato církev se

doposud nestala součástí našich životů.

Ve stejném duchu pokračuje další Gogolův dopis О том же. Zde prohlubuje svou

obhajobu duchovních. Kněží jsou obviňováni z toho, že nemají dostatečný styk

se společností. Jako špatný vzor uvádí římské katolíky. Když se duchovní začne více stýkat

se společností, dopadá to tak, že do svého úřadu vnáší intriky a světskost. Pravoslavným

duchovním slouží ke komunikaci s okolím zpověď a kázání. Přikládá na důležitosti to, aby

duchovní byl vnímám ne jako obyčejný člověk udělující rady ostatním lidem, ale jako

prostředník mezi Bohem, který stojí na vyvýšeném místě a zvěstuje to, co říká ne on, ale

sám Bůh svému lidu. Oddělenost duchovních od světa je správná i samotná roucha, která

duchovní oblékají k liturgickým obřadům, jsou důležitá pro představu majestátnosti a Boží

velikosti. Je zcela nezbytné, aby lidé sloužící Bohu byli odděleni, aby mohli zkoumat sami

5 Bible, překlad 21. století. 1. Korintským 12, 12-30. Praha, 2009, str. 1455-1456
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sebe, aby mohli naleznout klíč ke svému nitru a později tím samým klíčem otevírat i srdce

jiných lidí.

3.2.3. Нужно проездиться по России

Začátek tohoto dopisu je poněkud neobvyklý. Gogol hovoří o mnišství jako o

nejvyšší hodnosti v našem životě. Přirovnává klášter k Rusku. Píše příteli o tom, jak je

důležité Rusko pro Rusa, že i sami řeholníci v potřebě bojovat za vlast jsou schopni se

chopit zbraní a jít za ni bojovat a chránit ji před nepřáteli.

Skrze toto přirovnání autor poukazuje na důležitost poznání Ruska v současné

době. Ano, znali jsme Rusko před 10 lety, ale teď je vše jinak. Proběhlo mnoho změn, o

které se musíme zajímat a zkoumat je.

Hrabě Alexandr Petrovič Tolstoj, kterému je tento dopis věnován, nesmírně ovlivnil

Gogolův život. Tolstoj byl ve své době významným veřejným činitelem. V průběhu svého

života získal řadu vojenských hodností, byl gubernátorem v několika městech a ke konci

svého života působil jako vyšší veřejný zástupce Svatého Synodu. Filozof a publicista

N. P. Giljanov-Platov o něm napsal, že jen těžko by se hledala osoba, která by byla

oddanější církvi. Pokládal ho za „оптинского христианина“. Takové lidi N. P. Giljanov-

Platov charakterizoval takto:

„Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь, желающие видеть в духовенстве

руководителей к духовной высоте жизни, жаждущие, чтобы православное

христианство в России было осуществлением того, что читаем в Исааке Сирине,

Варсонофии и прочих.“ 6

Tolstoj byl aktivním členem Synodu a našel i společné téma s A. S. Puškinem

o patriotismu.

S Gogolem měli blízký vztah, který se odráží v dopisech, které si psali. Mnoho

vlastností Tolstého Gogola přitahovalo. Byla to například přirozená dobrota, bohatý

duchovní život a jeho sklon k asketismu. Právě v jeho domě skončil Gogolův život.

6 ХРОНОС. Толстой, Александр, Петрович [online]. 2000. Dostupný z www:

http://hrono.ru/biograf/bio_t/tolstoy_ap.html
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Zajímavostí je, že Tolstoj u sebe údajně nosíval tzv. вериги, které se nosí na holém těle a

slouží ke zkrocení tělesnosti.

V dopise Gogol naléhá na svého adresáta, aby začal cestovat po Rusku a pomáhat

lidem tím, jaký je. Vyzdvihuje jeho nesobeckost a mírnost, která vzbuzuje u jeho

podřízených respekt, a tím zvyšuje prestiž úřadu, který vykonává. Právě tímto chováním

má působit dobro. Má cestovat po větších městech a mluvit s lidmi všech stavů. Gogol

hovoří o potřebě smiřovat lidi. Protože právě smíření chybí v mnohých srdcích. Člověk,

který vidí, že jeho přítel touží po usmíření, se také pokusí mu vyjít co nejvíce vstříc, aby

hádka či nesrovnalosti byly zažehnány. Lidská pýcha a nadutost je přítomna v každém

z nás. Právě zde vidí místo Tolstého. Má usmiřovat a sbližovat lidi.

Další službou, kterou by mohl vykonávat autorův adresát, je role prostředníka mezi

společností a duchovními. Jako vážený gubernátor má tu možnost vyprávět o životě

a trápení lidí, což může duchovním pomoci přiblížit se lidem ve svých kázáních.

V tomto dopise byla uvedena velice zajímavá myšlenka, která ovšem pobouřila

mnohé duchovní. Gogol píše, že lidé hřeší bezděčně, nepřímo. Lidé nevidí své hříchy.

Řeknou si: „Nekradu, nikoho jsem nezabil, tak je vše v pořádku.“ Lidé si neuvědomují, že

to, co dělají, je hřích. Tuto skutečnost ještě nepřijali a žijí dál svůj normální prostopášný

život. Právě zde je potřeba, aby z kazatelny zazněly příklady a ukázky toho, co by lidi

dovedlo k poznání, že něco je v jejich životě špatné. Je nutné ukázat jako v zrcadle to, co je

pýchou a nadutostí lidí. Ukázat bohatému obraz nejchudší vrstvy a nastínit, jaký vliv mají

jeho činy na okolí. Člověk není necitlivý nebo nevnímavý, jen potřebuje na vlastní oči, na

vlastní kůži prožít důsledky své nerozvážnosti.

Jako znalec měst a lidí má Tolstoj ukazovat skutečný život. Skutečný pohled na

svět, a to z pohledu křesťana. V zemi je tolik zahraničních časopisů, které přinášejí zcela

jiné informace, lidé se navzájem ani neznají, přestože žijí se stejných městech. Lidé, žijící

za jednou zdí, se chovají jako by žili několik kilometrů od sebe. Takový je skutečný stav

Ruska. Tolstoj má láskou dávat dohromady lidské vztahy a poukazovat na to, že hlavním

působištěm je rodná zem – Rusko.
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3.3. Literatura a společenský život

3.3.1. О лиризме наших поэтов

S Vasilijem Andrejevičem Žukovským se Gogol seznamuje v Římě a jejich

seznámení má dopad na Žukovského duchovní život v jeho posledních letech.7 O lyrice

píše Gogol svému příteli, který byl pro něj učitelem a rádcem.

Lyrismus ruských básníků je podle Gogola výjimečný. Má něco, co jiné básnictví

neovládá. Ruská lyrika má blízko k biblickému stylu, který je schopen pohnout lidským

srdcem a vášněmi. V poezii se objevuje určitá majestátní strohost. Nevyčerpatelným

pramenem je sám Bůh, který člověku poskytuje množství darů, aby byl schopen pomocí

uměleckého jazyka vyjádřit krásu Boží přítomnosti a velikosti.

Ruská lyrika čerpá z několika námětů, které se převážně objevují v poezii. Prvním

námětem je Rusko. Už samo slovo Rusko vyvolává v Rusovi pocit velikosti

a majestátnosti. Je to láska k zemi, která opěvuje její krásy. Právě Великая Русь se stává

námětem pro Děržavina, Jazykova i Puškina.

Druhým námětem ruských básníků je láska k carovi. Děržavin napsal množství

básní věnovaných carevně a panovnici Jelizavetě Alexejevně, v nichž opěvoval její krásu,

štědrost a krotkost. Podle Gogola je car posvěcen Bohem, a tím mu dává i moc k vládě

a právo chápat sled dějin jako Boží vůli na Zemi. Opírá se o Bibli, která říká, že nemáme

vzdorovat vládě a panovníkovi, máme se mu podvolit, ctít ho a přistupovat k němu jako ke

svému pánu a modlit se za něj, aby obdržel Boží moudrost ve spravování státu. Rusko má

být Božím státem, Boží říší.

Gogol dále vzpomíná na jednu událost, která vešla do ruské historie jako čin lásky.

Jedná se o záchranu prvního Romanovce, Michaila Fjodoroviče, kterého zachránil rolník

Ivan Susanin. Ivan Susanin v době, kdy Michail prchal před Poláky, kteří ho

pronásledovali přes vesnici Domnino a snažili se ho zabít, nasměroval Poláky špatným

směrem k bažinám. Mezitím se Michailovi podařilo ukrýt v klášteře, a tím uniknout vlastní

7 "Электронный Библиотекарь". Василий Жуковский [online]. 2003-2010. Dostupný z www:

http://www.zhukovskiy.net.ru/lib/sa/author/100002
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smrti. Poláci však tuto léčku prohlédli a nemilosrdně zabili Ivana, který se stal svým činem

hrdinou a zachráncem nové, nastupující dynastie.

I oslavovaný Puškin dokázal ve svých básních podat pomocnou ruku a poukázat na

srdečnost cara. V básni Пир на Неве se koná bujará oslava na carském dvoře. Básník se

ale ptá, co je předmětem této oslavy. Oslava vítězství ve velké bitvě? Či narození

potomka? Ne! Důvod je zcela jiný:

„Нет! Он с подданным мирится;

Виноватому вину

Отпуская, веселится;

Кружку пенит с ним одну;

И в чело его целует,

Светел сердцем и лицом;

И прощенье торжествует,

Как победу над врагом.

Оттого-то шум и клики

В Питербурге-городке,

И пальба и гром музыки

И эскадра на реке;

Оттого-то в час веселый

Чаша царская полна,

И Нева пальбой тяжелой

Далеко потрясена.“

Ano, je to oslava usmíření cara s jeho poddaným. Na první pohled až absurdní

situace, ale Puškin chtěl zaznamenat krásu tohoto činu. Umět odpustit svému poddanému a

k tomu všemu to ještě umět pořádně oslavit, to je přímo vlastnost samotného Boha, který

se jako car raduje z každého vyznaného hříchu.

3.3.2. О театре, об одностороннeм взгляде на театр и вообще об

односторонности

Divadlo je jedním z nejdiskutovatelnějších témat v pravoslavné církvi. Církevní

otcové a učitelé, včetně Grigorije Bohoslova a Jana Zlatoústého, považovali divadlo za

hříšné a nevhodné pro křesťany. Dokonce hrozili vyloučením z církve, kdyby zjistili, že

někdo navštěvuje divadelní představení. O to více se to vztahovalo na duchovní, kteří by

chtěli něco podobného provozovat. Gogol však brání divadelní umění. Zkoumá jeho

morální dopad na člověka. Tvrdí, že duchovní nemohou lidem odebrat jejich jedinou

příležitost se zasmát, naopak je mají povzbuzovat k tomu, aby skrze divadlo se obraceli

k Bohu.
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A. P. Tolstého, kterému je psán tento dopis, dále obviňuje z jednostrannosti.

Připomíná, že dokonce jeden ze svatých otců, Dmitrij Rostovský, sám nechával sepisovat

divadelní hry. Není tedy problém v samotném divadle, ale v jeho přijetí a jeho záměru.

Divadlo se může stát prostředníkem mezi námi a Bohem, ukazovat na Boží moudrost skrze

obraz a postavy. Svět není připraven přímo se setkat s Kristem, ale pomocí her máme

možnost se k němu alespoň trochu přiblížit. Publikum není rozmazlené, je ochotné jít tam,

kam ho povedou a v tom spočívá síla divadla. Divadlo je pro Gogola „незримая лестница

к христианству“8.

Dále autor hovoří o divadelním umění a jeho vedení. Hlavní postavou má být

režisér, který má zasvětit celý svůj život divadelnímu umění, vést herce ke správné

interpretaci rolí a nácviku dané hry.

V tomto dopise největší pozornost Gogol věnuje vlastnosti, která je pro něj jako pro

křesťana nepochopitelná. Je to jednostrannost. Jednostranný člověk je sebejistý, drzý a dělá

si mnoho nepřátel. Neumí nalézt zlatou střední cestu a hlavně tento člověk nikdy nemůže

být skutečným křesťanem. Jednostrannost ukazuje na nevyzrálost, nepochopení toho, že

Bůh nám dává mnohostranný pohled na skutečnost. Život není černobílý, proto se máme

této vlastnosti vyvarovat a prosit Boha, aby před ní střežil naše srdce.

3.3.3. В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность

Dostáváme se k nejrozsáhlejšímu pojednání o ruské poezii. Čím je ruská poezie

výjimečná? Z čeho čerpá? Co bylo pro ni zlomové v jejím historickém vývoji?

Již z dávného ruského folkloru, z přísloví můžeme vnímat některé charakteristické

rysy ruského stylu v literatuře. Nadhled, ironie, posměch a snaha zobrazit ruského člověka

v jeho přirozenosti, to je jen několik vlastností, typických pro národní ruskou literaturu.

Nesmírný vliv měl Petr I. Veliký, který je známý tím, že se snažit sblížit Rusko s Evropou

a dělal vše pro to, aby se mu to podařilo. Jeho cesty inkognito do všech koutů Evropy

a následné zavedení pravidel a zákonů po vzoru mnohých států, rázné reformy ve všech

oblastech hospodářství, vzdělanosti a kultury, evropské osvícenství, to vše i mnohem více

dal Petr I. Rusku. Tento rychlý, někdy až krutý obrat vyvolal nadšení, pro některé i zděšení

a nevoli. Jedna osoba, tak mocná a osvícená, přinesla nový pohled na život a vnesla jakési

8 Гоголь, Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр. 476



23

světlo. Tato touha po světle se stala hlavní hnací silou pro Rusy, kteří se snažili vnášet do

literárního světa nové, zářící umění.

Gogol se ve svém dopise věnuje autorům, kteří podle něj nejvíce přispěli k vývoji

ruské literatury a zasáhli svými díly mnoho lidí a ovlivnili mnoho dalších generací autorů.

Chválu pěje na Lomonosova, který je jedním z nejobdivuhodnějších spisovatelů

a osobností 18. století.

Michail Vasijevič Lomonosov přispěl k rozkvětu ruské literatury a kultury své

doby. Básník, vědec, osvícenec, historik a teoretik ruské poezie je jednou

z nejvzdělanějších postav, která dala Rusku i celému světu mnoho objevů a příspěvků

k rozvoji vědy, literatury a nesmírné angažovanosti v otázkách víry a jejího přiblížení se

k lidem. Jako historik nerozlišoval ruské a evropské dějiny, ale konstatoval, že vždy byly

ve vzájemné interakci. Pravoslaví, samoděržaví a formování ruského státu patří ke třem

aspektům, které měly největší vliv na vývoj ruské historie. Lomonosov má mnoho zásluh

v literární sféře. Jako jeden z prvních sepsal gramatiku ruského jazyka a sestavil první

knihu o rétorice. Byl také prvním z těch, kteří dali základy správného přednesu a pravidel

tvorby poezie ve všech formách.

Ve svém dopise Gogol poukazuje na duchovní ódy, které Lomonosov psal. Do

sbírky ód řadíme i vnitřní modlitby, vlastní doplnění žalmů a zveršování některých

biblických příběhů. Lomonosov je zde pojmenován jako „otec básnické řeči“9, který stojí

v popředí ruských básníků. Právě jeho styl je považován za počátek ruské poezie.

Vítězství, radost a nadšení, to jsou jen některé motivy v Lomonosových verších. Jeho

básně zažehly oheň a obraznou pochodeň světla převzal v době Kateřiny II. Gavriil

Děržavin.

Gavriil Romanovič Děržavin byl jedním z představitelů klasicismu. Byl účastníkem

převratu, který měl napomoci k nástupu Kateřiny II. na trůn. Jeho nemajetnost mu uzavřela

cestu ke vzdělání, a tak se dostává na post řadového vojáka. S léty si získává respekt, úctu

a jeho vztahy s rolníky mu dopomáhají si uvědomit, že bída a utrpení ruského rolnictva je

záležitostí státu, a je potřeba s tím něco dělat. Proslavil se až ve svých čtyřiceti letech

vydáním Фелиции, kde vychvaluje svou panovnici, Kateřinu II., ale i s ironickým

podtónem kritizuje šlechtu, která ji obklopovala. Tato óda má zvláštní charakter. Spojují se

v ní dva žánry, satira a óda. Je pozoruhodné, že Děržavin zde dodržuje i jazykové

9 Гоголь, Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр. 222
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prostředky, které se k těmto žánrům vztahují. Lidová mluva se spojuje s vytříbeným

stylem, který pomáhá vzniknout nenapodobitelnému dílu.

Děržavin v porovnání s Lomonosovem své básně adresuje lidu, lidem všech stavů,

všech profesí. Objevuje se u něj hyperboličnost a jakási bohatýrská mluva, která dává

vyniknout jeho výjimečnému stylu. Jenom Děržavin si dovolí spojit slova jako je „smrt“ s

„vousy“. Jeho kolosální oslava ruské země, panovnice dává poznat i neduhy člověka a

státu.

Vasilij Andrejevič Žukovskij byl další významnou osobností, která ovlivnila ruskou

kulturu a literaturu. Nelze nezmínit problematiku jeho rodinných vztahů. Narodil se jako

nemanželský syn statkáře Athanasia Ivanoviče Bunina a turecké zajatkyně Salchi. Na

žádost Bunina si jeho syn vzal jméno po chudém šlechtici, který ho měl přijmout za

vlastního. Ale ještě před jeho narozením došlo u Buninů k tragické události. Zemřelo šest

dětí z jedenácti a manželka Bunina, Marie Grigorjevna, byla natolik zlomená svým

zármutkem a žalem, že se rozhodla ujmout se Vasilije jako vlastního syna. Tato adopce mu

však nedávala žádné právo na dědictví, ani narok na šlechtický titul.

Žukovskij byl géniem balad, tvůrčím překladatelem německých autorů, který

vnášel do své práce originalitu a lehkost. Hned na začátku tvorby ukázal své mistrovství.

V jeho verších, baladách a pohádkách vnímáme prvky sentimentalismu a preromantismu.

Rok 1808 mu přináší slávu a touhu po další tvorbě. Balada Людмила otevírá nový obsah,

inspirovaný legendami a pověstmi středověku.

Jeho balady jsou úzce spjaty s nešťastnou láskou, která ho sužovala a zároveň byla

hlavním námětem básní a tvorby. Pocity vzdálenosti, odloučení a stesku byly vždy

zakomponovány v jeho verších.

Dostáváme se k nejvíce milovanému a chválenému autorovi. Osobnost Alexandra

Sergejeviče Puškina měla na Gogola největší vliv. Gogolovo přijetí do společnosti literární

smetánky, v čele s Puškinem, se odrazilo v jeho myšlení, sebevědomí a postojích k umění.

Opěvování básnického Puškinova umění se objevuje skoro na každém řádku. Arzenál

Puškinových stylů a témat je natolik široký, že je těžko jej spočítat. Puškin je básníkem,

který píše ne pro lidi, ale pro samo básnictví. Tvoří čisté umění, umění samo pro sebe.

Slova volí s největší přesností, aby zdobila každou báseň jako perly, pečlivě vybrané do

náhrdelníku. V každém slově vyjadřuje, jak je nádherné Boží stvoření. Sám říká, proč píše:

„Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,
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Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.“10

Poezie se pro něj stala svatyní, kterou uctíval na každém řádku, i když sám

procházel těžkým obdobím. Měl neuvěřitelnou schopnost proniknout do jádra věcí a

vyjádřit se tak, že všichni byli unešení a naplnění touhou po dalším a dalším verši. Čtenáři

hltali obrazy přírody, pocity a vjemy, které Puškin dovedl mistrovsky přenést na papír. Měl

a má množství svých uměleckých pokračovatelů. I v dnešní době můžeme vnímat odkaz

Puškinova literárního umění.

Přes Jazykova a knížete Vjazemského, jeho literární protiklad, se ocitáme u

nejznámějšího ruského bajkaře. Mudrc, milovník přísloví, satirik a ironik, to je Ivan

Alexejevič Krylov. Jeho smích a přesně vystižená myšlenka vnášela nový náboj do jeho

bajek. Právě u Krylova je o něco více znatelná jedna typická ruská vlastnost. Je to

dovednost se zasmát člověku. Se satirou se můžeme setkat v dílech mnoha dalších autorů,

kteří ji používají ve svých hrách.

Komedie Alexandra Sergejeviče Gribojedova Горе от ума je obrazem různých

typů lidí, kteří negativním způsobem reagovali na vše nové a neznámé. A člověk, který

pobýval v cizině, poznal nové myšlení a uvažování, se ocitá v situaci, kdy je prohlášen za

blázna a pro něj jediným řešením je odjezd zpět do zahraničí. V této tragikomedii se

střetává vzdělaný, svobodomyslný člověk se zpátečnickou společností, která si nepřipouští

byť jen náznak na jakoukoli potřebu změny ve společnosti.

Michail Jurjevič Lermontov je bezprostředním pokračovatelem A. S. Puškina.

S jeho talentem přichází móda neokouzlení. Lermontov si lehkomyslně zahrával se svým

talentem až místy s chlubivým tónem. Jeho verše jsou plné nadbytečnosti. Jeho próza je

pevně konstruovaná a líbezná našemu uchu. Dramatičnost vlastní smrti ho pojí i s dalšími

spisovateli, o kterých jsme se zde již zmínili. A. S. Puškin a A. S. Gribojedov zemřeli

násilnou smrtí, ale ani toto nepohnulo s žádným člověkem.

Na otázku: Co je to poezie? Gogol přináší překvapivou odpověď. Uvádí, že ruská

poezie neměla vliv na soudobou společnost, ani nebyla prostředkem pro její

zaznamenávání. I když jsme my tím hlavním předmětem poezie, sami se v ní

nepoznáváme. Chce-li básník popsat kladné vlastnosti, vše zveličuje. My mu nevěříme.

10 Гоголь, Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр. 235



26

Chce-li básník popsat negativní vlastnosti, vše jen zkresleně napodobuje. My mu opět

nevěříme. Příčinou toho všeho je reálná zkušenost s tím nejnižším a nejmizernějším v

člověku, proto má básník tendenci k posměvačnosti, která je tak typická pro ruskou

literaturu.

Francouzské, německé i anglické literatury a kultury měly také velký dopad na

pojetí a vývoj kultury v Rusku. Je proto těžké podrobně a zřetelně popsat ruskou

přirozenost ve vší její reálnosti. Můžeme pracovat jen se stíny a odstíny, avšak to

neznamená, že ruská přirozenost není připravená k tomu, aby ji někdo byl schopen

zachytit. Obraz lidské velikosti je blízký patriarchálnímu a biblickému obrazu. Náznaky

tohoto vznešeného obrazu už se projevily v citlivosti a jemnosti Puškinovy poezie, který

byl též pohlcen krásou Božího stvoření. Krylov opět dovedl najít tu správnou střední cestu,

když s taktem dokázal zobrazit reálnou hnilobu společnosti, aniž by urážel své čtenáře.

Co se týče básníků, každý přidal něco ze svého talentu ke společné tvorbě

básnického umění. Každý měl svůj styl psaní veršů, svoji vlastní zvukomalbu. Sám Gogol

charakterizuje jednotlivé styly výše uvedených autorů takto:

„Этот металлический бронзовый стих Державина , которого до сих пор не может

ещё позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих

Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу,

весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкина,

сладостный, как мёд из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского,

порхающий, как неясный звук золотой арфы; этот тяжелый, как бы влачающийся

по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, -

все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного

великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле.“11

Každý básník má hledat vyšší cíle a musí sám sebe vychovávat ke křesťanským

ctnostem. Je vržen do bitvy o svou duši a o svou lyriku. Má vždy poukazovat na Boha,

který je hoden, aby byl oslavován vším, co nás obklopuje, i byť jediným veršem. Vždyť

básnictví má tolik společného s církevními písněmi a kancionály, které velebí Boží moc,

lásku a milost ke každému člověku.

11 Гоголь, Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр. 265
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K jedné z největších záhad podle Gogola patří jazyk. Ruský jazyk nabízí tolik

výrazových prostředků, že právě skrze něj můžeme vyjadřovat i nářek andělů. Má měkkost

i tvrdost, má vysoký i nízký tón. Dokáže pronikat až do morku kostí. Snad i člověk si

jednou řekne: „Ano, to je moje milovaná země, ve které chci být a nechci nikde jinde

přebývat.“

3.4. Autorovy úvahy a odkazy k literární tvorbě

3.4.1. О том, что такое слово

V Выбраных местах из переписки с друзьями najdeme i tento dopis, který hovoří

o nesmírné síle a moci slov. Slovo samo o sobě je základním komunikačním prostředkem

a dává nám možnost si navzájem porozumět, sdělovat si myšlenky, pocity, ale i naše nářky,

výčitky, obvinění a zlost. Slovo je neuvěřitelné mocné. Vše, co vyřkneme, má svou váhu

a může ovlivnit, potěšit a zároveň i nesmírně ublížit člověku, se kterým právě hovoříme.

Použitím adekvátního tónu a intonace můžeme podtrhnout naše sdělení. Slovo má moc

změnit náš život.

Gogol tvrdí, že člověk obdržel od Boha dar, a tím je rozum. Právě k rozumu nám

přidal i další dar, kterým je slovo. Podíváme-li se do Bible, najdeme zde množství odkazů

na charakteristiku slova a jeho působení na člověka. Uvedeme několik příkladů. Nejbohatší

na tyto příklady je kniha Přísloví. V Přísloví 25, 11 stojí toto: „Золотые яблоки

в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично.“12 Dále apoštol Pavel

vybízí v listu Efezským, aby z našich úst nevycházela zkažená slova, ale naopak slova

požehnání. 13Slovo je též synonymem pro Slovo Boží. Samotná Bible je Slovem Božím,

které bylo vdechnuté lidem, skrze které Bůh promlouval. Ježíšova slova měla

nadpřirozenou moc, dokázala uzdravovat nemocné a křísit mrtvé. Boží slovo je jako

dvojsečný meč, který proniká do srdcí lidí a povzbuzuje Ducha svatého, aby pracoval

v člověku a proměňoval ho k lepšímu, aby se učil naslouchat Boží vůli a čerpat z Boží

moudrosti. 14S tímto vším souhlasí i sám Gogol. Píše, abychom slova používali zcela jasně

12 Библия. Притчи 25, 11. Москва, 1998, стр. 701
13 Bible, překlad 21. století. Efezským 4, 29. Praha, 2009, str. 1480
14 Bible, překlad 21. století. Židům 4,12. Praha, 2009, str. 1511
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a srozumitelně. Je si vědom toho, že někteří mohou slova používat nevhodně, a tím se řítit

do své vlastní záhuby. K tomu uvádí jméno známého novináře a historika Michala

Petroviče Pogodina. Právě Pogodin v tomto dopise slouží jako příklad člověka se zcela

necitlivým a nevhodným chováním, který mnohokrát Gogola zahrnul nepříjemnou kritikou

a trápením. Jeho bezcitný a netaktní výběr slov způsobil autorovi hodně bolesti. Proto se

Gogol rozhodl zařadit toto poučení do své sbírky morálních dopisů.

3.4.2. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мёртвых душ»

V těchto dopisech Gogol reaguje na některé kritiky a námitky k jeho tvorbě v

průběhu psaní Mёртвых душ. Hovoří o pocitech, které prožívá při komunikaci se svými

kritiky a čtenáři. Nejzajímavější pro nás však může být odhalení některých záměrů

Gogolových postav a zjištění některých tajemství ohledně vlastní umělecké tvorby.

3.4.2.1. První dopis

Rok 1843, kterým je datován tento dopis, patří k období zahraničních cest Gogola.

Kritika, která se na něj valí ze všech stran a týká se jeho publikace Выбранных мест, ho

však natolik nezraňuje, naopak ji bere jako potřebnou pro svou práci.

Kritici jako je Bulgarin, Senkovskij a další převážně poukazovali na nesprávnost

ruské gramatiky, proto Gogolovi bylo doporučeno, aby se nejdříve naučil gramatice a

teprve potom se pouštěl do psaní děl. Gogol přiznává, že velice pospíchal s vydáním této

knihy, proto je samozřejmé, že kdyby se více zaměřil na korekturu a dal by svému dílu

více času, určitě by objevil všechny chyby a opravil je.

Dále autor hovoří o tom, jak je nesmírně důležitá pro jeho tvorbu kritika. Právě tyto

jedovaté poznámky, zesměšňování jsou pro něj učitelem. Jeho čtenáři jsou hlavní součástí

jeho tvůrčího procesu. Touží více po kritice ze strany obyčejného člověka, který nemá

literární vzdělání a nepůsobí v této společnosti, protože právě tito lidé mu mohou

nabídnout reálnou odezvu. A právě jeho praví učitelé ho neučí, neobdržel žádný dopis

z lidu, proto se bude zpovídat jen Tomu hlavnímu Učiteli, Bohu.
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3.4.2.2. Druhý dopis

Problematikou druhého dopisu jsou lyrické odbočky v Mёртвых душах, které

nebyly správně pochopeny. Právě tyto části textu byly nejčastěji napadány. Gogol byl

obviňován ze samolibosti a hrdosti. Byla to místa, kdy se sám autor, zanechav svého

hlavního hrdinu jeho osudu, pozastavuje nad tím, čím to je, že samotné Rusko na něj upírá

svůj zrak a sleduje ho, až začne něco dělat. Nebyl obviněn například ze špatné formulace

svého díla či struktury, ale právě z těchto pro něj méně podstatných věcí. Nepovšimli si

kritici, že se jedná o vyjádření vnitřních pocitů autora? Gogol se diví, jak je možné, že lidé,

kteří čtou tuto knihu, necítí totéž. Jak je možné, že také necítí samotu a stesk? Jak je

možné, že se v člověku neobjevují výčitky, že sám ještě nezasáhl v mnoha oblastech svého

života? Nebo snad ruský člověk nevnímá dostatečně svůj závazek vůči své zemi?

Za vlády Petra I. se národ setkal s obrovským vlivem evropského osvícenství.

Petr I. poskytl všechny prostředky k obnově a resuscitaci země, ale ruský člověk ničeho

nevyužil. Kdo je pak na vině, když se země dostává do potíží a problémů? Stát klade

otázky, ale odpovědi mu přináší obyčejný člověk. Právě člověk má vše ve svých rukou a

vinu má hledat hlavně u sebe samého.

Gogol se hájí tím, že jen chtěl vroucně sloužit svým literárním uměním, a tím i

přispět k zájmu čtenářů o jejich vlastní zemi, národ, mentalitu. Z celého srdce se toužil stát

bohatýrem, který má tolik prostoru k tomu, aby pozvedl ruský národ. Přál každému, aby se

také stal bohatýrem pro svou zemi a budoval ji pomocí svého povolání a vlastního života.

3.4.2.3. Třetí dopis

Prvopočáteční otázka tohoto dopisu je poněkud neobvyklá. Gogol se ptá svého

adresáta, jak se možné, že postavy jeho posledních děl, i když charakterově nejsou nikterak

vábivé, tolik přitahují lidskou duši? Autor odpovídá zcela jednoznačně. Jsou psány z duše.

A. S. Puškin řekl, v čem spočívá jádro Gogolovy tvorby:

„Он мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара

выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость
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человека, чтобы вся та мелочь, которая ускальзывает от глаз, мелькнула бы крупно

в глаза всем.“15

Ano, pro našeho spisovatele je tato vlastnost charakteristická, která byla ještě

umocněna mnohými jeho vnitřními duševními stavy.

Mёртвые души neodradily své čtenáře tím, že by ukazovaly na ničemnost či zlo,

ale čtenáře pobouřila přízemnost, banalita, triviálnost. Vyvolalo to odpor a nesouhlas.

Člověka více zarmoutila lidská nicotnost než jeho vlastní nedostatky či neřesti. Jaký to

fenomenální jev! Čím je to dané? Člověk, který se bojí svoji nicotnosti, přece musí mít

vlastnosti, které jsou zcela opačné. Tento jev přivádí k tomu, že čtenáři si vůbec

neuvědomují, že když čtou tento román, nesmějí se jeho postavám, ale samotnému

Gogolovi, jeho vnitřnímu životu, jeho duševnímu stavu.

Cesta za lepším poznáním sebe sama, přivedla Gogola k tomu, že poznal nejen své

silné a kladné stránky, ale i ty špatné. A právě všechny své špatné vlastnosti postupně

vkládá do svých postav. Vkládá do nich i některé vlastnosti vlastních přátel a blízkých lidí.

Po prvním přečtení originálního textu Мёртвых душ si A. S. Puškin povzdychl

a poznamenal, jak smutné je naše Rusko. Ani Mistr si nepovšiml, že se jedná o pouhou

karikaturu, o zcela nereálný obraz ruské země. Právě po těchto Puškinových slovech si

Gogol povšiml toho, jak působí na člověka to, co je převzato z jeho vlastního nitra.

Hlavním tématem první části dopisu je přízemnost člověka. Druhá část vznikala

v průběhu pěti let. Gogol tvořil beze spěchu, snažil se vyvarovat všech možných chyb.

Jeho postavy se ještě od něj zcela neoddělily, proto jim ještě musel dát čas. Samozřejmě,

že mnozí kritici a čtenáři ho popoháněli, vyčítali mu, že s tím tolik otálí, ale Gogol trval na

svém. Povšiml si, že v Rusku je na vzestupu nový trend: popohánět všechny okolo k práci

a sám mezitím lenivět a sedět se založenýma rukama. Autor doporučoval svým čtenářům

Выбрынных мест из переписки с друзьями, aby ho z ničeho neobviňovali, ale naopak

mu pomohli a shromáždili mu všechny články, dopisy, aby mohl správně formovat postavy

v dalších částech Мёртвых душ. Nedává se zviklat a ujišťuje čtenáře o tom, že právě tento

druhý díl Мёртвых душ má právo dostat tolik času, kolik sám uzná za vhodné.

15 Гоголь Н. В. Духовная проза. Москва, 1992, стр. 127
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3.4.2.4. Čtvrtý dopis

Fénix. K němu je přirovnávaná jeho druhá část Мёртвых душ, která skončila

v ohni. Ano, Gogol po tak dlouhé práci nad pokračováním toto dílo spálil. Ale muselo

zemřít, aby se mohlo zrodit něco nového, aby se mohlo opět vzkřísit to, co tak dlouho se

rodilo v jeho mysli.

Čtvrtý dopis je psán v období, kdy autor procházel svou duchovní krizí, proto zde

můžeme vidět absolutní obrat v jeho uvažování. Ne literatura, ne povolání, ne sláva, jeho

jediným cílem je jeho duše. Bez modlitby už není schopen přistupovat k žádné práci. Vše

je prodiskutováváno s Bohem a jen s Jeho svolením se posouvá dál ve svých rozhodnutích.

Mnozí hovořili o tom, že Gogolova nemoc, ať duševní či fyzická, stála za tím, že tvořil

velice pomalu. Ale jako Job, který byl pokoušen Satanem, zda jeho láska k Bohu je

skutečná, tak i Gogol si to nepřipouští a prohlašuje se za mučedníka, který sice ztrácí svou

tělesnou sílu, ale jeho duchovní schránka je pevná. Jedině Bůh má ve své moci mu dát tolik

sil, aby mohl znovu dokončit to, co má spatřit světlo světa.
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4. Dobové přijetí a kritika

4.1. Gogolova doba

Doba, ve které Gogol žil, byla charakteristická svou názorovou nejednotností.

Rozdělení společnosti na západníky a slavjanofily přinášelo i rozporuplné názory na

Gogolovu tvorbu. Na jedné straně je touha po liberální, západní společnosti a touha po

náboženských a feudálních pořádcích na straně druhé. Gogolův pokus o sjednocení těchto

dvou směrů nepřinesl své plody. Jeho Выбранные места из переписки с друзьями měla

být určitým zamyšlením nad situací v soudobé společnosti, které však bylo zamítnuto.

Gogol jako satirický karatel zlořádu ruské společnosti 16 netušil, že výchovný cíl této

knihy může zcela změnit svého adresáta. Slovy Ladislava Zadražila:

„Z výchovného, pastýřského políčku, který se rozhodl uštědřit společnosti na scestí,

proměnila ve veřejný a snad až nepřiměřeně zahanbující políček samotnému autorovi.“17

V literární sféře se projevoval rozvoj romantismu, pak následoval realismus. A. S.

Puškin, M. J. Lermontov, I. S. Turgeněv i N. V. Gogol se řadili mezi literární smetánku a

byli ve veliké oblibě u čtenářů. Inspirace z ruského folklóru, historie, písní se mísila

s hledáním inspirace z každodenní reality. Gogolův styl měl svá vlastní pravidla a postupy.

Použití symbolů, které byly vyobrazovány až s naturalistickým detailem, bylo spojeno

s fantaskním popisem a vytvářením zcela nových žánrů, kde autor kombinoval různé

stylistické postupy, a tím vytvářel svůj vlastní nezapomenutelný styl.

Spisovatelé 19. století se převážně angažovali v politice i ve své literární tvorbě na

ni reagovali a komentovali ji. Svými verši se skrytými významy provokovali společnost

a hlavně vládu. Gogol však byl humoristou a satirikem, nechtěl se do politiky vměšovat,

lidé ho milovali a stáli za ním. Jeho hry byly hrány v divadlech i sám car některá

představení navštívil a ocenil autorův talent.

16 Tamtéž, str. 481
17 Dvořáčková, V. Záhadný Gogol, paměti, korespondence, dokumenty. Praha, 1973, str. 482
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Sláva Gogola neminula, ale již v této době, kdy byl na výsluní, vnímal nepřesné

pochopení vlastních her a děl. Nikdy nebyl výrazně v konfliktu se společností, až přišla

doba jeho poslední knihy, která spustila lavinu kritiky a obvinění.

V. G. Bělinskij, jakožto velká osobnost ruské inteligence, ho pasoval na ruského

národního spisovatele. Jeho kritiky oslavovaly Gogolův talent a vyzdvihovaly jeho

výjimečný způsob tvorby. V době, kdy převažovala poezie v čele s A. S. Puškinem, se

objevil Gogol, který byl podle Bělinského zakladatelem žánru ruské povídky. Realismus

jakožto literární směr přináší do čtenářského podvědomí právě Gogol s jeho povídkami a

prózou. Bělinskij stál za Gogolem jako za jedním z největších talentů své doby. Autorův

talent popisoval takto:

„ (…) Заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича

с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничножностью

и юродством этих пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас

потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас

расстаться с ними с каким-то глубоко грустный чувством, заставить нас

воскликнуть вместе с собою! „Скучно на этом свете, господа!“ – вот оно, то

божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот

художественный талант, для которого где жизнь, там и поэзия! … Что такое

почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается

глупостями, продолжается и оканчивается слезами и которая, наконец,

называется жизнию.“18

Bělinského hodnocení se měnilo s vývojem Gogolovy tvorby. Ve 40. letech

dochází k proměně v autorově nazírání a mění se i Bělinského kritika. Píše o určité

konfrontaci literárního díla s myslitelským pohledem samotného autora a jeho idejemi.

Tento střet neprospívá Gogolově tvorbě a odvádí ho od jeho předchozího stylu.

Vyvrcholením tohoto střetu jsou Выбранные места, se kterými náš kritik nesouhlasí a

nechápe tento obrovský obrat a určitou míru namyšlenosti ze strany autora.

18 БОРСУКЕВИЧ, Ю. В. Г. Белинский об эволюции художественного метода в творчестве Н. В.

Гоголя In: KOSTŘICA, V. Gogol a naše doba, Ke dni výročí narození N. V. Gogola. Olomouc, 1984. s. 31-
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Smích skrz slzy - takto hodnotil Bělinskij autora Вечеров на хуторе близ

Диканьки, Ревизора, Aрабесок atd., proto s velkou nelibostí přijal Gogolovu poslední

knihu, která rozpoutala v literární sféře divoké diskuze.

4.2. Literární kritika

«Ни одна книга в последнее время не возбуждала такого шумного движения

в литературе и обществе, ни одна не послужила поводом к столь многочисленным

и разнообразным толкам…»19

Tento komentář byl jeden z prvních, který si čtenáři mohli přečíst v únorovém čísle

petrohradského časopisu Финский вестник jako reakci na Gogolovu knihu Выбранныe

местa из переписки с друзьями.

V dubnu se ozval Apolon Grigorjev, který vydával v časopise Московский

городской листок. Grigorjev otiskl článek s názvem Гоголь и его последняя книга, kde

se jako jeden z prvních snažil analyzovat Gogolovy Выбраные места. Psal, že tato kniha

spadá do nejbolestivějšího období Gogolovy tvorby, ale větší váhu přikládal myšlence, že

člověk se potřebuje ponořit do vlastního nitra, jak to udělal Gogol ve své knize. Apolon

Grigorjev se rázně postavil proti těm, kteří Gogolovo dílo dělili na rané a pozdní. Naopak

poukazoval, že jeho pozdní tvorba je jen vyvrcholením jeho tvorby rané.

Na konci dubna roku 1847 vychází další článek. Tentokrát v Санкт-

Петербургских Ведомостях. Článek Vjazemského Языков – Гоголь se zabývá dvěma

zlomovými kulturními událostmi, které se odehrály v tomto roce. Šlo o smrt Nikolaje

Jazykova a vydání Выбраных мест из переписки с друзьями.

«Как ни оценивай этой книги, – писал Вяземский, – с какой точки зрения ни смотри

на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени

замечательная. Она событие литературное и психологическое».

19 Pravoslavie.ru. Владимир Воропаев. «Переписка с друзьями» Николая Гоголя как литературная

проповедь. 2008. Dostupný z www: http://www.pravoslavie.ru/smi/36764.htm
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Tento článek též obsahoval útoky na myšlenky a reakci Bělinského, který se vůči

Gogolově knize vyjádřil velice negativně. Tyto útoky Vjazemského se ale nelíbily

samotnému Gogolovi. Děkuje knězi za jeho názor a žádá ho, aby se příště vyjadřoval

k podstatě, jádru knihy, a ne k osobě Gogola či k jiným okolnostem.

Kniha byla kritizována ze všech stran. Ke kritice se přidal i Ivan Pavlov, který

publikoval svůj názor v Московских Ведомостях. Dále se objevila kritika Leonarda

Branta, barona Rozena, Osipa Senkovského a dalších.

Sedmého dubna roku 1847 vyšel článek, který měl výrazný vliv na společnost i na

samotného Gogola. Napsal ho Vissarion Bělinskij v časopise Современник. Tato recenze

končila slovy:

«Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если,

недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути

ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно

возвращение на прежнюю дорогу…». 20

Článek byl zkrácen a podroben ještě další redaktorské cenzuře. My se chceme

podrobněji zabývat dopisem, který byl adresován přímo do rukou Gogolovi. Tento dopis

byl odeslán 15. července roku 1847 z lázeňského města Salzbrunnu, kde v té době pobýval

Bělinskij i jeho přítel P. V. Anněnkov. Gogol byl velice dotčen článkem, který Bělinskij

napsal, proto mu píše dopis, ve kterém vyslovuje názor, že se Bělinskij urazil kvůli

Gogolovým názorům na žurnalistiku a na kritiku samotnou. V tomto dopise se mu

omlouvá, stále však nechápe, jak mohl v Rusku rozhněvat tolik lidí. A právě P. V.

Anněnkov byl svědkem první reakce Bělinského, kterému se dostal tento dopis do rukou.

Ve svých Literárních vzpomínkách vypráví, že když Bělinskij dočetl dopis, „vzplanul a

zvolal: Ach, on nechápe, proč se lidé na něho hněvají – to je mu třeba vysvětlit – já mu

odpovím.“21

Dopis Bělinskij psal celé tři dny ze všech sil, které mu při jeho nemoci ještě

zbývaly, a vytvořil celkem deset stran. V té době byl velice nemocný, ale odpovědět musel.

20Белинский, В. Г. Статьи и рецензии 1843 – 1848. Москва, 1948, стр. 706
21Bělinskij, V. G. Dopis Gogolovi. Praha, 1951, str. 8
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«Оскорбленное чувство самолюбия еще можнo перенести, и у меня достало бы ума

промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя

перенести оскорбленного; чувства истины, человеческого достоинства: нельзя

молчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь

и безнравственность, как истину и добродетель.»22

Bělinskij vyslovuje svou velkou náklonnost k Gogolovu dílu a literárnímu talentu,

protože právě ve svých dílech kritizoval samoděržaví. Vzpomeňme si na Mёртвые души,

Ревизора aj. Gogol zná svou zemi jako spisovatel, ale ne jako myslitel a je pro něj těžké

pochopit současnou situaci v Rusku, když on sám neustále pobývá v zahraničí. Bělinskij

poukazuje na současný stav Ruska. Lid nehledá spasení v mysticismu či snad v asketismu,

ale v osvícenství, humanismu. Ne církev, modlitby, ale uvědomění si své vlastní

výjimečnosti jako člověka – to Rusko potřebuje. Posun kupředu. Žádná přetvářka, policejní

nepořádek, ale jedním z hlavních cílů je odstranění nevolnictví, zrušení tělesných trestů a

zavedení zákonů, které jakýmsi způsobem již existují, ale stále se nepraktikují.

Poslední Gogolova kniha vyvolala rozhořčení a protesty pro její neomalenou

obranu a přímo oslavování nevolnictví, carského samoděržaví a pravoslavné církve. Právě

církev je hlavním tématem Bělinského dopisu. Copak Gogol neví, že právě církví je

opovrhováno? Že církev je poslední místo, kam by se lidé obraceli a hledali řešení svých

životních problémů?

«По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности

есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя

божие, почесывая себе ... Он говорит об образе: годится – молиться, а не годится –

горшки покрывать. Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре

глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа

религиозности.» 23

Bělinskij jde ještě dál. Poukazuje na pedantství, ignorantství až fanatismus

duchovních.

22 Dvořáčková, V. Záhadný Gogol, paměti, korespondence, dokumenty. Praha, 1973, str. 17
23 Bělinskij, V. G. Dopis Gogolovi. Praha, 1951, str. 25
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Bělinského nesmírně pobouřila Gogola slova o nicotnosti člověka a potřebě se

navrátit k Bohu tím způsobem, že se všemu a všem podřídíme, dokonce i carovi.

Podlézavost carské moci a snaha se stát pokornějším než všichni ostatní ho vedla

k myšlence o hrdosti a slabomyslnosti Gogola, který dával sám sebe za příklad. Bělinskij

nemůže uvěřit tomu, že autor Мёртвых душ a Ревизора se oddal lži a zahodil svůj talent.

V době, kdy lidé ctí spisovatelé jako své jediné vůdce a spasitele od ruského samoděržaví a

pravoslaví, nejsou schopni odpustit Gogolův obrat.

Závěrem svého dopisu Bělinskij poukazuje na to, že zde se nejedná o jeho osobnost

nebo předmět knihy, ale jde zde o samotné Rusko, o pravdu a o ruskou společnost.

Bělinskij prosí, ať se vzdá své knihy a jejích myšlenek, kterou považuje za plod hříchu

hrdosti, a ať se navrátí zpět ke své tvorbě.

Gogol byl otřesen nespravedlností všech výtek. Sepsal dlouhý dopis na svou vlastní

obhajobu, který nakonec ani neodeslal. Poslal jen krátkou zprávu s přáním duševního

pokoje, bez kterého nelze nikde rozumně jednat. Původní dopis však zněl takto:

«Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен

к религии, – писал, в частности, Гоголь, – и что, говоря о Боге, он чешет у себя

другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью

произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить,

когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих

Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих,

тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается

о Боге… Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто

прожил век в Петербурге, в занятьях легкими журнальными статейками…»24

Gogol svému příteli Pavlu Anněnkovu píše, že Bělinského dopis ho ani nezranil

svým nepřijetím, ale spíše jeho nekřesťanským přístupem. Na konci dopisu vyslovuje svůj

bratrský soucit s hněvem Bělinského.

Bělinského dopis byl rozšiřován v opisech a ve 40. - 50. letech se stal bojovným

programem ruské demokracie. Jeho veřejná distribuce byla zakázaná. První výtisk byl

vydán v Londýně v časopise «Полярнaя звездa» díky Gercenovi. Nazpaměť ho znali i lidé

24 Dvořáčková, V. Záhadný Gogol, paměti, korespondence, dokumenty. Praha, 1973, str. 330
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v zahraničí. V roce 1859 byl dokonce Fjodor Michajlovič Dostojevskij za šíření tohoto

dopisu odsouzen k smrti.

Z deníků Lva Nikolajeviče Tolstého můžeme sledovat jeho názorový vývoj na

Gogolovu poslední knihu. V roce 1857 pojmenoval dopisy svinstvem a o třicet let později

je nazval pozoruhodným dílem, které nebylo pochopeno a teď jen leží v šuplíku skryto

před světem.

Podíváme-li se na ohlasy pozdějších autorů, opět se setkáváme s rozporuplnými

názory. Sergej Govlatov ve své přednášce «Блеск и нищета русской литературы»

z roku 1982 mluví o tom, že Gogol ve své knize omlouvá zotročení a nakonec umírá jako

absolutní blázen.25 Opačný názor má literární kritik Igor Zolotusskij, který nazývá

Gogolovu knihu knihou srdce, která nemůže nechat lhostejného žádného člověka.26

4.3. Reakce církve

Reakce církve na tuto knihu byla zdrženlivá. Církev se nerada vměšovala do

světské literatury, ale stále zůstávali někteří duchovní, kteří se vyjádřili k této knize buď

kladně nebo záporně. Gogol některé představitelé církve sám požádal, aby mu napsali svůj

názor. My vybíráme jen některé osoby, které měly velikou autoritu ve společnosti

a proměnily svými myšlenkami následné Gogolovo jednání.

Na Gogolovy Выбранные места se ozval svatý Ignatij (Brjančaninov), který ve

své době byl archimandritou a opatem v klášteře poblíž Petěrburgu Троице-Сергиевой

лавры a dále i episkopem Kazaňským a Černomořským. Byl velice ctěn za svou duchovní

službu a za zkoumání rukopisů svatých otců, za práci v klášterech i za svou literární

tvorbu. Naklonil si srdce i samotného cara Nikolaje I., který mu s důvěrou svěřil Троице-

Сергиеву лавру, aby z ní vytvořil klášter, který by byl vzorem pro všechny ostatní v celém

Rusku. Ignatij pocházel ze šlechtické rodiny, která mu poskytla dobré vzdělání. Již jako

dítě však spíše vyhledával samotu a přebýval na modlitbách. V roce 1826 na žádost svého

otce absolvoval Vojensko-inženýrské učiliště, po němž si mohl vybudovat skvělou kariéru,

ale dal přednost mnišskému životu. Jeho osobnost se dále vyvíjela, pronikala i do

25 Довлатов, С. Блеск и нищета русской литературы [online]. Нью-Йорк, 1982, № 111. Dostupný z

www: http://www.sergeidovlatov.com/books/blesk.html
26 Lib.ru: Классика. Игорь Золотусский. Гоголь [online]. Москва, 1979. Poslední revize 2000. Dostupný z

www: http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0230.shtml
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literárního světa. Napsal množství knih o mnišství, úvahy o Bibli a vytvořil i studie svatých

otců. K tomu všemu si vytrvale dopisoval se svými bratry a sestrami v Kristu, kteří u něj

hledali duchovní podporu a radu.

Z jeho biografie můžeme usoudit, že to byl člověk, který denně přebýval v Boží

blízkosti a stále se duchovně vzdělával. Jeho názor na Gogolovu knihu byl sepsán v dopise,

který poslal Pletněvovi, který ho pak dále přeposlal samotnému Gogolovi. V něm zřetelně

vyjádřil svou nespokojenost s myšlenkami Выбранных мест. Vyslovil názor, že se

v tomto díle setkává světlo s tmou a že tyto Выбранныe местa jsou jen prostředkem ke

sdílení autorových pocitů a popisu určitého duchovního stavu. Je zde více duševního než

ryze duchovního. Doporučil proto autorovi, aby se raději věnoval důkladnějšímu studiu

církevních otců, u kterých může najít duchovní pravdu.

Gogol, který obdržel tento dopis, píše hned na něj odpověď z Neapole, kde pobýval

v květnu 1847. Vyjádřil nesouhlas se soudem, který Ignatij vyslovil, a vyčetl mu, že

nemůže zcela posoudit jeho knihu, když nezná potřeby lidu, který nežije v klášteře jako on.

Na obhajobu však musíme poznamenat, že svatý Ignatij znal dobře okolní svět, protože

ještě před vstupem do kláštera se pohyboval ve vysokých kruzích společnosti a měl tu

možnost poznat svět i jeho problémy. Gogol však svá slova myslel ještě jinak. Poukazoval

totiž na lidi nevěřící, kteří bloudí jako ztracené ovečky v tomto světě. Právě jim je

adresována jeho poslední kniha. Právě k nim chce promlouvat a touží z celého srdce, aby

po přečtení jeho knihy byli pohnuti a spěchali si přečíst svatá evangelia. O této touze píše

otci Matoušovi a vyslovuje názor, že touha člověka se stát lepším může vést k tomu, že se

může obrátit k Bohu a uvěřit. Tato Gogolova touha promluvit ke čtenářům a poukázat na

důležitost víry v jejich životě měla své překážky a množství nedorozumění a vzájemného

nepochopení.

Jedna z nejvlivnějších osob, která Gogolovi zasáhla do života, byl již zmíněný otec

Matouš Konstantinovskij. Když Gogol pobýval v Neapoli v roce 1847, dozvěděl se od

A. P. Tolstého o tomto výjimečném duchovním, který působil ve Rževu. V době, kdy byl

vláčen kritikou, se rozhodl napsat o radu otci Matoušovi. Žádal o jeho názor na knihu

Выбранные места из переписки с друзьями i o otevřené výtky k ní. Odpověď přišla

hned vzápětí. Otec Matouš nepřijal Gogolovu knihu, nejvíce ho pobouřily části o

přivlastnění si práva poučovat lidi v jejich duchovním životě a část, kde se Gogol snažil

přiblížit světské divadlo duchovním způsobem. Už v tomto dopise oba začali diskutovat o

tom, jaký vliv může mít duchovní a světský pohled na běžného člověka. Zajímavostí je, že
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dopisy od Matouše nebyly dochovány až na jeho poslední odpověď těsně před Gogolovou

smrtí, ale podle formulací autorových odpovědí můžeme odvodit některé skutečnosti.

Jejich korespondence měla zásadní vliv na posledních pět let Gogolova života.

Přilnul ke svému adresátovi, a přestože měli množství neshod a hádek, velice si jej vážil a

dal na jeho názor.

Témata duchovní obnovy, možnosti plnění Boží vůle literární činností či odchod do

kláštera, to byla jen část z toho, o čem si psali. Některá Matoušova slova byla velice rázná

a strohá, někdy byl Gogol těmito slovy zcela ochromen.

«Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя

должна произвести вредное действие и я дам за неё ответ Богу. Я несколько

времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом, но мысль, что

безгранично милосердие Божие, меня поддержала … За что Богу так ужасно меня

наказывать? Нет, он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради

моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые ему молятся обо мне

и умеют угождать ему, ради молитв моей матери, которая из-за меня вся

превратилась в молитву».27

Abychom mohli lépe určit jejich vzájemný vztah, to, co přitahovalo Gogola,

musíme se blíže seznámit s životem otce Matouše. Matouš Konstantinovskij byl povahou

skromný a milosrdný. Ve svých dvaceti letech se oženil a jeho dům byl vždy otevřen

potřebným a chudým. Lidé pracující v jeho domě nebyli věřící, proto každý víkend všem

předčítal z Bible a hovořil o Bohu. Získával si tím důvěru svých poddaných, ti k němu

chodili pro radu a vážili si ho. Byl velice zdrženlivý, nejedl maso a nikdy nezmeškal

nedělní bohoslužbu. Měl neuvěřitelný dar zvěstování Božího slova, kdy předával zřetelně a

jasně poselství evangelií. Dokázal kázat i bez přípravy několik hodin. Roku 1853 jeho

kázání navštívil sám imperátor a byl jim zcela unesen.

V průběhu Matoušova života se stalo několik zázraků, které znatelně ovlivnily jeho

život. Už ve svých pěti letech se toužil naučit číst, o dva roky později už četl církevní

noviny. V osmi letech byl umístěn do tverského kněžského semináře. Zde se projevily

27 Фундаментальная электронная библиотека. М. А. Константиновскомну. Неаполь. 9 мая <н. ст.

1847>. Dostupný z www: http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/psd/psd-300-.htm
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potíže s učením a chápáním duchovních knih. Urputně se proto modlil k Bohu, aby tyto

potíže zmizely. Tak se tomu stalo při jedné modlitbě, kdy se mu zjevil jeden z jeho

přímluvců, ke kterému se modlil a ten mu požehnal. V tu chvíli Matouš cítil jako by mu

byl sejmut závoj, který mu dal pocit svobody a lehkosti.

Další zázrak se udál v jeho pokročilejším věku, kdy zápasil s bolestí očí a hrudníku.

S modlitbou a vírou se vydal k pramenu vody z objeveného hrobu kněžny Iulianie, kde

však zbylo jen bahno. To mu však nezabránilo toto bahno vypít a pomazat si jím oči. V tu

chvíli byl okamžitě uzdraven. Sám v tom neviděl nic neuvěřitelného, vždyť v evangeliích

je zapsáno množství svědectví, kdy Ježíš uzdravoval nemocné, slepé a posedlé, tak i on byl

uzdraven a od té doby už nebyl nemocný, jak sám konstatoval po této události.

Gogol byl fascinován hlubokou vírou otce Matouše a se stále větší důvěrou

přistupoval ke svému duchovnímu otci. Považoval ho za nejchytřejšího člověka, kterého

kdy ve svém životě potkal, a uvažoval, že když bude spasen, tak jen díky přímluvám otce

Matouše.

Po dobu pěti let, kdy trvalo jejich přátelství, se jejich vztah natolik prohloubil, že

okolí začalo v určitých směrech podezírat Matouše Konstantinovského a dávat mu za vinu

některé duchovní i osobní proměny Gogolových názorů. První obvinění se týkalo mnišství.

Otec Matouš se bránil, že nechtěl Gogola přemlouvat k tomu, aby odešel do kláštera, ale

radil mu:

«слушать Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей … оставивши все

хлопоты и вещи мира … поворотить во внутренюю жизнь; читать Евангелие,

святых отцов». 28

Historik Nikolaj Barsukov dále poznamenává, že tyto myšlenky se u Gogola

objevily po dlouhé době od seznámení s otcem Matoušem.

Dalším obviněním bylo to, že Matouš osobně ponoukal Gogola k tomu, aby spálil

druhý díl Мёртвых душ. I zde se musel duchovní ohradit. Přiznává, že četl některé

kapitoly tohoto druhého dílu a měl velké výhrady vůči některým postavám, které se v něm

nově objevovaly. Postava duchovního prezentovala reálného člověka, kterého by čtenář

okamžitě rozpoznal, a postava gubernátora byla svou povahou a charakterovými rysy zcela

nereálná. Proto doporučil nevydávat tento druhý díl s obavou, že Gogol sklidí ještě větší

28ВОРОПАЕВ, В. А., ВИНОГРАДОВ, И. А. Н. В. Гоголь и Православие. Москва, 2004, стр. 327
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výsměch než s Выбранными местами из переписки с друзьями. Matouš si velice vážil

Gogolova literárního talentu a považoval ho za dar od Boha, proto odmítal jakékoli

spekulace o tom, že by zakazoval autorovi psát světské knihy a poukazoval na to, že

Мёртвыe души byly spáleny jen proto, že je autor považoval za slabé nikoli za hříšné. 29

Ke sklonu Gogolova života probíhá proces jeho oprošťování se od světského

způsobu života a proces vyznávání hříchů. Jeho duchovní otec ho vyzývá: «Отрекись от

Пушкина – он был язычник и грешник!».30 Pro Gogola však byl Puškin inspirací a velice

ctil jeho dílo. Jeho připoutání k Puškinovi bylo tak silné, že otec Matouš to považoval za

modlářství. Uváděl přiklad z Lukášova evangelia, kde je psáno, že tam, kde je naše

bohatství, tam je i naše srdce. 31Vyzýval proto autora, aby se zřekl své slepé adorace tohoto

autora, jehož dílo považoval za dobré, ale bylo v něm i mnoho hříšných myšlenek a hlavně

místy velice nebezpečné pro názorový vývoj mladých lidí.

Proč však toto vše požadoval? Věděl něco, co bylo samotnému Gogolovi skryto?

Z biografie Matouše Konstantinovského víme, že měl vidění o smrti vlastní manželky.

Dokonce za ní odsloužil panychidu. Je proto možné, že věděl, že i Gogola čeká smrt,

a připravoval jeho duši k odchodu a očištění před Bohem.32 Sám konstatoval, že nevidí nic

špatného na tom, že z autora udělal pravého křesťana.

Jejich poslední setkání bylo ve znamení odpuštění předchozích nedorozumění a

křivd. Gogol prožíval poslední dny svého života a s netrpělivostí očekával od Matouše

dopis, který měl být odpovědí na jeho omluvu za nepříjemná slova, která vůči němu vyřkl.

Dvanáctého února se konečně dočkal odpovědi:

«Хpистианская ваша ко мне откpовенность и благодушие не ошибусь, скажу —

сpоднили вас со мною. И потому ваши скука и душевные смущения суть вместе

и мои. И потому пpошу вас, не унывайте — не отчаивайтесь, во всём

благодушествуйте. Как можно, если не сеpдце, то, по кpайней меpе, ум ваш

29 Dvořáčková, V. Záhadný Gogol, paměti, korespondence, dokumenty. Praha, 1973, str. 407
30 Lib.ru/Классика. ВЕРЕСАЕВ, В. Гоголь в жизни [online]. 1933. Poslední revize 2009. Dostupný

z www: http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0230.shtml
31 Bible, překlad 21. století. Evangelium podle Lukáše 12, 34. Praha, 2009, str. 1342
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деpжите поближе к Иисусу Хpисту. Имя Его чаще имейте в устах: оно и далее

с Ним познакомить может — натуpально, с условием уклоняться от миpа и всего

я же в нём … Пpостите, возлюбленный о Господе! Боюсь что-то я за вас — не

сбоpол бы вас общий вpаг наш. Но и чувствую вместе с тем какую-то надежду,

и вы не посpамитесь пpед Господом в день явления славы Его … Желаю вам

в Святой Евхаристии ощутительно вкусить и познать, сколь благ Господь наш.

Прощайте и спасайтесь от рода строптивого сего. Благодать Божия да будет

с вами везде и всегда — молящийся о сем, вас о Христе любящий протоиерей

Матфей Александров.»

Tím můžeme uzavřít kapitolu týkající se otce Matouše a podívat se za ohlasem,

který přišel rok po vydání Выбранных мест. Stepan Ševyrev píše jakési ohlédnutí za

bouřlivou dobou, kdy tato kniha spatřila světlo světa. Celá Moskva považovala Gogola za

blázna, který zahodil svůj talent a pouští se do poučování lidí, aby dbali na svůj duchovní

život a obrátili se k Bohu. Tuto stránku Gogolova myšlení a vnímání čtenáři neznali. Právě

v Выбранных местах poznáváme skutečného Gogola. To se samozřejmě publiku nelíbí.

Zvykli si na satirika, který poukazoval na prostopášnost života a bídný stav Ruska.

Poslední kniha otevřela tajemství Gogolovy duše, ukázala na jeho myšlenky a pohnutky.

Ševyrev dále poukazuje na autorovu hlubokou náklonnost k pravoslavné církvi a její

výsostný význam pro ruský národ i samotné Rusko. Jedině církev může smířit lid s vládou

a se sebou samým.

Literární kritika, kritika přátel i duchovních dostala Gogola na kolena. Ve svém

dopise Aksakovu v srpnu roku 1847 vyznává, že to byla jen Boží vůle, aby on sám mohl

pocítit porážku, a přiznává, že každá kritika, kterou sklidil, měla své opodstatnění. Právě

díky ní se naučil větší pokoře, na jíž potřebu upozorňoval ve svém dopise «Правилo

жития в мире». Svůj dopis Aksakovovi uzavírá myšlenkou, že opravdový soud nad jeho

dílem vysloví jen ten nejmocnější, Bůh sám.
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5. Авторская исповедь

Авторская исповедь byla vydána až po Gogolově smrti v roce 1855 v knize

Сочинения Н. В. Гоголя, найдённые после его смерти. Tento název – Авторская

исповедь, zvolil S. P. Ševyrjev, který se podílel na publikaci této knihy. Gogol sepsal svou

Исповедь v průběhu léta roku 1847. Měla to být jeho reakce na kritiku, která byla vyřčena

proti jeho Выбранным местам из переписки с друзьями i s dalšími dodatky k jeho

předchozím knihám, které nebyly správně pochopeny.

Kritikou byl vláčen převážně on sám a ne jeho kniha. V průběhu roku 1847 se

zformovaly tři proudy smýšlení o Gogolově poslední knize. Jedni knihu považovali za plod

hrdosti člověka, druzí ji zcela nezavrhli, ocenili ji jako dobré dílo, ale stále měli množství

výhrad, třetí knihu označili za výtvor člověka hluboce věřícího. Zcela nejednotné názory,

nepochopení autorových záměrů a vůbec účelu knihy, vedly Gogola k tomu, aby sepsal

svou Исповедь, která přímo reagovala na konkrétní výtky a obhajovala vlastní počínání.

Jeho setkání s lidskou krutostí, kdy mu lidé přímo do očí říkali, že se zcela zbláznil,

ho vedla k tomu, aby otevřel ještě více svou duši. Své poslání sloužit lidem naplňuje jako

spisovatel. Touto touhou byl poháněn již od raných let. Hledá své místo ve společnosti

a nalézá ho zde. Na poli literatury. Jeho schopnost dobře odhadnout člověka mu pomáhá

přesně a s nadsázkou popisovat své postavy. Gogol komentuje svá předchozí díla,

hlavně Мёртвыe души a Ревизора. Píše o Puškinovi, který byl iniciátorem prvotních

myšlenek k napsáni těchto dvou děl. Právě v těchto knihách chtěl Gogol podat zprávu o

ruském národě, o tom, co je vlastní ruskému člověku. Právě zde nachází svou službu,

službu vlasti. Při svých dlouhodobých cestách sleduje lidi, jejich chování a jednání a tyto

knihy mají být odrazem toho všeho. Díky tomuto sledování a poznávání duševní bídnosti

člověka se Gogol obrátil k Bohu a uvěřil ve vykoupení z hříchů Ježíšem Kristem. V tomto

období probíhá jeho zkoumání vlastní duše, a právě ve svých knihách odhaluje svou

nicotnost, kterou maskuje chováním jednotlivých postav. Sbírá vtipy, historky a používá je

ve svých knihách jako východisko k jednotlivým situacím a změnám děje v příběhu.

Jeho touha tvořit a jeho vnitřní, duchovní proměna byly hlavními důvody k tomu,

aby se stále více ponořoval do sebe a stále více se vzdělával. Čtení knih svatých otců,

zkoumání Písma ho přivádělo na myšlenky, že chce právě cestou napsání knihy se podělit

o své zkušenosti a ukázat Rusku, co je to láska k bližnímu. Protože když milujeme svého



45

bližního, chceme mu pomoci a s pokorou vznášíme námitky vůči jeho chování, které může

člověku velice uškodit. V čem však spočívá život? Právě naším životem máme sloužit

Bohu a lidu. Službou můžeme měnit lidské charaktery a učit se v naších vztazích

důvěřovat Bohu, který nás proměňuje a ukazuje, jakým způsobem být správným

křesťanem. Právě láska k bližnímu byla východiskem k Gogolovu nepochopení lidí, kteří

ho kritizovali. Z pouhých pár slov posuzovali celé jeho dílo. Jak si může člověk vůbec

dovolit vyřknout něco tak ohavného a nepřemýšlet, jak moc může ublížit? Jak se člověk

může sám nezamyslet nad tím, jaký dopad může mít slovo, které vyřkl bez pozastavení se

nad tím, zda by jemu samotnému bylo příjemné přijmout takovou kritiku?

S takovými myšlenkami přišel Gogol ve své Исповеди. Vyznává, že jeho duše je

absolutně vyčerpaná a zdrcená slovy všech kritiků. Hledá však ve všem to pozitivní a

vychází z tohoto pranýřování  posilněn a s rozvahou vše přijímá.

Zpověď jako literární žánr není zcela obvyklá ve světské literární sféře. Zpověď je

charakteristická pro katolickou a pravoslavnou církev, kde člověk, který přichází

k duchovnímu se vyzpovídat, se kaje ze svých hříchů, touží po smíření s lidmi, se kterými

měl rozepře, a zavazuje se k nápravě svých činů. Gogol otevírá své nitro nejenom Bohu či

duchovnímu, ale kaje se před celým národem. Zpovídá se nejen jako člověk, ale i jako

spisovatel. Proto analyzuje svou dosavadní spisovatelskou dráhu. Proto vyplouvají na

povrch skutečnosti, které stály za napsáním jednotlivých známějších děl. Představuje svůj

proces tvorby. Od první myšlenky, tvoření postav, po umělecké ztvárnění.

Jeho Исповедь převážně reagovala na Bělinského dopis, protože ten Gogola zasáhl

ze všeho nejvíce. Bělinského obvinění, že se Выбранными местaми из переписки с

друзьями vydala na cestu zpátečnictví, že hledala v minulosti a ve starých pořádcích

východisko všech problémů, vedlo Gogola k napsání vlastní obhajoby. Nikdy nepovažoval

Evropu či celkově Západ za nepotřebný, nezavrhoval jej. Mnozí si právě toto začali myslet

a o to větší bouři autor vyvolal. Jak již bylo zmíněno, Gogol chtěl prozkoumat a vystavit na

odiv ruskou přirozenost, ruskou duši. Rozhodně nezamýšlel zavrhnout evropské názory a

filozofii. Chtěl nejdříve důkladněji poznat vše, co je ruské, jemu nejbližší a až potom se

zabývat myšlenkami z Evropy. Jestliže chceme přinášet do společnosti nové názory a

uplatňovat je, nejdříve musíme poznat to, co máme my sami ve svém národě, a potom sami

zvážit, co nového je potřeba vnést, a posoudit, zda je to vůbec potřeba.

Cesta zavržení, nepochopení a krutý pád Gogolovi dal poznat, jak je důležité si

vážit lidí, blízkých přátel, kteří viděli jeho bolest a i když by taky měli, co mu vyčíst,
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ušetřili ho a poskytli mu slova podpory v době, kdy mu bylo nejhůř. Na konci své

Исповеди vyjadřuje vděk těmto lidem, kteří se nebáli zapřít sami sebe a v těžkých chvílích

myslet na Gogolovo blaho. Právě sebezapření je jednou ze ctností, která pozvedá Ducha a

které bychom si měli vážit více.

Gogolova Исповедь nám přináší další a zcela nové informace o jeho myšlení.

Hlouběji pronikáme do autorova nitra a zjišťujeme, že byl citlivým a vnímavým člověkem,

který celý svůj život usiloval o blaho druhých, ale způsob, kterým se snažil projevovat svůj

zájem o lid, nebyl zrovna nejvhodnější. Jeho upřímná touha předat lidem radostnou zvěst

o křesťanské lásce a možnosti sebekázně, vedla v jeho době k nepochopení a odsouzení.

Jeho zranitelnost otevírá zcela novou perspektivu pohledu na známého satirika

a humoristu. Poslední roky života odhalují Gogolův vnitřní svět. Svět duchovního zápasu

o vlastní čistotu před Boží tváří, přehodnocování svých dřívějších činů a hlavně

osvobozování se od světskosti. Touha po Božím ráji ho vedla k ještě většímu ponoření se

do sebe, ale zároveň i otevření se jakékoli kritice a přezkoumávání své vlastní duše.

Hluboce věřící Gogol vnáší svou Исповедью zcela něco nového, co nenechává klidným

žádné srdce. Vyznání a pokoření se před čtenářem ukazují skutečnou spisovatelovu duši,

která svou láskou k lidu byla vždy připravená a odhodlaná pohotově sloužit svým slovem

člověku, kterému věřil a kterého miloval.
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6. Závěr

Nikolaj Vasiljevič Gogol byl předním spisovatelem 19. století, který vešel

do literárního povědomí jako satirik a humorista. Jeho díla vždy ukazovala reálný pohled

na život ruského člověka. Humor, groteska a výsměch lidským špatným vlastnostem

vyzývaly čtenáře k  smíchu, ale i k zamyšlení se nad sebou samým. Gogolova celoživotní

touha sloužit lidem jakýmkoliv způsobem, ho vedla k tomu, že vystřídal množství

zaměstnání, prošel si mnoha pády a odmítnutími, až na konec zakotvil na poli literatury.

Právě pomocí umělecké tvorby naplňoval své představy o službě lidem. Už od dětství byl

veden svou matkou k víře, která pro něj zpočátku neměla velikou hloubku, ale postupem

času měnila jeho osobnost. Později, konkrétněji ve 40. letech 19. století, dochází

v Gogolově životě k religiózní krizi, která ho nutí přehodnocovat svá předchozí díla a

úspěchy. V jeho duši probíhá vnitřní boj o duchovní čistotu. V té době přichází s nápadem

vydání dopisů, které si psal se svými příteli a ve kterých vidí množství užitečných rad do

života čtenářů. Zde se otevírá poslední kapitola Gogolovy literární tvorby, která

samotnému autorovi přinesla množství trápení a nepochopení ze strany vlastního okolí.

Obraz satirika, který o sobě Gogol vytvořil ve společnosti, se mění v obraz

moralizujícího člověka, který si bere právo na poučování a prorokování. Tento nový náhled

do autorova života, do jeho vlastního nitra, otevírá čtenáři zcela jinou perspektivu. Skrytá

tajemství a touhy hluboce věřícího člověka na straně jedné a posměvačné hlasy postav

Gogolovy prózy na straně druhé, vnáší do literární společnosti zmatek a rozpor. Literární

kritika se staví k jeho vydání Выбранных мест из переписки с друзьями převážně

negativně. Nechápou, jak je možné, že autor, který svou útočnou prózou na společenské

poměry a lidské neřesti, může obhajovat carismus, poddanství a prosazovat přilnutí

k pravoslavné církvi, která už dávno nehraje důležitou roli v lidských životech. Je to doba

rozdělení se společnosti na západníky a slavjanofily a určitému napětí mezi těmito

skupinami. Sám Gogol se oficiálně nepřihlásil k žádnému proudu, názorově lnul více

k slavjanofilům, ale nebránil se novým myšlenkám ze Západu.

Kritika jeho Выбранных мест přivedla Gogola na pokraj sil. Kritici literárních

časopisů smetli knihu jako největší zlo, duchovní představení se báli nejasného a

negativního vlivu na společnost. Největší zlom přinesl dopis Bělinského, který neskutečně

zasáhl Gogolův život. Po další generace tento dopis měnil svůj význam dle potřeb dané

doby. Strohá kritika, která neznala slitování, byla poslední tečkou k napsání vlastní
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obhajoby vůči sobě samému i vůči kritice. Na řadu přichází Авторская исповедь, která

zcela otevírá myšlení a duši autora. Gogol seznamuje čtenáře se svými úmysly v napsání

poslední knihy, reaguje na jednotlivé kritiky, nejvíce však na kritiku Bělinského,

přehodnocuje své dosavadní dílo a snaží se je sám podrobit cenzuře, tentokrát cenzuře

Boží. V této chvíli každá činnost má sloužit Bohu a těm nejvyšším záměrům.

V posledních pěti letech svého života měl Gogol nablízku člověka, který velice

ovlivnil jeho jednání a uvažování. Byl to svatý otec Matouš, který pro něj byl duchovním

zrcadlem. Právě na tuto osobu padalo nejvíce obvinění, která se týkala duševního stavu

Gogola. Sám Matouš však tato obvinění vyvracel zcela jasně a kategoricky. Proces

očišťování se od světskosti vedla Gogola k obnovení svého myšlení po vzoru evangelií a

následně ke zřeknutí se všeho, co nebylo napsáno nebo uděláno pro Boží dílo. Tento obrat

nám ukazuje, jak může člověka nesmírně ovlivnit víra a myšlenky okolí. Do jaké míry

může člověk změnit své chování a jednání, když je pod vlivem dogmatického přesvědčení,

že vše je v rukou Božích i samotná autorova poslední kniha, která byla napsána

s nejčistšími úmysly, předstoupí a bude souzena jen tím nejvyšším, Bohem.

Gogol se obával Božího soudu. Od dětství mu matka předčítala knihu Zjevení, kde

se popisuje tento soud a uměla poutavě vyprávět další biblické příběhy, které v malém

Gogolovi vyvolávaly strach a bázeň před Bohem. V roce 1852 Gogolovi umírá jeho blízká

přítelkyně a právě tento okamžik je vrcholem všeho z dosud prožitého trápení. Ochromen

úzkostí se Gogol v době před vlastní smrtí postí, snaží se před Bohem ospravedlnit za vše,

co během svého života vykonal. Uvědomoval si vlastní pýchu a nedokonalost své

myšlenky poučovat ostatní. Při návštěvě Jeruzaléma byl zcela pokořen svou hříšností

a zaslepeností. Autor klesl na nejhlubší dno a zpovídal se nejen ze svého života, ale i ze

svého celoživotního spisovatelského díla.

Je nesmírně pozoruhodné zjištění, že duchovní změny v lidských životech

vyvolávají ze strany okolí vzdor a nepochopení. Svědectví množství věřících lidí, kteří

prošli duchovní obnovou, hovoří o nepřijetí okolím, ale na druhé straně o nesmírném

pokoji a vyrovnanosti ve vlastním životě. Je pravda, že když člověk dojde k určitému

bodu, kdy je smířen se vším, co ho v životě potkalo a pozná Boží milost a lásku, kterou

Bůh nás miluje a vede, potom nepotřebuji nic víc než přebývaní v Boží přítomnosti a na

modlitbách či půstu. Když člověk je vytržen z běžného života a upírá svůj zrak k Božímu

trůnu, vše ostatní mu pak připadá nepodstatné a nedůležité. Tak i Gogol došel na tuto

cestu, kdy se Bůh pro něj stal vším. A tak mohl v pokoji spočinout v Božím náručí, kam

upíral svůj zrak v průběhu psaní svých posledních děl.
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Resumé

Bakalářská práce Duchovní próza N. V. Gogola je postavena na principu hlubší

analýzy autorova života a jeho religiózního prožívání. Pozornost je nejvíce věnována

autorově poslední vydané knize Выбранные места из переписки с друзьями, se kterou

práce blíže seznamuje a odkazuje na další souvislosti v tvorbě této korespondence. Dále se

zkoumá Авторская исповедь, která byla přímou reakcí na dobovou kritiku.

Hlubším poznáním osobního Gogolova života, výchovy, vlivu okolí a hlavně jeho

duchovního života, který se v průběhu celého života neustále proměňoval, práce ukazuje

bohatou spojitost s autorovým literárním dílem. Vliv jednotlivých významných osobností,

kritiků, přátel či rodiny Gogola vede k osobní proměně i tvůrčí práce. Práce se zabývá

těmito proměnami a zaměřuje se na poslední léta autorova života.

Vydání Gogolových Выбранных мест vedlo společnost k bouřlivým diskuzím o

samotné knize, ale i o samotném autorovi. Jak kritika literární, tak i kritika jednotlivých

duchovních měla pro Gogola zásadní význam. Religiózní krize, kterou autor prožíval ke

konci 40. let byla popudem k vydání knihy s  radami a poučkami, kde se, po vzoru pravého

křesťana, rozhodl podělit se čtenáři s vlastním myšlenkami a otevřít tak otázky k vlastnímu

zkoumání. V této knize vidíme zásadní proměnu v nazírání na svět a hlavně právě v tomto

díle se setkáváme se skutečným Gogolem, který byl pro své okolí doposud tajemstvím.

Nepřijetí kritikou autora zlomilo a jeho vysoké cíle, obrátit celé Rusko na cestu

víry, se nevyvedly. Jeho nepochopení důvodů kritiky mělo za důsledek ještě větší otevření

své vlastní duše čtenářům. Přehodnocování a zkoumání sebe samého odkrylo i skrytá

zákoutí z tvorby některých děl. Jeho Исповедь naskytla náhled do autorova nitra a

přesvědčila nás v tom, jak velký vliv má křesťanská víra a morálka na lidský život.

Nepřijetím okolím a odmítnutí Gogolova uvažování a jednání, se autor ocitá na

pokraji svého života a na pomyslném vrcholu své duchovní cesty. Hluboké prožívání

spojené se silným přesvědčením vede autora k pokání a uznání všech dosavadních chyb a

k touze vše napravit. Tato náprava spočívala v dlouhých půstech a očišťování se před

Bohem za vše, co kdy napsal špatného nebo nevhodného. Spojením všech těchto okolností

sledujeme obrat literárních záměrů v Gogolově próze a můžeme konstatovat, že lidská

duše je vskutku tak nepopsatelná a těžce prozkoumatelná, že spojení lidského života

s vírou může přinést mnoho rozporuplných situací a obrátit nás na zcela jinou cestu a také
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přinášet i nepochopení ze strany našeho okolí. Toto vše platí i v díle Nikolaje Vasiljeviče

Gogola, který uzavřel svou literární dráhu vzdáním díku a oslavením jména svého

nejvyššího Soudce, Boha.
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Резюме

Бакалаврская работа «Духовная проза Н. В. Гоголя» основана на принципе

глубокого анализа религиозного опыта жизни автора. Самое большое внимание

уделяется глубокому анализу последней книги автора «Выбранные места из

переписки с друзьями». В работе также затрагивается «Авторская исповедь», как

прямой ответ автора на современную критику.

Глубокому изучению подвергается личная жизнь, образование, влияние

мнения окружения, и особенно, духовная жизнь автора, которая с возрастом

диаметрально меняется. Все это отражается в литературных произведениях.

Отношение к его произведениям влиятельных людей, критиков, друзей и семьи

оказывает влияние  не только на его творчество, но и трансформирует его личность.

В работе прослеживаются все эти изменения, а акцент делается на последние годы

жизни автора.

Публикация «Выбранных мест из переписки с друзьями» привела

литературное общество к бурной дискуссии как о самой книге, так и об авторе.

Жизнь Гоголя радикально меняется после критики литературного общества и

особенно критики духовенства. Религиозный кризис, который наступил в конце 40-х

годов, стал толчком к созданию новой книги. Автор решил поделиться с читателями

рекомендациями «истинного христианина». Своими суждениями автор предлагает

читателю задуматься над его собственным отношением к религии. В этой книге мы

прослеживаем глубокие изменения в восприятии мира, а главное, мы знакомимся с

действительным Гоголем, который был до сих пор для всех загадкой.

Непонимание критиков сломило автора и его желание обратить всю Россию

«на путь Истины» ослабевает. В желании пояснить критикам состояние своей души,

Гоголь еще более открывается в следующем произведении. Самооценкой и глубоким

изучением самого себя он еще более «обнажается». Его «Исповедь» открыла

внутренний мир автора и позволила нам понять, какое большое влияние может

оказать христианская вера на жизнь человека.

Непонимание и неприятие окружением приводит автора на «край» жизни, но

на «вершину» его духовного пути. Глубокая вера, подкрепленная твердым

убеждением, приводит автора к покаянию, признанию допущенных ошибок

и желанию их исправить. Так наступает время длительных постов и очистки перед
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Богом за все, что было ранее написанно неправильно. Жизненные повороты

прослеживаются в литературной прозе Гоголя. Можно сказать, что человеческую

душу действительно сложно описать и трудно исследовать. Искренняя вера может

принести много конфликтных ситуаций, сбить с жизненного пути, встретить

отвержение общества. Все это отражается в творчестве Николая Васильевича

Гоголя, который окончил свою литературную карьеру выражением глубокой

признательности своему единственному Судье - Богу.


