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Abstrakt 

 

 Práce si klade za cíl zjistit, proč je světoznámá komedie Revizor, která 

vznikla ve 30. letech 19. století v carském nevolnickém Rusku, stále aktuální i na 

počátku 21. století, v čem spočívá její nadčasovost. Autor nejprve definuje satiru 

jako specifický umělecký způsob a podává stručný přehled jejího vyuţití v evropské 

a ruské literatuře. Poté v kontextu spisovatelova ţivota a díla a na pozadí 

historických souvislostí zkoumá okolnosti vzniku díla a podstatu Gogolova 

dramatického mistrovství. Důraz je kladen na analýzu témat, charakteristiku hlavních 

a vedlejších postav komedie, typizační umění a na rozbor uměleckých prostředků, 

jimiţ je dosahováno satirického účinku (ironie, sarkasmus, parodie, situační a 

jazyková komika, hyperbola apod.). Zvláštní pozornost je věnována přijetí díla 

dobovou kritikou, spisovateli, čtenáři a diváky. 

 

Klíčová slova: satira, Gogol, Revizor, umělecké prostředky, typizační umění, 

nadčasovost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

  The aim of this thesis is to explore and subsequently find out why the world-

famous comedy The Government Inspector, which was written in 1830s in serf, 

tsarist Russia, is still current even at the beginning of the 21st century. The thesis 

also deals with the reasons why the themes of the comedy are timeless. In the first 

instance, the author of this thesis defines satire as a distinctive artistic means, and 

briefly demonstrates its usage in European and Russian literature. Afterwards, in the 

context of writer's life and his literary works, as well as historical background, the 

author investigates the circumstances of origins of the comedy and the essence of 

Gogol's dramatic mastery. An emphasis is put on analysis of the themes, 

characteristics of major and minor characters of the comedy, art of typification, as 

well as on analysis of artistic means, by which the satirical effects are achieved 

(irony, sarcasm, parody, situational and linguistic comic, hyperbole etc.). A special 

emphasis is put on reception of Gogol's comedy by contemporary critics, writers, 

readers and spectators. 

 

Key words: Satire, Gogol, The Government Inspector, Artistic means, Art of 

Typification, Timelessness 
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Úvod 

 

 Nikolaj Vasiljevič Gogol patří k autorům, kteří proslavili ruskou literaturu. 

Napsal mnoho děl označovaných jako duchovní próza, ve světě je však přijímán 

především jako satirik. Na repertoáru divadel celého světa můţeme vedle Hráčů a 

Ţenitby najít především komedii Revizor, v níţ Gogolovo satirické mistrovství 

dosáhlo svého vrcholu. I kdyţ byla napsána ve 30. letech 19. století v carském 

nevolnickém Rusku, stále poutá pozornost divadelních tvůrců a diváků, vyrůstají na 

ní nové herecké i reţisérské generace. I mne během studia ruské literatury velmi 

zaujala, a chtěl jsem proto hlouběji poznat její podstatu a poslání.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, v čem spočívá nadčasovost této 

divadelní hry, proč se stala součástí „zlatého fondu“ světové dramatické tvorby, 

jakými prostředky autor dosahuje satirického účinku.  

Pro ujasnění pojmu satira a poznání jejích výrazových prostředků bylo třeba 

uţít metody literárně teoretické, literární historie mi pomohla poznat Gogolův vztah 

k dramatické tvorbě, okolnosti vzniku jeho komedie a její přijetí různými vrstvami 

tehdejší ruské společnosti. Prostřednictvím analýzy textu jsem pak zjišťoval 

strukturu díla, jeho jednotlivá témata a symboly a především způsob, jímţ autor 

vytváří své postavy. Práce je členěna do pěti kapitol.  

První kapitola pojednává o satiře obecně, o vzniku tohoto uměleckého 

způsobu, uměleckých prostředcích, které pouţívá, a o jeho vývoji v ruské literatuře v 

kontextu literatury evropské.  

Druhá kapitola uvádí důleţitá fakta z Gogolova ţivota, zmiňuje autorova 

nejvýznamnější díla a poté se zaměřuje na jeho satirickou tvorbu.  

 Třetí kapitola je věnována jiţ samotné hře Revizor, zabývá se vznikem 

komedie a stručně přibliţuje její děj.  

 Ve čtvrté kapitole jsou charakterizována nejdůleţitější témata a symboly a 

především rozebrány hlavní i vedlejší postavy a jejich význam v komedii. Pozornost 

je zaměřena na umělecké prostředky, jimiţ autor dosahuje satirického účinku 
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(typizační umění, jazyková a situační komika, mimoúrovňová komunikace, 

deformace reality apod.)  

Pátá kapitola se zabývá dobovým přijetím Revizora ze strany vládních 

úředníků, spisovatelů a veřejnosti.  

  V závěru je provedena syntéza získaných poznatků v souvislosti se 

stanoveným cílem práce.  
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1 Satira 

 

  Satira je umělecký způsob, uţívaný zejména v literatuře, jehoţ cílem je 

odhalovat negativní a neţádoucí jevy ve společnosti, kritizovat je a vysmát se jim. 

Zesměšňovány bývají také lidské vlastnosti, pokrytecká morálka určitých 

společenských vrstev, mezilidské vztahy, někdy i společenské zřízení. Nejčastěji se 

satira vyskytuje ve dobách, kdy je ve společnosti příliš mnoho záporných jevů a 

nedostatků. Můţe se jednat o společnost s absolutistickým způsobem vlády, 

diktátorské a totalitní reţimy, byrokratickou společnost či společnost, která je plná 

předsudků. K rozvoji satiry můţe docházet i tam, kde jsou velké sociální 

nesrovnalosti.  

 Původ slova satira má dvojí vysvětlení: buď pochází od mytických postav 

satyrů, kteří se ve starověkém Římě zobrazovali jako posměvačné bytosti, napůl 

bohové a napůl zvířata; nebo pochází z latinského lanx satura, coţ bylo lidové 

označení, které doslovně znamenalo všehochuť. 

  Satirik vyuţívá celou řadu prostředků, jejichţ pomocí se snaţí poukázat na 

záporné jevy. K nejvýznamnějším satirickým prostředkům (kromě samotného 

výsměchu) patří například ironie, litotes, sarkasmus, parodie a další. 

Ironie je nejvíce rozšířený způsob výsměchu. Podstatou ironie je, ţe říká něco 

jiného, neţ skutečně míní. Vyslovuje například přesný opak toho, o čem je řeč. Můţe 

téţ přehánět nebo skutečnost zamaskovat (vţdyť řecké slovo „ειρωνεία“ znamená 

právě zastírání). 

Významným satirickým prostředkem je sarkasmus. Na rozdíl od ironie 

sarkasmus vyznívá tvrději, často s jistou dávkou cynismu. Zatímco ironie se 

dovolává pochopení výroku, v případě sarkasmu tomu tak být nemusí. 

Dalším satirickým prostředkem je parodie. Jde o posměšné napodobení a 

přetvoření původního obsahu do směšného charakteru. 

Druhem parodie je travestie. Pouţívá obměnu výrazu (nebo formy) 

uměleckého díla. Pro dosaţení komického účinku se při popisu situace pouţívají 
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slova či obraty vyššího stylu na místě pro danou situaci obvyklých jazykových 

prostředků. 

Litotes – tento prostředek vyjadřuje skutečnost pomocí popření opaku. 

Typické je zde pouţití dvojitého záporu. Např. věta „není to špatné“ neznamená, ţe 

je něco špatně, ale naopak. Platnost tohoto výroku je tedy kladná. 

Hyperbola (neboli nadsázka) skutečnost záměrně přehání a zveličuje, chce 

zdůraznit závaţnost (tato závaţnost často bývá subjektivní). 

Karikatura jako satirický prostředek zvýrazňuje záporné vlastnosti nebo 

nějaký konkrétní povahový rys člověka. Pro karikaturu je příznačný ještě jeden rys: 

objekt svého výsměchu do velké míry zjednodušuje. 

Situační komika (situační humor) je druh humoru, poukazující na komičnost, 

resp. absurditu, a to za pomocí konkrétní situace. Právě na tomto principu jsou 

zaloţené situační komedie.  

Vtip (neboli anekdota) je další prostředek, který se v satirické literatuře hojně 

uţívá. Vtip můţe být zaloţený na paradoxu nebo dvojznačnosti, a vţdy bývá 

zakončen výraznou, často nečekanou, pointou.  

V satirických dílech se můţeme setkat s prostředkem, který se označuje jako 

nomen omen. Pouţívá se vţdy, kdy jméno osoby (nebo název místa) vyjadřuje 

charakteristický rys či vlastnost svého nositele.  

  V satiře je také nezbytným prvkem humor, který poněkud zmírňuje přímou 

kritiku. Na rozdíl od satiry humor záporné jevy ve společnosti neodsuzuje tak ostře a 

radikálně, jak je tomu v případě satiry. 

  Nejvýznamnější ţánry satirické literatury jsou například stručná a vtipná 

průpověď, veselohra, fraška, satirická komedie, pamflet (tento ţánr bývá ve většině 

případů zaměřený proti společnsoti), paksvil (ţánr napodobující původní dílo, tato 

imitace je však nezdařená), píseň, epigram (často se jedná o dvouverší), humoristický 

román, humoristická povídka, apokryf, groteska (právě v tomto ţánru satiry se 

uplatňuje sitauční komika a situační humor), a v neposlední řadě také satirický 

román, který se zvlášť rozvíjí během 19. století. 
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  V literární kritice se lze setkat s dost rozšířeným názorem, ţe satira je 

samostatný literární druh, tedy nikoliv jen umělecký způsob. Z tohoto důvodu se 

někdy uvádí, ţe existují čtyři základní literární druhy: poezie, próza, drama a satira. 

Nahlíţíme-li však na satiru jako na nástroj, který satirik ve své tvorbě pouţívá, spíše 

se dá přiklonit k názoru, ţe je satira spíše způsob, neţ literární druh.  

  Satira se nevyskytuje výlučně v literatuře. V současné době se objevuje i v 

hudbě. Jako názorný příklad lze uvést rockovou hudbu. Důvodů, proč rocková hudba 

vznikla, je nepochybně mnoho, ale satira (či spíše satirické zobrazení skutečnosti) 

byla jedním z hlavních důvodů, proč tento druh hudby vůbec vznikl. V textech písní 

se vyskytuje parodie na soudobé poměry a společenská negativa, jejich zesměšnění. 

Jedním z cílů tohoto hudebního ţánru bylo tedy poukázat na špatnosti a nešvary 

vyskytující se v současné společnosti. Nejvíce rockových skupin vznikalo ve 

Spojených státech a dále se šířily po celém světě. K takovým skupinám patří např. 

System of a down nebo skupina Rise Agaist. 

 Paradoxně lze satiru nalézt i v některých počítačových hrách. V průběhu 

prezidentské předvolební kampaně v USA roku 2008 vznikla hra Bush Game, jeţ 

poukazovala na nevhodné způsoby, kterými se jednotliví kandidáti snaţili získat 

přízeň voličů. 
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1.1 Satira v evropské literatuře 

 

  Přestoţe jako literární způsob vznikla satira ve starověkém Římě, její počátky 

sahají daleko do minulosti. Její vznik je moţné datovat zhruba počátkem 2. tisíciletí 

před naším letopočtem. Jedná se tedy o jeden z nejstarších literárních způsobů vůbec. 

  Jiţ řecký dramatik z 5. století před naším letopočtem Aristofanés psal 

satirické hry. Mezi tyto hry patří Jezdci, Ţáby, Lysistraté, Vosy a jiné, které se 

uváděly na scénách divadel v antickém Řecku. Aristofanés kritizoval úpadek 

demokracie v Athénách a sociální nespravedlnost. Ovšem první, kdo pouţil termín 

„satira“, byl římský řečník a učitel rétoriky Quintilianus, jenţ udělal první kritický 

rozbor díla římského satirika Lucilia. Tehdy se slovo satira sice nepouţívalo, Římané 

však znali pojmy jako cynismus či parodie. V římské literatuře se satira povaţovala 

za samostatný literární ţánr. Jiţ zmíněný Quintilianus povaţoval satiru za zvláštní 

ţánr typický pro římskou literaturu, vyskytující se nejčastěji ve verších (nutno však 

dodat, ţe v dalších dobách ztratila satira svou ţánrovou příznakovost a dnes se za 

samostatný ţánr nepovaţuje). 

K významným římským satirikům patří také Quintus Horatius Flaccus, 

Persius a zejména Juvenalis, který obzvlášť proslul svými satirickými díly. Celkem 

se dochovalo jen šestnáct Juvenalových satir, ale i z tohoto malého mnoţství je 

zřejmé, jaký měl vztah k soudobým římským poměrům. Kritizuje a zesměšňuje 

téměř všechno: mravy, římské bohaté lakomce, ţeny a celkový způsob ţivota 

Římanů.  

  Ve středověku se satira v evropské literatuře výrazně rozvíjí od 15. století, 

avšak v českých zemích počátky satiry sahají jiţ do 14. století. Satira se začala 

rozvíjet uţ za vlády Karla IV. Za první české veršované drama je povaţována hra 

Mastičkář. Autor se tu vysmívá pochybným způsobům léčení, jeţ lékaři pouţívali ve 

středověku. Ve stejné době se objevuje i satira na sociální poměry. Hradecký rukopis 

obsahuje hned několik satir, jedná se o Desatero Kázanie Boţie (ke kaţdému 

přikázání jsou zde přiřazeny tři příklady hříšníků, kteří se proti nim provinili), dále 

pak Satira o řemeslnících a konšelích, a Bajka o lišce a dţbánu. Významným 
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autorem byl téţ Smil Flaška z Pardubic, jehoţ Nová rada je zvířecí alegorií, zvířata 

zde popisují své představy, jaký by měl být král. 

  Satira se rozvíjí i v dalších evropských zemích. Ve Francii je to dílo 

Gargantua a Pantagruel (François Rebelais), v Itálii pak Decameron (Giovanni 

Boccaccio), v Anglii Canterburské povídky (Geoffrey Chaucer). Všechna zmíněná 

díla mají četné satirické prvky: jsou zesměšňovány bohatí měšťáci, církevní 

představitelé a jejich falešná morálka, zničující kritika je namířena proti některým 

jevům (lakota, pokrytectví, obţerství). 

  Další prudký rozvoj satiry nastal v Evropě za renesance. Španělský spisovatel 

Miguel Cervantes ve svém díle Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha se 

vysmívá rytířským ideálům, které v té době panovaly. Některé komedie vynikajícího 

anglického dramatika Williama Shakespeara mají výrazné satirické prvky. K 

takovým hrám patří Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic nebo Komedie plná 

omylů. 

V 17. století, tedy v době klasicismu, vynikal francouzský dramatik Molière, 

jehoţ komedie Lakomec pojednává o tom, jak mohou peníze deformovat lidský 

charakter i mezilidské vztahy. Po ztrátě veškerého bohatství jiţ pro hlavního hrdinu 

ţivot nemá ţádnou hodnotu a smysl, nakonec ztratí i zdravý rozum. Avšak nejţivější 

obraz francouzské společnosti 17. století podává Jean de La Fontaine ve svých 

Bajkách, jeţ se vyznačují výraznou alegoričností a jsou spíše koncipovány jako malá 

dramata. 

  Významný britský satirik irského původu v 18. století byl Jonathan Swift. Ve 

svém pamfletu Skromný návrh přichází autor se svérázným „návrhem“: chudé děti z 

Irska by měly být odloučeny od rodičů a prodávány vyšší šlechtě v Anglii, aby je 

boháči mohli poţívat jako jídlo. Swift odůvodňuje svůj „návrh“ tím, ţe tyto děti jsou 

svým rodičům na obtíţ a mohly by být pro společnost prospěšné tímto způsobem. V 

tak bizarní a drastické satiře chce autor naznačit, ţe někteří rodiče jiţ ztratili smysl 

pro zodpovědnost a nedokáţí své děti uchránit před nástrahami tohoto světa. Swift 

dále poukazuje na lhostejnost společnosti vůči podobným problémům. V jeho 

nejvýznamnějším díle Gulliverovy cesty se hlavní hrdina setkává buď s trpaslíky 

nebo obry. Jak v první, tak i ve druhé skupině těchto lidí se vyskytuje velké mnoţství 
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nedostatků a rozepří. Swift se vysmívá nedostatkům v lidské společnosti jako takové 

a zejména pak ve společnosti anglické. Z dalších anglických satiriků té doby 

jmenujme ještě Daniela Defoea, Johna Drydena či Alexandra Popea. 

 V době osvícenství vzniká ve Francii satirická novela Candida, jejímţ 

autorem je francouzský filosof Voltaire. Byla to satirická reakce na učení německého 

filosofa Leibnize o nejlepším moţném světě. 

Po Velké francouzské revoluci se satira neprojevuje tak výrazně, jak tomu 

bylo v předchozích staletích. Rozpad (alespoň částečný) feudálního systému v 

Západní Evropě způsobil, ţe kritika a zesměšňování společenského zřízení jiţ nebyly 

aktuální. Satira tedy dočasně ustupuje do pozadí a znovu se ve větší míře uplatňuje 

aţ koncem 19. a na začátku 20. století. Nicméně i v tomto období můţeme najít 

autory, kteří satiru ve své tvorbě činorodě vyuţívali. Především se jedná o 

anglického spisovatele Charlese Dickense (Kronika Pickwickova klubu) a ve 

Spojených státech to byl Mark Twain (Dobrodruţství Huckleberryho Finna). 

 Jak uţ bylo řečeno, k oţivení satiry došlo aţ začátkem 20. století. Někteří 

autoři, například George Orwell či Aldous Huxley, ve svých dílech upozorňovali na 

nebezpečí, která by mohla vyplynout ze společenských změn ve světě. George 

Orwell ve svém antiutopickém románu 1984 ukazuje, jak nebezpečný můţe být 

totalitní systém, který potlačuje svobodu jedince. Satira je zde namířena proti 

jakémukoliv totatitnímu reţimu. G. Orwell je také povaţován za zakladatele 

politické satiry 20. století. Nejvýrazněji se to projevuje v díle Farma zvířat, kde 

zvířata, která mají schopnost mluvit, připravují spiknutí proti lidem, aby ve světě 

mohla vládnout. Autor se svérázným humorem poukazuje na škodlivost totalitního 

systému. Velmi známý je zde výrok „Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou 

si rovnější.“ (Orwell, s. 44). O tom, jak toto heslo funguje v praxi, svědčí reţimy, 

jaké existovaly v Sovětském svazu či nacistickém Německu.  

  Hra britského spisovatele Samuela Becketta Čekání na Godota je satirou na 

absurditu lidského údělu a bezvýsledného hledání.  
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 K novějším satirickým dílům patří například série 39 knih Zeměplocha od 

anglického spisovatele Terryho Pratchetta. Jeho satira ostře útočí na negativní jevy 

globálního světa.  

  Ve 20. století se v české literatuře objevuje světoznámý satirik Jaroslav 

Hašek, který se proslavil cyklem Osudů dobrého vojáka Švejka. Haškova satira 

zesměšňuje nesmyslné válčení a také je namířena proti starému řádu, který v 

rozkládající se rakousko-uherské monarchii panoval. Ve tvorbě neméně významného 

spisovatele Karla Čapka jsou prostoupeny satirické prvky. Především se jedná o 

román Válka s mloky či Knihu apokryfů. 

 Poslední dílo, které bude v tomto neúplném přehledu zmíněno, je absurdní 

drama Stalo se v zoo od amerického dramatika E. Albeeho. Satira zde spočívá v tom, 

ţe dvě hlavní postavy si navzájem nerozumí, jedná se o tzv. komunikační defekt. 

  Obzvlášť na začátku 21. století se satira vyskytuje v dosud nevídaném 

mnoţství v dílech nejrůznějších spisovatelů, a to nejen v Evropě či USA. Satira je ve 

světové literatuře stále ţivá a aktuální jako nikdy předtím. Důvod této aktuálnosti je 

zřejmý: dokud budou ve společnosti existovat záporné jevy, předsudky či nedostatky, 

své místo bude mít i satira, která bude na tyto nedostatky upozorňovat a snaţit se o 

nápravu. A vzhledem k tomu, ţe se tyto negativní jevy budou ve společnosti 

vyskytovat i nadále, je více neţ pravděpodobné, ţe ani satira neztratí nic ze své 

aktuálnosti. 
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1.2 Satira v ruské literatuře 

  

  Počátky ruské satiry lze sledovat přibliţně od konce 17. století. V Rusku se 

tou dobou děly významné změny v literatuře. Především postupně dochází k jejímu 

tzv. zesvětštění, kdy začaly vznikat zcela nové literární ţánry. Objevují se 

demokratičtí autoři, kteří poukazují na otřesné postavení prostého nevolnického lidu, 

prudce útočí na feudální soudnictví, pokrytectví, které ovládá soudobou církev a 

všudepřítomnou korupci. Z děl těchto autorů se poprvé ozývá hlas neurozeného 

člověka a postavy nezřídka mluví jazykem lidových vrstev. K demokratickým 

autorům patří například Simeon Polocký, který psal satirické verše (např. 

Рифмологион) a komedie (např. Комедия притчи о Блудном сыне). 

  Nejvýznamnější satirické dílo tohoto období je Povídka o Šemjakinově soudu 

(Повесть о Шемякином суде). Je to parodie na skutečného soudce Dmitrije 

Šemjakina, který proslul svojí nespravedlností.  

   Ve druhé polovině 18. století dochází ke změně: vznikají totiţ nové satirické 

časopisy, Směsice (Смесь), Volné chvíle (Свободные часы). I. A. Krylov vydával 

časopis Divák (Зритель). V tomto století vzniká první satirická komedie Výrostek 

(Недоросль) od D. I. Fonvizina.Ve stejné době tu působí I. A. Krylov, jehoţ bajky 

mají výrazný satirický podtext (Liška a osel (Лисица и осел), Vlk a beránek (Волк и 

ягненок), Zrcadlo a opice (Зеркало и обезьяна) aj.). Další významní satirikové 18. 

století jsou například A. D. Kantemir či A. P. Sumarokov. 

   Satira se dále intenzivně rozvíjela v 19. století. Příkladem můţe být komedie 

A. S. Gribojedova Hoře z rozumu (Горе от ума), ve které hlavní hrdina Čackij  

otevřeně kritizuje dobovou ruskou společnost. Hra byla oficiální cenzurou zakázaná. 

Také A. S. Puškin je autorem některých satirických děl. Napsal např. Na Lucullovo 

uzdravení (На выздоровление Лукулла). V básni od M. J. Lermontova Duma 

(Дума) nalezneme také některé prvky satiry. 

 Ovšem nejvýznamnějším ruským satirikem všech dob byl bezesporu N. V. 

Gogol. Z dalších spisovatelů, kteří byli mistry satiry, nutno zmínit A. V. Suchovo-

Kobylina, A. N. Ostrovského, N. A. Někrasova a samozřejmě M. J. Saltykova-
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Ščedrina, který významně přispěl k rozvoji ruské satiry. Jeho kniha Pohádky 

(Сказки) nejsou pohádky v pravém smyslu slova, mají totiţ hlubší smysl a ţánrově 

jsou blízké bajkám. Není to tedy pouze jednoduchý příběh někdy zvířecích alegorií,  

jedná se o břitkou satiru a parodii na soudobé poměry. Rovněţ román Golovlevské 

panstvo (Господа Головлѐвы) je satirou na příţivnictví, pokrytectví, leţ a 

vykořisťování rolníků ze strany šlechty. Autor tyto vlastnosti ukazuje na příkladu 

jedné šlechtické rodiny Golovlevových. Přezdívka jednoho ze členů této úpadkové 

rodiny zní Jidášek (Иудушка), jenţ je posedlý snad jedinou myšlenkou: jak se 

obohatit na úkor druhých. Ostatně tato vlastnost je charakteristická pro celý tento 

zkaţený a k zániku odsouzený rod. 

Významným satirikem 19. století byl A. P. Čechov. Ve svých dílech, zejména 

v ranných povídkách, pokračoval Čechov v tradici klasické ruské literatury tím, ţe 

zobrazoval tzv. „malého člověka“. Avšak zatímco u autorových předchůdců se zdá, 

ţe s oním „malým člověkem“ měli jakýsi soucit, v Čechovových povídkách je to 

jinak. Spisovatel ve své tvorbě pouţívá četné satirické formy (grotesku, hyperbolu, 

paradox), kde „malého člověka“ zesměšňuje a upozorňuje, ţe tento typ člověka jiţ 

ztratil své kladné lidské vlastnosti. K povídkám, ve kterých můţeme nalézt velké 

mnoţství satirických prvků, patří např. Chameleon (Хамелеон), Tlustý a hubený 

(Толстый и тонкий), nebo Smrt úředníka (Смерть чиновника). 

 Začátkem 20. století vznikají v Rusku různé satirické časopisy. Je třeba se 

zmínit o časopisu Satirikon (následně Nový satirikon). V tomto časopisu uveřejňovali 

svá díla satirici A. Glikberg, A. Averčenko aj. V té době, tedy ještě před Říjnovou 

revolucí, začalo vycházet velké mnoţství satirických časopisů a novin. Jako příklad 

uveďme několik z nich: Štír (Скорпион), Kulomet (Пулемет), Bič (Бич), Facka 

(Пощечина) aj. Tyto poněkud kuriózní názvy však velice výstiţně charakterizují 

náplň těchto periodik, zdůrazňují svůj satirický a zesměšňující obsah. Nutno však 

konstatovat, ţe aţ na výjimky tyto noviny a časopisy neměly dlouhého trvání a záhy 

zanikly, aniţ by v literatuře zanechaly nějakou trvalejší stopu. 

  Říjnová revoluce roku 1917 měla za následek, ţe se takřka od základů 

změnila celková společenská, politická a hospodářská situace. Nepřekvapuje tedy, ţe 
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sovětská satira má poněkud jinou úlohu neţ satira v době ruského impéria. Autoři 

tohoto období kritizují novou realitu a změněné společenské podmínky. 

  V roce 1928 vychází román Dvanáct ţidlí (Двенадцать стульев), jehoţ 

autory jsou I. Ilf a J. Petrov. Dílo se vysmívá negativním jevům sovětského Ruska. 

Výrazněji se však satira projevuje v dílech M. M. Zoščenka. Ve svých krátkých 

povídkách kritizoval zejména mravy, mezilidské vztahy a další záporné jevy v 

sovětské společnosti. Z povídek jmenujme alespoň dvě: Aristokratka 

(Аристократка) a Lázeň (Баня). 

  V důsledku stalinských represí ve 30. letech došlo ke zpřísnění cenzury. 

Mnozí spisovatelé byli deportováni na Sibiř či uvězněni. 

  Začátkem 2. světové války můţeme sledovat další rozvoj satiry, i kdyţ 

vzhledem ke změněným podmínkám se také změnil objekt výsměchu. Nyní se 

spisovatelé nevysmívají záporným jevům sovětské společnosti, ale svým výsměchem 

a parodií útočí na fašismus. Pro povzbuzení lidí, kteří se ocitli tváří v tvář válce a 

nacistické okupaci, své satirické verše psal např. významný básník Samuil Maršak. 

 Během následujících desetiletí po válce nebyla satira proti sovětskému 

reţimu tolerována. Spisovatelé byli nuceni svá díla publikovat v tzv. samizdatech. I 

kdyţ během Chruščovovy vlády v 60. letech došlo k jistému uvolnění cenzury, i 

nadále se spisovatelé uchylovali spíše k opatrné kritice reţimu, často také nepřímo a 

v náznacích. I v tomto období se lze setkat se satirou. Např. v 70. letech se objevuje 

satirická divadelní hra Energičtí lidé (Энергичные люди) od V. Šukšina. 

Rozpad Sovětského svazu znamenal další velké společenské změny. 

Spisovatelé konečně dostali příleţitost otevřeně vyjadřovat své názory a v neposlední 

řadě kritizovat nově vzniklé poměry a realitu Ruské federace. V 90. letech totiţ došlo 

k uvolnění cenzury. Předmětem satiry se mj. stávali takzvaní noví Rusové, byli to 

lidé, kteří v poměrně krátkém čase zbohatli, často však pomocí nelegálních 

prostředků. Také politici, včetně ruských prezidentů a jiných státních představitelů, 

se stali objektem výsměchu. 
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Přibliţně od roku 2000 je však moţné v Rusku pozorovat skutečnost, ţe dochází k 

omezování svobody projevu. Došlo ke zpřísnění cenzury a obzvlášť politická satira 

se stala značně problematická. 

V dnešní době, tedy na začátku 21. století, se s projevy satiry lze setkat i na 

různých internetových stránkách (Facebook, YouTube apod). 
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2 Život a dílo N. V. Gogola 

 

 Nikolaj Vasiljevič Gogol je právem povaţován za velikána nejen ruské, ale i 

světové literatury. Tento autor, jenţ ovlivnil mj. Dostojevského, se nesmazatelně 

zapsal do dějin ruské klasické literatury. Jiţ během svého ţivota byl svými 

současníky (například Bělinským, Ţukovským, nebo i Puškinem) povaţován za 

ruského klasika, coţ u mnoha autorů není tak obvyklé. Ke Gogolovi se coby ke 

svému mistrovi, učiteli a vzoru hlásila tzv. přirozená škola 40. a počátku 50. let 19. 

století. Tato „přirozená“ škola vznikla pod vlivem Gogolovy tvorby a patřila k ní 

celá řada významných osobností ruské literatury 19. století: I. S. Turgeněv, I. 

Gercen, I. A. Gončarov, M. j. Saltykov-Ščedrin a další. 

  N. V. Gogol se narodil 20. března (podle juliánského kalendáře, resp. 1. 

dubna podle kalendáře gregoriánského) 1809 ve městečku Velké Soročince v 

Poltavské gubernii na Ukrajině. Jeho otec, Vasilij Afanasjevič Gogol, byl typickým 

příslušníkem vzdělané ukrajinské drobné šlechty. Vystudoval teologický seminář v 

Poltavské gubernii, dále pracoval na poště, brzy však odešel do důchodu a ţivot 

trávil na venkově. Pro domácí potřebu psal verše v ukrajinštině a méně náročné 

komedie a nebylo tedy ţádnou zvláštností, ţe se doma hrávalo domácí divadlo. 

Patrně tato okolnost vzbudila v budoucím spisovateli lásku nejen k divadlu, ale i k 

literatuře. Gogolova matka Marie Ivanovna byla hluboce věřící a měla zásadní vliv 

na náboţenské cítění svého syna. 

Během studií na gymnáziu v Něţině v letech 1921-28 se začíná projevovat 

Gogolův literární talent. Je to období jeho prvních veršů (převáţně romantického a 

elegického charakteru), ale hlavně prvního pokusu o satiru. V ruském originálu se 

dílo jmenovalo Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан. Také v té době se 

u něj projevuje nesmírný zájem o divadlo. Jiţ tehdy na své okolí zapůsobil zvláštním 

komismem. 

 I kdyţ v těch časech se někteří vyučující na gymnáziu stavěli spíše odmítavě 

k představitelům moderní literatury (Puškin, Ţukovskij aj.), právě o jejich tvorbu se 

budoucí spisovatel ţivě zajímal.  
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  Na počátku 20. let zemřel Gogolovi otec. Otcova smrt byla pro něj obrovskou 

ránou. Proto se mnozí literární kritici shodují v tom, ţe tato událost měla významný 

vliv na další Gogolovu tvorbu. 

  Po absolvování něţinského gymnázia měl Gogol velkolepé plány. Pod vlivem 

romantických idejí se chtěl zpočátku věnovat veřejně prospěšné právnické činnosti, a 

to hned po příjezdu do Petrohradu koncem roku 1828. Avšak toto naivní občanské 

nadšení rychle vyprchalo. Poznal, ţe romantické představy a realita jsou vlastně 

neslučitelné. Také představa o moţnosti sluţby vlasti se ukázala jako 

neuskutečnitelná. 

  Zpočátku nemohl mladý Gogol najít ţádné místo. Po nezdařeném útěku, který 

měl vést snad aţ do Ameriky a který nakonec skončil v severním Německu, se po 

svém návratu do Petrohradu jistý čas věnuje úřednické sluţbě. Toto období (tj. 

počátek 30. let) lze charakterizovat jako profesně nepříliš úspěšné, avšak nesmíme 

zapomínat, ţe právě v této době vznikají nejvýznamnější spisovatelova díla. 

Podrobněji o dílech nejen tohoto období bude pojednávat následující podkapitola. 

Rovněţ nutno podotknout, ţe právě ve 30. letech vznikají spisovatelova významná 

díla: Večery na samotě nedaleko Dikaňky, Mirhorod, Petrohradské povídky a další. 

Gogol se přátelí s předními literáty a uměleckými osobnostmi té doby, jmenovitě pak 

s A. S. Puškinem, V. A. Ţukovským, P. A. Pletněvem, s moskevskými slavjanofily 

(S. T. Aksakov, M. P. Pogodin) a dále s hercem M. S. Ščepkinem a poněkud později 

s S. P. Ševyrjovem.  

  Snahy dostat se k divadlu končí téţ neúspěšně, ale za pomoci přátel a v 

neposlední řadě díky literárním úspěchům se  Gogol věnuje vědecké činnosti  (1833). 

O rok později začíná působit na petrohradské univerzitě jako docent všeobecných 

dějin. Tato činnost však Gogola plně zaujmout nedokázala, a po nějakém čase se 

natrvalo stává volným spisovatelem.  

 V té době na něj neblaze působí velký rozruch, který vyvolala jeho komedie 

Revizor (1836). Po premiéře hry odjíţdí zklamaný dramatik do zahraničí, kde se 

zdrţuje přibliţně deset let. Pobývá na různých místech Evropy, střídavě bydlí ve 
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Francii, Německu, Švýcarsku a nakonec i v Římě, kde mj. napsal několik kapitol 

Mrtvých duší.  

 Přestoţe Řím Gogola doslova okouzlil a strávil tu dlouhou dobu, nikdy se 

příliš nezajímal o reálie a způsob ţivota zemí, v nichţ ţil. Společenský ţivot těchto 

zemí mu byl od počátku cizí. Spíše se zajímal o přírodu a umění. 

 Tato perioda, tedy období 40. let, je svým způsobem přelomová. Gogol 

proţívá intenzivní tvůrčí krizi. Jestliţe dřívější díla měla bezesporu pokrokový 

charakter, spisovatel bez obalu a velice kriticky odsuzoval všechny záporné jevy 

mikulášovského Ruska, ostrou satirou napadal úředníky a byrokraty, pak ve 40. 

letech se jeho názory mění. Gogol stále více podléhá vlivu myšlenek slavjanofilů, 

propadá mysticko-náboţenským náladám a dokonce v díle Vybraná místa z 

korespondence s přáteli odsuzuje myšlenky své vlastní tvorby. Mnozí přátelé z 

pokrokových kruhů (i Bělinskij) tyto nové postoje přijmout nemohli a obviňovali 

Gogola, ţe straní carismu a obhajuje dříve tolik kritizované nevolnictví. Na tomto 

místě je však nutno říci, ţe Gogol se nikdy nepřidal ani k slavjanofilům, ani k 

západníkům. 

  V polovině 40. let Gogol začal pociťovat vnitřní neklid a rozpory: „... кризис 

Гоголя – следствие глубочайшего внутреннего конфликта между духовными 

устремлениями и писательским даром.“ (Voropajev, s. 12). Uvaţoval o tom, ţe se 

stane mnichem nebo se aspoň přiblíţí ke klášteru. Někokrát navštívil Optinův klášter 

(Оптина Пустынь), na konci svého ţivota plánoval pouť na svatou horu Athos 

(Афон). V roce 1848 podniká dlouho předem připravovanou pouť do Jeruzaléma. V 

dopise V. A. Ţukovskému  z února 1850 psal Gogol následující: „Мое путешествие 

в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы 

узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца ... Я 

удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо 

алтаря, – и при всем этом я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во 

мне сгореть и остаться одно небесное.“ (Voropajev, s. 14). Po pouti do Svatého 

města se jeho krize ještě prohlubovala. Měl v úmyslu vstoupit do  kláštera, ale na 

doporučení mnicha Makarije tam nenastoupil. V tomtéţ roce se spisovatel stěhuje do 

Moskvy. Zbývá mu jiţ několik měsíců ţivota. Umírá 21. února (4. března) 1852. 
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2.1 Gogolova tvorba 

 

  Zakladatelem novodobé ruské literatury byl zejména A. S. Puškin, ten sice 

„obsáhl ve své bohaté diferencované tvorbě nepochybně širší okruh otázek a zájmů, 

měl širší rozhled a vyšší rozlet ... mistrněji vyslovil svět lidského nitra i problematiku 

lidské osobnosti uprostřed společenského pohybu. Gogol byl zato hlubší v tom, co 

bylo v dané chvíli pro ruskou literaturu a ruskou společnost nejnaléhavější – v 

plnokrevném líčení soudobé ruské reality.“ (Parolek, s. 150). Ne náhodou je Gogol 

povaţován za otce ruského realismu. Navíc se sám stal prvním ruským realistickým 

spisovatelem. Právě díky Gogolovi se v ruské literatuře natrvalo prosadila próza 

namísto dříve dominantní poezie. 

 Gogol je „jedním z prvních ruských autorů, kteří jsou překládáni a v 

západním světě přijímáni ještě za ţivota.“ (Zahrádka, s. 66). Výjimečnost Gogola 

spočívá i v tom, ţe mnohem důsledněji neţ jeho předchůdci zaměřil ruskou literaturu 

na všední ţivot, obrátil její pozornost k nejbědnějším, nejnicotnějším lidičkám, „k 

jejich otřesné duchovní a hmotné poníţenosti a k jejich nenápadnému strádání a 

utrpení.“ (Parolek, s. 151). Při čtení jeho děl tak čtenář soucítí s hlavním hrdinou 

konkrétního díla, neboť autor se nevěnuje „šlechtickým kruhům, ale kancelářím 

petrohradských úřadů a ulicí, v nichţ ţila městská chudina.“ (Sato, s. 95). Byl 

mistrem malých forem, toto autorovo mistrovství se projevilo v povídkách, jako je 

Plášť, Nos, Něvská třída aj. V Gogolově tvorbě významnou úlohu hrála satira. Autor 

vyuţívá výsměch jako prostředek proti osobní a společenské beznaději, depresi a 

rezignaci.   

 Jak jiţ bylo uvedeno, spisovatelovo nadání se začalo projevovat poměrně 

brzy. Kromě básní a první satirické hry tu ještě byla romantická idyla Gans 

Kjuchelgarten (Ганс Кюхельгартен, 1829), tato jeho prvotina však nebyla úspěšná 

a kritikové ji hodnotili vesměs záporně.  

  Po tomto nezdaru následovala velmi úspěšná povídková sbírka Večery na 

samotě nedaleko Dikaňky (Вечера на хуторе близ Диканьки), první díl 1831, druhý 

díl o rok později. Byl to takřka neuvěřitelně zralý povídkový soubor. V době jeho 
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vzniku se folklorní tematika těšila velké oblibě. Gogol situoval děj svých poměrně 

krátkých povídek do ukrajinského prostředí, v němţ dospíval. Podává zajímavý 

obraz civilizací „nezkaţeného“ obyčejného vesnického člověka.  

  Ačkoliv většina Gogolových současníků četla tyto povídky jako malebné 

obrázky z ukrajinského venkova, jen málokdo si uvědomoval, o kolik vynikají nad 

tehdejší etnografické beletrizování. Večery na samotě nedaleko Dikaňky obsahovaly 

vlastnosti zcela neobvyklé pro tehdejší dobu. S. P. Ševyrjov právem tyto vlastnosti 

shrnul jako „doposud v našem písemnictví nevídanou pokladnicí prostosrdečného, 

upřímného, nikde neokoukaného a nevyčerpatelného smíchu.“ (Parolek, s. 154). 

  Gogol se v povídkách zaměřil na všední ţivot, prolínají se tu dva světy: svět 

báchorek, mytologických postav a fabule a svět skutečný, kde autor seznamuje 

čtenáře se zvyky, myšlením a způsobem ţivota ukrajinských venkovanů.  

   Po úspěchu, který Večery na samotě nedaleko Dikaňky u čtenářů i literárních 

kritiků vyvolaly, vydává Gogol své další dílo. Tentokrát se jedná o povídkový cyklus 

Mirhorod (Миргород, 1835). Tento cyklus tvoří čtyři příběhy: Starosvětští statkáři 

(Старосветские помещики), Taras Bulba (Тарас Бульба), Vij (Вий) a Vyprávění o 

tom, jak se rozkmotřili Ivan Ivanovič s Ivanem Nikiforovičem (Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем). Název souboru povídek 

je odvozen z poslední povídky svazku, jeţ se jmenuje právě Mirhorod. „Povídky 

nejsou v knize uspořádány chronologicky podle data vzniku, ale spíše tak, aby co 

nejzřetelněji vynikla různorodost a sloţitá polarita spisovatelova talentu.“ (Parolek, s. 

156).   

 Za zmínku stojí povídka Vij, kde hlavní hrdina bojuje s pekelnými silami. 

Srovnáme-li jeho boj proti zlu s tzv. petrohradskými povídkami, vidíme, ţe zlo v 

tomto příběhu má ještě jednoznačně pohádkovou a kouzelně symbolickou podobu, 

zatímco v petrohradských povídkách jde uţ o konkrétní manifestaci zla, jeţ je 

sociálně podmíněno dobou. Vij je tedy na pomezí realismu a romantismu, kdeţto 

petrohradské povídky tvoří realistický obraz skutečnosti. K petrohradským povídkám 

patří Něvská třída (Невский проспект), Bláznovy zápisky (Записки 

сумасшедшего), Podobizna (Портрет) (tyto tři vyšly v knize Arabesky 

(Арабески), dále Nos (Нос) a hlavně Plášť (Шинель). Dostojevskij v této souvislosti 
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pronesl okřídlený výrok: „Všichni jsme vyšli z Gogolova pláště.“ (Výrok je někdy 

připisován Turgeněvovi). Hrdinové těchto povídek  jsou chudí umělci, úředníčkové a 

vůbec představitelé okrajových vrstev společnosti. Ústředním tématem je zde téma 

Petrohradu, který symbolizuje četné rozpory carského impéria v jednom z 

nejtemnějších jeho období. Hrdinové cítí obrovský kontrast mezi snem a skutečností. 

Patrně se tu projevila i osobní zkušenost Gogola, na něhoţ Petrohrad zprvu příznivý 

dojem neudělal. V kaţdé z těchto povídek lze najít zjevné prvky satiry a komiky. 

Dramatická díla představují jedno z nejdůleţitějších období Gogolovy tvorby. 

Původně zamýšlel Gogol napsát  komedie Řád svatého Vladimíra třetího stupně 

(Владимир третьей степени), avšak z tohoto záměru se mu podařilo realizovat jen 

první dvě dějství. Do tohoto období patří hra Hráči (Игроки), Ţenitba (Женитьба) a 

samozřejmě Revizor (Ревизор). 

  Román Mrtvé duše (Мѐртвые души, 1842) je nejvýznamnějším Gogolovým 

románem. Kritik Bělinskij ho označil jako „ţivotodárný zášleh blesku uprostřed 

úmorného a mrtvolného dusna a suchopáru“ (Parolek, s. 167), Gercen zase 

poznamenal, ţe „Mrtvé duše otřásly celým Ruskem.“ (Parolek, s. 167). Tady Gogol 

jiţ nekritizuje pouze jednotlivce či některé skupiny lidí, ale „všechny sloţky panující 

společenskoekonomické struktury.“ (Parolek, s. 167).  

 Je třeba říci, ţe toto byl přehled děl, v nichţ se Gogol představuje jako 

spisovatel-satirik. Gogola především známe jako „... обличителя пороков 

человечиских и общественных, блестящего юмориста, наконец, просто 

писателя-комика, развлекающего и веселящего публику.“ (Voropajev, s. 3). 

Podíváme se na díla, která jsou sice méně známá, v nichţ se však Gogol 

představuje nikoliv jako satirik, ale jako náboţenský myslitel, publicista a autor 

modliteb. Ve své Autorské zpovědi napsal Gogol následující: „Итак, на некоторое 

время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа 

человека вообще.“ (Voropajev, s. 295). Ve 40. letech se Gogol začal věnovat studiu 

bohoslovecké literatury od různých pravoslavných autorů, včetně knih církevních 

otců. Dokonce se naučil řecky, aby některé knihy mohl přečíst v originále. Díky 

tomuto vlivu vzniká významné dílo pozdního Gogola, Rozjímání o boţské liturgii 

(Размышления о Божественной Литургии). Kniha pojednává o církevních 
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obřadech a jejich smyslu. Hlavním Gogolovým cílem bylo v lidech probudit 

křesťanské cítění, aby lidé více svou víru proţívali a porozuměli kaţdému slovu 

liturgie. Gogol také „...  хотел сделать это произведение народным, пустить в 

продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради пользы и 

поучения всех сословий.“ (Gippius 1936, 177). 

 Ústředním dílem pozdního Gogola je dílo Vybraná místa z korespondence s 

přáteli (Выбранные места из переписки с друзьями), „... в которой, как в 

фокусе, собраны и сконцентрированы все проблемы его писательской и личной 

биографии.“ (Voropajev, s. 17). Kniha byla vydána počátkem roku 1847. Objevují 

se v ní autorovy úvahy, jakým způsobem lze uplatnit křesťanské ideály v praktickém 

ţivotě. O svém záměru autor píše dopis A. O. Smirnovové: „Это будет небольшое 

произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но 

нужное для многих ...“ (Voropajev, s. 17). O rok později píše N. M. Jazykovovi: „Я 

как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно 

нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого 

может составиться книга, полезная людям ...“ (Voropajev, s. 17).  

  Cenzura mu neumoţnila vydat dílo v původním znění, „... пять писем-статей 

были сняты, в других были сделаны купюры и искажены отдельные места.“ 

(Voropajev, s. 18). Gogol k tomu s hořkostí poznamenal: „... связь разорвана. 

Книга вышла какой-то оглодыш.“ (Voropajev, s. 19). Přitom Gogolovi velmi 

záleţelo na tom, aby jeho kniha byla správně pochopena, avšak i v důslledku 

necitelných zásahů cenzury byl tento záměr zmařen. Nejhorší pro  něj byla dále 

skutečnost, ţe knihu odmítli jak literární kritici, tak i čtenáři. Poslání knihy 

nepochopili ani západníci (Gercen, Granovskij, Botkin, Annenkov), ani Gogolovi 

nejbliţší stoupenci, jakými byli například Konstantin a Sergej Aksakovovi nebo 

Bělinskij. „Гоголь как бы нарушил законы жанра и в светском произведении 

заговорил о таких вопросах, которые исконно считались привилегией духовной 

прозы.“ (Voropajev, s. 19). Je třeba však dodat, ţe byli i tací, kteří dílo přijali bez 

výhrad. Patřil sem i P. A. Pletněv. Rozhořčený Gogol napsal Aksakovovi: „Осудить 

меня за нее справедливо может один Тот, Кто ведает помышления и мысли 

наши в их полноте.“ (Voropajev, s. 24). 
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  Další knihou tohoto období je Autorská zpověď (Авторская исповедь). Je to 

jakási obhajoba a vysvětlení Gogolových názorů a ţivotních postojů. Tuto knihu se 

autor rozhodl vydat po zničující kritice Vybraných míst. „Как бы то ни было, но в 

ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца 

моего.“ (Voropajev, s. 286).  

  Gogol je rovněţ autorem jiných, drobnějších děl s duchovní tematikou. K 

takovým dílům patří například Ţivot (Жизнь), Pravidlo ţivota ve světě (Правило 

жития в мире), O hněvu (О гневе), nebo Молитвы, Духовное завещание, 

Предсмертные записи. 

Tuto podkapitolu je moţné uzavřít citací z jednoho Gogolova dopisu 

přátelům. V tomto dopise se objevuje hlavní myšlenka autora. Po celý svůj ţivot 

usiloval o nápravu. Nejen nápravu společnosti, ale také kaţdého člověka. Podle 

Gogola je nezbytné, aby došlo i k duchovní, lépe řečeno křesťanské obrodě kaţdého 

jednotlivce. V tomto dopise naléhavě radí: „ ... Делайте каждый свое дело, молясь 

в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек 

займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, 

какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, 

его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой установятся тогда 

правильное отношение между людьми, определятся пределы, законные всему. 

И человечество двинется вперед.“ (Voropajev, s. 443). 
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2.2 Satira v Gogolových dílech 

 

 Bez nadsázky se dá říci, ţe téměř v kaţdém Gogolově díle, s výjimkou 

duchovní prózy, se vyskytují aspoň nějaké prvky satiry. Gogol je právem povaţován 

za mistra satiry ve světové literatuře. Pro jeho satirická díla je charakteristická 

„demokratická veselost, schopnost ţertem, perzifláţí, karikaturou, nastavením 

zrcadla přemáhat všechno špatné, odsouzeníhodné a ubíjející, je jednou z největších 

hodnot Gogolova velkého umění a výrazně předznamenává některé z nejdůleţitějších 

tendencí celé další pogogolovské ruské literatury. Gogol tedy neznamenal jenom 

vyvrcholení dosavadního literárního vývoje, nýbrţ i obrovský impuls pro 

budoucnost.“ (Parolek, s. 151). Typický je pro Gogola „smích skrze slzy“, zdánlivá 

veselost ve skutečnosti je pouze na povrchu. Uvnitř je to hořkost a trpkost, ne-li 

zatrpklost.  

  Jiţ ve Večerech na samotě nedaleko Dikaňky najdeme satirické prvky. Autor 

se zde vysmívá pověrčivosti, primitivismu některých venkovanů, odsuzuje 

předsudky a zaţité společenské konvence. Satira v tomto sborníku však rozhodně 

nedosahuje té intenzity jako v pozdějších Gogolových dílech. 

Ve sbírce Mirhorod se satira nejvíc projevuje v povídce Vyprávění o tom, jak 

se rozkmotřili Ivan Ivanovič s Ivanem Nikiforovičem. Povídka je plná sţíravě drsné 

komiky, sarkasmu a hněvné grotesknosti. Poslední vypravěčova věta zní: „Smutno je 

na tomto světě, pánové!“ a působí právě tak adresně jako slavná hejtmanova replika 

do hlediště v závěru Revizora. 

  Satira se projevuje i v petrohradských povídkách. V povídce Podobizna je 

nádherně zobrazena dvojtvářnost Petrohradu, avšak s důrazem na vztah umělce a 

umění ke společnosti. Hrdina Čartkov nedbá o umění, chce pouze veřejný úspěch, 

slávu a peníze. Taková degradace umění se mu nakonec vymstí.  

Novela Nos je další dílo, v němţ se plně projevilo Gogolovo umění satiry 

prostřednictvím grotesky. Kovaljov jednoho rána zjistil, ţe mu chybí nos. Je z toho 

nešťastný a smutný, nikoliv však v rovině lidského neštěstí, ale pod zcela jiným 

zorným úhlem: obává se o ztracenou prestiţ ve společnosti a trápí se pro zmařené 
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naděje na kariéru a ţivot v blahobytu. Po návratu nosu je Kovaljov opět váţeným 

občanem a úředníkem. Gogolovi tato povídka poskytla „vděčnou příleţitost k 

ostřejším satirickým a kritickým šlehům.“ (Parolek, s. 162).  

Komedie Revizor, o níţ ještě bude řeč, a román Mrtvé duše se v některých 

bodech shodují, co se týče výsměchu a kritiky společenských poměrů. Je to 

především satira na carskou byrokracii, společenský systém té doby a negativní rysy 

absolutismu v Rusku. Více neţ v Revizorovi se v Mrtvých duších objevuje kritika 

feudálního i kapitalistického systému. V tomto hlavním Gogolově románu zjevně 

cítíme hořké slzy autora. 

Zápletka dalšího autorova díla, komedie Ţenitba, spočívá v tom, ţe nevěsta 

nakonec přijde o všechny své nápadníky, neboť se snaţila nepřijít o ţádného. Tato 

tříaktová hra rovněţ podává nelichotivé svědectví o soudobé ruské společnosti. 

Oproti Revizorovi se však liší, protoţe se víc blíţí konvenční komedii mravů. 

  I komedie Hráči doslova překypuje satirou a ironií. Gogol zde rusifikoval 

známou zápletku kolem podvedeného podvodníka a okradeného zloděje. Tak jako ve 

výše popsaných komediích, Gogol „osvědčil umění nevyvolávat smích vnějšími 

efekty, ale vyuţitím vnitřní potence charakterů. Smích přitom povaţoval za hlavního 

hrdinu, „čestnou a šlechetnou postavu“ svých komedií“ (Zahrádka, s. 72). 

 Nicméně nutno říci, ţe mnohá svá díla, a nejsou to jenom satirická díla 

Revizor či Mrtvé duše, autor  koncem 40. let doslova odsoudil. Jiţ se částečně 

neztotoţňoval s obsahem svých her a románů. To, co dříve Gogol kritizoval plnou 

silou, ke konci ţivota zmírňoval pro Gogola dříve netypický konzervatismus. Přesto i 

nadále mnozí čelní představitelé ruské literární kritiky ho povaţovali za geniálního 

satirika a změna jeho ţivotních postojů nemění nic na skutečnosti, ţe hodnota jeho 

uměleckých děl je nesmírně vysoká a aktuální i pro dnešní dobu. 
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3 Vznik komedie Revizor 

 

  Komedie Revizor představuje skutečný vrchol tvorby N. V. Gogola. Ve své 

době, tedy v polovině 30. let 19. století, byla tato komedie vskutku něčím 

výjimečným, něco, co dosavadní ruská dramatická tvorba neznala. Ano, některá díla 

(např. Hoře z rozumu od Gribojedova) sice vrhala stín na neblaze proslulou pověst 

carských úředníků, byrokratů, úplatkářů, čili všech utiskovatelů ruského 

nevolnického lidu, avšak rozsah Gogolova Revizora zdaleka přesahuje pojetí, jak to 

známe z dřívějších satiricky zaměřených děl. Rovněţ i témata, která jsou v 

Revizorovi obsaţena, jsou mnohem širší, hlubší neţ v dílech Gogolových 

předchůdců.  

 Jiţ v roce 1834 zamýšlel Gogol napsat nějakou hru, která by jednak odráţela 

objektivní realitu mikulášovského Ruska a jednak byla koncipována moderně. 

Dlouho se rozmýšlel, co by to mohlo být. V příštím roce píše Puškinovi dopis, v 

němţ ho ţádá: „Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-

нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит 

написать тем временем комедию ... Сделайте милость, дайте сюжет; духом 

будет комедия из пяти aктов, и клянусь – будет смешнее черта.“ (Gippius,  s. 

116). V té době totiţ byly v Rusku nesmírně populární cizí hry, především 

francouzské. Gogol tedy chtěl, aby jeho nová hra měla ryze ruský charakter. A 

Puškin mu skutečně námět poskytl. Vyprávěl Gogolovi, jak kdysi byl v jednom 

městečku povaţován místním hejtmanem za revizora. V tehdejším Rusku to nebyla 

ţádná zvláštnost, ţe nějakého člověka v odlehlém městečku pokládali za revizora. 

Gogola tato příhoda nadchla natolik, ţe se o tom rozhodl napsat komedii. Tak jako 

vţdy, pracoval Gogol na scénáři či na textu svých děl velice pomalu, pečlivě, ne-li 

puntičkářsky. Nad psaním Revizora strávil dost dlouhý čas. 

  Po napsání komedie vysvětluje Gogol svůj záměr takto: „В Ревизоре  я 

решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал ... и за 

одним разом посмеяться над всем ...„ (Gippius, s. 115).  Jak však jiţ bylo řečeno v 

předchozí kapitole, Gogolův smích je zvláštní tím, ţe veselost na povrchu nemusí 

nutně znamenat, ţe i uvnitř nalezneme něco zábavného. Nicméně důvod, proč se 
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Gogol rozhodl napsat právě komedii, nejspíše spočívá ve skutečnosti, ţe tehdejší 

publikum bylo zvyklé na nenáročné, povrchní hry, které se v divadlech Petrohradu a 

jiných měst hrály. Tato komedie však byla zcela odlišná. Sice se diváci mohli ději 

hry zasmát, ale pozornému divákovi poskytovala příleţitost se hlouběji zamyslet a 

nahlédnout pod povrch zdánlivě obyčejného děje. 

 Dodejme ještě, ţe první český překlad této hry vyšel v roce 1867 pod názvem 

Revisor, aneb Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou hubu v překladu jistého J. Š.  

Následovala další vydání v průběhu 20. století, například Revizor z roku 1920 v 

překladu Ignáce Hoška, Revizor z roku 1941 (překlad Bohumil Mathesius), Revizor z 

roku 1965 v překladu Zdeňka Mahlera nebo překlad Karla Miloty z roku 1986. 

Poslední české vydání pochází z roku 2007, překladatel se u tohoto vydání neuvádí. 
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3.1 Děj 

 

 Děj Revizora se odehrává během krátkého časového úseku dvaceti čtyř hodin 

v neznámém provinčním městečku v carském Rusku někdy ve 20. letech 19. století. 

Hejtman svolává vládnoucí vrstvu města na mimořádnou schůzi. Sděluje jim, ţe 

právě od svého známého dostal dopis, ve kterém se píše, ţe do města přijede nějaký 

revizor z Petrohradu, a to inkognito. Všichni jsou si velice dobře vědomi toho, ţe 

během řady let páchali nejrůznější přestupky a zločiny – jak proti obyvatelům, které 

vykořisťovali, tak i proti státu, jehoţ majetek bezostyšně rozkrádali. Nikdo z 

pozvaných nemá zájem, aby všechny jejich podvody byly revizí odhaleny. Proto se 

radí, co by měli v této „velenepříjemné“ situaci podniknout. 

  Mezitím přicházejí místní pleticháři Dobčinskij a Bobčinskij, kteří 

ohromeným úředníkům sdělují, ţe revizor je jiţ ve městě a je ubytovaný v hostinci. 

Hejtman tedy jde za domnělým revizorem, který ve skutečnosti je obyčejný 

třiadvacetiletý petrohradský úředníček, jenţ nemá uţ ţádné peníze, aby zaplatil 

hostinskému, protoţe během čtrnácti dní, co se ve městě zdrţuje, veškeré peníze 

prohrál v kartách a je tak finančně na mizině. Nikoli tedy revizor, jak se hejtman 

Skvoznik-Dmuchanovskij domnívá. Hejtman se spoléhá na své bohaté zkušenosti a 

dobrý odhad lidských povah, ale má před údajným revizorem takový strach, ţe ho 

ani nepřekvapuje, kdyţ se mu Chlestakov svěřuje, ţe nemá peníze ani na oběd. 

Hejtman se jen utvrdil v domněnce, ţe se jedná o skutečného revizora, lstivého, 

mazaného a prohnaného úředníka, ještě prohnanějšího neţ je on sám. Takto totiţ to 

mylně vyvodil z chování Chlestakova. Ten ovšem zatím netuší, ţe ho hejtman má za 

státního činitele, a vděčně přijímá nabídku nejen od hejtmana, ale i od jiných 

podvodníků tohoto městečka. Kdyţ později pochopí, ţe ho povaţují za nějakého 

vysokého státního úředníka, vţívá se do své role a „půjčuje“ si od měšťanů peníze. 

Je zajímavé, ţe si ani neuvědomuje, ţe jde o všelijaké úplatky (slovo úplatek vysloví 

aţ při rozhovoru s kupci: „Нет, вы этого не думайте; я не беру совсем никаких 

взяток.“ (Gogol, s. 68). Ţe ho pokládají za někoho jiného, neţ ve skutečnosti je, to 

jiţ pochopil o něco dříve, avšak teď mu konečně pomalu dochází, ţe peníze, jeţ 

přijímá od měšťanů, jsou ve skutečnosti pouhé úplatky, nikoliv půjčky.  
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  Chlestakovův sluha Osip je však mnohem chytřejší neţ jeho pán a rychle mu 

dochází, ţe pokud bude podvod odhalen, nečeká je nic dobrého. Poté, co hejtman 

nabídne Chlestakovovi za ţenu svou dceru, Osip svému pánovi radí, aby co nejdříve 

odjeli pryč. Chlestakov tedy odjíţdí s tím, ţe ke sňatku musí získat svolení svého 

bohatého strýce. Neţ však městečko opustí, napíše svému příteli dopis, v němţ se mu 

svěří, co se mu přihodilo a jak snadno úředníky městečka obelhal. 

  Aţ ke konci hry se všichni zúčastnění od poštmistra Špekina, jenţ má ve 

zvyku otevírat všechny dopisy, které má na starosti, dozvědí, ţe Chlestakov není 

ţádný revizor. Všichni zuří a hlavně hejtman je vzteky bez sebe. Ale o to děsivější 

zpráva má teprve přijít, protoţe se od městského stráţníka dozvídají, ţe skutečná 

revize je teprve čeká, neboť opravdový revizor je uţ ubytován ve městě. 

  Hra končí němou scénou, kde všichni zmatení zloději i zlodějíčkové jsou 

doslova a do písmene ochromeni touto skutečností. Tak divák získá moţnost si ještě 

jednou a pořádně probrat všechny účinkující postavy. V této chvíli jsou na jevišti 

všichni kromě Chlestakova, který jiţ odjel pryč. Nepředstavitelný úděs, strach a 

ohromení mají ve tváři snad všechny postavy hry, čímţ podle Gogolova záměru je 

zdůrazněna jejich nepřirozenost a všechna komičnost situace. Divák si během asi 

jedné a půl minuty můţe všimnout individuálních rysů jednotlivých postav.  

  Gogol na tuto poslední scénu své komedie kladl velký důraz. Ještě jednou, s 

ještě větší intenzitou a naléhavostí divákům ukazuje, jak zkaţení a bídní jsou všichni 

hodnostáři. Zároveň si divák díky této scéně uvědomuje, ţe komedie Revizor uţ není 

komedií ryze společenskou, ale mravoučnou, dalo by se říci filozofickou. Zároveň 

němá scéna představuje sebou alegorický obraz Posledního soudu. Všechny postavy 

hry nyní čeká opravdové odhalení a následný spravedlivý trest. Gogol tu jakoby říká: 

není přece jen lepší snaţit se ţít poctivým způsobem ţivota, neţ se bát případné a 

naprosto nečekané revize? Není čas si uvědomit, ţe za své jednání neseme 

odpovědnost – před Bohem, lidmi a konečně před sebou samými? 
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4 Postavy a jejich charakteristika 

 

 V Revizorovi nenajdeme kladné postavy. Ţádná lidská postava nemá aspoň 

nějaké sympatické rysy. Jen Gogolův smích je pozitivním prvkem celé komedie. 

Protoţe ale tyto lidské postavy, zahalené rouškou pokrytectví a falešné morálky, jsou 

reálné a ţivé, není divu, ţe je Gogol všechny pojal právě takto negativně. 

  V Revizorovi se střetly dva hlavní protichůdné charaktery: jsou to Chlestakov 

a Skvoznik-Dmuchanovskij. Jedná se o dvě hlavní postavy komedie. Hejtman se jeví 

jako ostřílený podvodník, prohnaný a mazaný, zároveň však vypočítavý a praktický. 

Chlestakov je lehkomyslný, nekonzistentní a nanicovatý typ člověka, zároveň i v 

lecčem těţkopádný a hlavně hloupý. A přece všichni zúčastnění mu uvěřili a nechali 

se oklamat. Paradoxně tu neplatí Pascalův výrok, ţe náhoda přeje připravenému, 

naopak, obrací se naruby. Kdyby nebyli připraveni na příjezd revizora, zadluţený 

Chlestakov by jistě skončil za mříţemi.  

 V Revizorovi se můţeme setkat s jevem, který lze označit za tzv. 

komunikační defekt. Nehledě na zvrácenost morálky a sebevětší nepořádek, mají 

hodnostáři tohoto kocourkovského městečka přece jen nějaká pravidla a zdánlivý 

řád, kdeţto Chlestakov ţádným řádem nedisponuje. Jeho hybnou silou je absolutní 

chaos (na rozdíl od měšťanů, jejichţ chaos je relativní). Shodou okolností se tyto dvě 

síly v určitém okamţiku setkají a mají společný zájem, tedy Chlestakov se chce 

jednuduše mít dobře a hodnostáři se mu chtějí zavděčit. Avšak v důsledku 

komunikačního defektu si v podstatě navzájem vůbec nerozumějí. Samozřejmě, ţe 

toto nedorozumění je stálým zdrojem komiky a úsměvných, ne-li trapných situací. 

Ale právě toto nedorozumění vysvětluje, „proč Chlestakovova neudrţitelná pozice 

vydrţí tak dlouho a vynese mu takový úspěch.“ (Milota, s. 231). Místní hodnostáři 

mají určitý systém hodnot, byť jsou jakkoli chabé a pochybné. Chlestakov však 

vlastně ţádné hodnoty nemá. Maloměsto si totiţ jaksi „překládá“ Chlestakova do 

svého komunikačního kódu. Ţe o tom Chlestakov nemá tušení, to je uţ jiná otázka. 

Podstatné je, ţe díky tomuto komunikačnímu defektu se Chlestakovovi nevědomky 

podařilo oklamat všechny mocipány tohoto městečka. 



29 

 

  V Revizorovi lze nalézt celou řadu satirických prostředků, jeţ Gogol uţívá. 

Jeho postavy často mluví ironicky, s nadsázkou, nezřídka s notnou dávkou sarkasmu, 

vyskytuje se také groteska, scény se situační komikou. 

 V Gogolově komedií si můţeme povšimnout ještě jednoho zajímavého jevu. 

Některá jména postav přesně vystihují vlastnosti jejich nositelů. Jedná se o jev 

nomen omen a není vůbec ţádná náhoda, ţe jej Gogol ve své komedii pouţil. Nomen 

omen nejen výstiţně charakterizuje postavy hry, ale tato jména jsou také zdrojem 

komičnosti: Chlestakov, Skvoznik-Dmuchanovskij, Ljapkin-Ťapkin, Zemljanika ... 

Jména těchto postav vskutku něco prozrazují o svém nositeli. 

  Je zajímavé, ţe i někteří překladatelé Revizora do češtiny se tento jev ve 

svých překladech snaţili zachovat. K takovým překladům patří také překlad od Karla 

Miloty. Českému čtenáři tak chtěl přiblíţit výstiţnou charakteristiku postav. Jako 

příklad uveďme Meluzina-Vichurovského, Práskina-Tláskina, nebo Brusinku. 
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4.1 Chlestakov 

 

  Gogolovi velmi záleţelo, aby herci, kteří měli ztvárnit Chlestakova, ho sehráli 

co nejpřirozeněji. To se na premiéře komedie v Petrohradě nepodařilo. Úspěšnější 

bylo Malé divadlo v Moskvě, kde se ztvárnění Chlestakova Gogolovi líbilo víc. 

  Kdo je vlastně Chlestakov? Stejnou otázku si kladl i hejtman Skvoznik-

Dmuchanovskij a právě na tom ztroskotal, protoţe nedokázal najít uspokojivou 

odpověď. Aţ otřesné odhalení, ţe Chlestakov není ţádný revizor, mu napovědělo, co 

je tento mladý muţ vlastně zač. 

  Chlestakov je třiadvacetiletý mladík, venkovský polovzdělanec a popleta. Má 

určitý nátěr petrohradského společenského ţivota, i kdyţ tento nátěr je chatrný. 

Slouţí někde na zaprášeném ministerstvu a dělá ze sebe někoho víc neţ je ve 

skutečnosti, a to pomocí chvastounství a sebechvály. Má určité kusé znalosti, umí pár 

slov francouzsky, ovšem spíše neţ o znalostech by se dalo hovořit o papouškování. 

Pojmy jako zítřek a včerejšek jsou mu cizí, nezabývá se jimi. Zajímá ho, co se s ním 

děje právě dnes, v tuto chvíli. Kdyţ má hlad, nedokáţe myslet na nic jiného neţ na 

jídlo. Kdyţ vidí ţenu, chce ji za kaţdých okolností svést, tak se mu aspoň jeví pravé 

světské chování, podle přízemních a nemorálních pravidel světského románku. Kdyţ 

mu hrozí nebezpečí, snaţí se za kaţdou cenu skrýt. Má-li něco udělat dnes, raději to 

odloţí na zítra s tím, ţe se k tomu jiţ nikdy nevrátí. Je ve všem chaotický a 

nekonzistentní. Neuznává hodnoty a nemá morální zábrany. Touţí po slávě a uznání 

a přitom je tak slabý, ţe nic z toho nedokáţe realizovat. 

  Toto je však vnější Chlestakov, působící takto navenek. Vnitřní Chlestakov je 

pan Nikdo – „bytost dokonale prázdná, bez osobnosti, bez pozitivních vlastností, bez 

vůle, beze stopy cílevědomosti a minimální vnitřní kázně.“ (Milota, s. 227). Vţdycky 

se mění podle potřeby konkrétní situace. Pokud je Chlestakov ponechaný sám sobě, 

sotva můţe být něčím víc neţ vší, parazitem a příleţitostným příţivníkem. Reaguje 

na podněty ze svého okolí, „… rezonuje jako ozvučnice bez vlastních strun, schopná 

vydat ze sebe zkreslený ohlas fanfáry trubky právě tak jako úderu bubnu.“ (Milota, s. 

228). 
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Gogol velmi dobře vypracoval tuto podstatu, z níţ vychází zápletka Revizora:  

Chlestakov je jako prázdná nádoba. „Tuto prázdnou nádobu postavil dramatik mezi 

lidi, kteří ji rozezvučí svým vlastním hlaholem, slavnostním maršem i nyvou 

serenádou na její počest, a stávají se obětí iluze, ţe co se z ní ozývá, je její vlastní 

hlas.“ (Milota, s. 228). Jak výstiţně by se na tomto místě hodilo známé rčení: přání je 

otcem myšlenky. Vţdyť ho měšťané obdařili fiktivním charakterem dle svých 

představ, „… zatímco on jim pouze odpovídá jako pitvorná ozvěna.“ (Milota, s. 228). 

Sami se nechali oklamat svými vlastními iluzemi. V jejich očích se stal Chlestakov 

něčím víc, neţ čím býval ve skutečnosti. 

Gogol také říká, ţe v kaţdém z nás je kus Chlestakova. Autor této skvělé 

komedie míní, ţe je Chlestakov sice nanicovatý člověk, to ano, avšak má celou řadu 

vlastností, jeţ společnost za nanicovaté nepokládá. Právě proto autor hořekuje, ţe 

někdo jako Chlestakov se můţe stát ideálem a vzorem pro tuto společnost.  

  Protoţe je Chlestakovovou hybnou silou chaos, častokrát říká to, co mu slina 

na jazyk přinese. Nekonzistence se projevuje mj. tím, ţe důkladně nepřemýšlí. 

Ostatně i jeho myšlenky jsou uspořádany chaoticky. Můţe tedy být někdo, jako je 

Chlestakov, patologický lhář a podvodník? Ne, to by bylo v rozporu s jeho vlastním 

vnitřním světem a psychikou. Chlestakov jednoduše nedokáţe lhát vědomě. V 

Revizorovi lţe proto, ţe to vyţaduje daná situace. Někdy si vůbec není vědom toho, 

ţe lţe, tedy spíše věří tomu, co říká. Kdyby byl podvodníkem, pak by jeho řeč nebyla 

tak nedůsledná a místy úsměvně nelogická. Nesrovnalostí v jeho řeči a jednání je 

skutečně mnoho. Tak například při rozhovoru s hejtmanovou ţenou a dcerou říká 

Chlestakov, ţe za jediný večer napsal tři díla: „Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, 

Норма. Уж и названий даже не помню ... И тут же в один вечер, кажется, все 

написал, всех изумил.“ (Gogol, s. 47). Samozřejmě, ţe se jedná o tři opery, nikoli o 

díla literární. Chlestakov věří vlastním lţím, ale zároveň nemá v úmyslu lhát, chce se 

pochlubit. A přitom zase jen lţe: „… А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, 

когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся ... Иной раз и министр...“ 

(Gogol, s. 48). Do svých řečí se nejednou pěkně zamotá: „Как взбежишь по 

лестнице к себе на четвертый этаж – скажешь только кухарке: „На, Маврушка, 



32 

 

шинель“... Что ж я вру – я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна 

лестница стоит ...“ (Gogol, s. 48). 

  Ještě jeden příklad, kdy Chlestakov po dost trapném projevu pokračuje 

jakoby nic: a tvrdí, ţe je autorem Jiřího Miloslavského, a hejtmanova dcera namítá: 

„Ах, маменька, там написано, что это Г. Загоскина сочинение.“ (Gogol, s. 47) 

Chlestkaov bez rozpaků odpovídá: „Ах, да, это правда: это, точно, Загоскина: а 

есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.“ (Gogol, s. 47). 

  Chlestakov také ani nemá potuchy, za koho ho ve městečku mají. Aţ v 

osmém výstupu ve čtvrtém jednání si pomalu začíná uvědomovat, ţe ho zřejmě 

povaţují za státního představitele: „Здесь много чиновников. Мне кажется, 

однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно я вчера 

им подпустил пыли. Экое дурачье!“ (Gogol, s. 65). Navíc, opravdový podvodník 

by nikdy neodeslal dopis z městečka, kde je víc neţ pravděpodobné, ţe poštmistr 

otevírá všechny dopisy. To by jednoduše vědět musel. 

 Při rozhovoru s kupci poprvé vysloví slovo úplatek. Předtím si Chlestakov 

myslel, ţe se nejedná o úplatky, nýbrţ o půjčky. Bláhově se domnívá, ţe je přijímán 

z pohostinnosti: „... Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если 

мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса.“ (Gogol, s. 57). 

Jakpak má vědět, ţe právě z vypočítavosti ho takto přijímají. 

Rovněţ způsob mluvy této postavy je zajímavý. Kdyţ mluvil se sluhou 

Osipem, aby mu přinesl něco k jídlu, na začátku „... говорит громким и 

решительным голосом“ (Gogol, s. 26), zanedlouho však jiţ mluví „громким, но не 

столь решительным голосом“ (Gogol, s. 26) a nakonec „голосом вовсе не 

решительным и не громким, очень близким к просьбе.“ (Gogol, s. 26). S kaţdým 

člověkem mluví trochu odlišně. Kdyţ se u něj v hostinci objevil hejtman, „сначала 

немного заикается, но к концу речи говорит громко.“ (Gogol, s. 31). Často 

opakuje stále stejná slova, například Anně Andrejevně říká: „Возле вас стоять уже 

есть счастие; впрочем если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я 

счастлив, что наконец, сижу возле вас.“ (Gogol, s. 45).  
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  S podomkem v hostinci mluví také dost proměnlivě: nejprve ho oslovuje 

„kamaráde“, ptá se, jak se má, avšak záhy mu neváhá vynadat a třikrát ho nazve 

troubou. Navíc ještě k tomu dodává: „... Ты привык там обращаться с другими: я, 

брат, не такого рода! Со мной не советую ...“ (Gogol, s. 30). 

 S kaţdým tedy mluví Chlestakov tak, jak to uzná za vhodné. Pro něj typická 

vlastnost, totiţ přizpůsobovat se okamţité situaci, se projeví i zde. Pokaţdé má jinou 

masku: někdy je to maska „myslitele“ vůči hejtmanovi, maska „pocty“ vůči jeho 

ţeně a dceři, maska „vládce“ a „světáka“. To můţeme pozorovat při Chlestakovově 

opilosti, jak mluví s hodnostáři, a konečně maska „dobroděje“ vůči prosebníkům, 

například kupcům. 

  Závěrem by bylo dobré zmínit, ţe nejde o hrdinu bezcharakterního, ale 

doslova hrdinu bez charakteru. Přirovnání k prázdné nádobě je patrně nejvýstiţnější. 

Tato postava má v některých ohledech dokonce blíţ k literatuře a publiku 21. století 

neţ ke své době. 
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4.2 Skvoznik-Dmuchanovskij 

 

  Hejtman městečka, kam Chlestakov přijíţdí, se nám jeví jako člověk „... uţ v 

úřadě zestárlý a svým zůsobem nikterak hloupý ... Rysy obličeje má drsné a tuhé 

jako kaţdý, kdo začínal nesnadnou kariéru od píky ... Vlasy krátce sestřiţené, 

prošedivělé.“ (Milota, s. 5). Ve městě jsou mu všichni podřízení a veškeré záleţitosti 

má pod kontrolou. Je velice dobře obeznámen s tím, co se v městečku děje, a je 

informován o činnosti nejen úředníků, ale i kupců. Ve městě stanovil svá vlastní 

pravidla. Je ze všech zúčastněných nejprohnanější korupčník, ten nejostřílenější 

podvodník, lhář a pokrytec. Tyto negativní vlastnosti ovlivnily jeho povahu do té 

míry, ţe jím doslova prostupují. Nepotřebuje lhát a přetvařovat se, protoţe mu to jde 

naprosto přirozeně a bez námahy. Má určité znalosti, byť jsou jen povrchní. V 

různých situacích pouţívá jiné jazykové prostředky: někdy mluví velmi formálně, 

jindy zase pouţívá četná slova cizího původu, zejména slova francouzská a německá. 

Má určitý soubor poznatků ze vzdálenějšího světa, ve své promluvě zmiňuje 

například Asyřany, Babyloňany či Alexandra Makedonského. Ale zároveň dokáţe 

mluvit neskutečně sprostě a vulgárně, takto mluví zejména na sluţebnictvo a na 

kupce.  

  Právě hejtman zahajuje děj komedie Revizor a vystupuje v ní od prvního do 

posledního výstupu. Kdyţ se Skvoznik-Dmuchanovskij poprvé dozvěděl, ţe se je 

chystá navštívit revizor, přepadly ho nepopsatelný strach a hrůza. V panice a při 

pomyšlení, ţe nečekaná revize odhalí všechny jeho zločiny a podvody, svým 

podřízeným v chvatu vydává rozkazy, tyto rozkazy jsou ale naprosto irelevantní. 

Sám se v řeči všelijak zamotává: „пусть каждый возьмет в руки по улице ... чорт 

возьми, по улице – по метле! И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и 

вымели бы чисто ...“ (Gogol, s. 20). Hejtmanovi jde pouze o to, aby na revizora 

udělal vnější dojem, nic víc. I v této pro něj napjaté a váţné situaci však místy působí 

komicky. Ve spěchu se například snaţí si na hlavu nasadit krabici místo klobouku: 

„Антон Антонович, это коробка, а не шляпа,“ (Gogol, s. 22) říká policejní 

inspektor. Hejtman odpovídá a je vidět, ţe myslí na něco úplně jiného: „Коробка, 

так коробка. Чорт с ней!“ (Gogol, s. 22). Dále poučuje, co všechno mají revizorovi 
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povědět: „Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую 

и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, приезжающий 

чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные 

заведения – и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были 

бы чистые ...“ (Gogol, s. 10). Zeptá-li se revizor na špitální kostel, mají mu říct, ţe 

se sice začal stavět, ale ţe shořel. Není třeba vyšetřovat okolnosti, kam se ztratily 

peníze určené k tomuto účelu. Pak se obrátí na soudce: „Обратите внимание на 

присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются 

просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые 

так и шныряют под ногами.“ (Gogol, s. 11). Školního inspektora instrukuje: „А 

вот вам, Лука Лукич, ... нужно позаботиться особенно насчет учителей... 

взошедши на кафедру, не делать гримасу… Не ломать стулья ...“ (Gogol, s. 13).  

Poté, co se hodnostáři od Bobčinského a Dobčinského dozvědí, ţe v jejich 

městě se jiţ ubytoval někdo, koho oba povaţovali za revizora, se hejtman rozhodl, ţe 

se do hostince vydá sám, aby se o všem přesvědčil na vlastní oči. Další události jiţ 

jen svědčí o tom, ţe hejtmanův odhad Chlestakova byl zcela chybný. Navíc začíná 

věřit Chlestakovovým nesmyslům a nechá se unášet představami, ţe se jeho 

postavení a moc ještě několikanásobně vzroste, pokud mu dá svou dceru za ţenu. 

Skvoznik-Dmuchanovskij ve svých představách jde tak daleko, ţe sebe uţ málem 

povaţuje za generála, kdyţ vtom se od poštmistra dozvídá, jak se snadno nechal 

oklamat. V záchvatu zuřivosti a bezmoci zvolá: „... Сосульку, тряпку принял за 

важного человека! ... Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь 

в посмешище – найдется шелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот 

что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в 

ладоши.“ (Gogol, s. 92). Hejtman zklamaně a frustrovaně říká: „ ... Тридцать лет 

живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников 

над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы 

обворовать, поддевал на уду ...“ (Gogol, s. 92). 

  Přesto, ţe se hejtmanovo chování můţe na první pohled jevit jako prozíravé a 

svědčit o jeho prohnanosti, obrovský strach před revizí mu nedovolí Chlestakova 

správně odhadnout a následně falešného revizora odhalit. O Skvoznikovi-
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Dmuchanovském se tak právem dá říci, ţe je oklamaný podvodník. A nejen to. 

Hejtman je typickým představitelem státní moci tehdejšího Ruska. 
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4.3 Osip 

 

Osip je Chlestakovův sluha. Není to však typ sluhy, který svého pána ve 

všem jen poslouchá a plní jeho rozmary, ale dokáţe mu také vhodně poradit. Na 

všechno má svůj vlastní názor, je chytrý a bystrý. Je velmi praktický, všechno mu 

dochází mnohem rychleji, neţ Chlestakovovi.  

  Nejlépe se Osipova povaha projevuje během monologu v době, kdy je jeho 

pán pryč. Osip rozmlouvá sám se sebou a oprávněně kritizuje Chlestakova, vadí mu 

jeho prázdnota, rozhazovačnost a lenost. Vytýká Chlestakovovi, ţe všechny peníze 

utratí jen na karetní hry a drahé zábavy. „... Батюшка пришлет денежки, чем бы их 

попридержать – и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты 

доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь – и посылает на толкучий 

продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на 

нем всего останется сертучишка да шинелишка ...“ (Gogol, s. 25). Ze stejného 

monologu však také vyplývá, ţe pokud by sám měl peníze, Osipův způsob ţivota by 

se příliš nelišil od Chlestakovova. „... Деньги бы только были, а жизнь тонкая и 

политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и всѐ что хочешь. Разговаривает все 

на тонкой деликатноси, ... пойдешь на Щукин – купцы тебе кричат: 

„Почтенный!“ … компании захотел – ступай в лавочку … Наскучило идти – 

берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему – 

изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя 

никакой дьявол не сыщет.“ (Gogol, s. 24-25). 

  Ani Chlestakovův sluha nepostrádá prvky komičnosti: pouţívá například cizí 

slova, byť ve značně zkomolené podobě, která pochytal během své sluţby: 

прешпект, галантерейное обхождение a další. 

Právě Osip Chlestakovovi radí, jak můţe od obyvatel městečka snadno získat 

peníze a další věci: „Ваше высокоблагородие! Зачем вы не берете? Возьмите!... 

все пойдет в прок.“ (Gogol, s. 69). I díky své vychytralosti jako první pochopil, ţe 

měšťané Chlestakova povaţují za někoho jiného, neţ ve skutečnosti je. Osip je si 

vědom následků, které by mohly vyplynout, pokud by byl domnělý revizor odhalen, 
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a proto svému pánovi radí a varuje: „Уезжайте отсюда! Ей-богу, уже пора“ 

(Gogol, s. 66). 

  I kdyţ vyjadřuje Osip svou nespokojenost se způsobem Chlestakovova 

ţivota, sám se postupem času nevědomky stává svému pánovi podobný: je stejně 

prohnaný a líný.  
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4.4 Anna Andrejevna, Ljapkin-Ťapkin, Zemljanika, Špekin 

 

  Tyto postavy nejsou hlavní, nicméně i ony  leccos prozradí o charakteru a 

obyvatelích tohoto zapadlého městečka. 

  Anna Andrejevna je hejtmanovou ţenou. Je to provinční koketa, je 

odchovaná románky a verši, a je zcela zaměstnaná problémy svého čeledníku a 

spiţírny. Je velmi zvědavá a marnivá. Velkou pozornost věnuje svému šatníku 

(během hry se čtyřikrát převlékne do různých kostýmů). V podobném duchu 

vychovává i vlastní dceru: „Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. 

Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе 

приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.“ (Gogol, s. 

41). 

  Další postavou je soudce Ljapkin-Ťapkin. Bez obalu se přiznává, ţe za celý 

svůj ţivot přečetl pět nebo šest knih a tedy je tak trochu volnomyšlenkář. Je 

milovníkem různých fám, proto na kaţdé své slovo klade zvláštní důraz. Mluví 

basem a s protahovanou výslovností. Ve tváři má vţdycky důstojný výraz. Je také 

vášnivým lovcem a otevřeně říká: „Я говорю всем открыто, что беру взятки, но 

чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.“ (Gogol, s. 12). 

 Artěmij Filipovič Zemljanika je špitální rada. Je to člověk velmi tlustý, 

neohrabaný a těţkopádný, nicméně mazaný a prohnaný jako všichni zdejší 

hodnostáři. O svých pacientech říkával: „... лекарств дорогих мы не употребляем. 

Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так 

выздоровеет ...“ (Gogol, s. 11).  

   Ivan Kuzmič Špekin je poštmistr městečka. Je to člověk dosti naivní, 

prostoduchý a také velmi zvědavý. Je pověstný tím, ţe otevírá kaţdý dopis, který má 

na starosti. Sám říká, ţe „tam jsou nádherné partie“.  
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4.5 Dobčinskij a Bobčinskij 

 

  Dobčinskij a Bobčinskij jsou další postavy této hry. Jsou si navzájem velice 

podobní, jako vejce vejci. Přestoţe jsou to statkáři, nehrají ve společnosti důleţitou 

roli. Jsou to dva městští ţvanilové, kteří téměř vţdy a všude chodí společně a šíří 

nejrůznější drby. Stále jeden druhému skákají do řeči. Mluví rychle a úryvkovitě, 

protoţe se obávají, ţe je někdo přeruší. „... Уж не мешайте, пусть я расскажу, не 

мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.“ 

(Gogol, s. 16). Často si také pomáhají mimikou a rukama. „... Добчинский 

(перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье ... Бобчинский. 

Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в 

лице этакое рассуждение ... физиономия ... поступки, и здесь (вертит рукой 

около лба) много, много всего ...“ (Gogol, s. 17). Jsou to právě oni, kteří jako první 

pokládali Chlestakova za revizora. Jejich vystupování je velmi komické, neustále se 

snaţí působit důleţitě, avšak čím víc se o to snaţí, tím komičtěji vypadá jejich snaha. 

Například Bobčinskij při svém setkání s Chlestakovem ho prosí: „Я прошу вас 

покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: 

сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство, 

живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский ... Да если этак и 

государю придется, то скажите и государю ...“ (Gogol, s. 65). 

  Z tohoto přehledu není těţké postřehnout, ţe skutečně ţádná z výše 

popsaných postav nemá kladné rysy a pozitivní charakterové vlastnosti. Všichni 

ztělesňují právě to, čemu se Gogol hořce v komedii Revizor vysmál. 
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5 Ohlasy na Revizora 

 

 Není nic překvapivého na skutečnosti, ţe tato Gogolova nesmrtelná komedie 

vyvolala doslova pozdviţení, rozruch v celé tehdejší společnosti. Gogol byl první, 

kdo se svou břitkou satirou a ironií vysmíval vládnoucím vrstvám a ostře kritizoval 

všechny ty nectnosti a nešvary, jimiţ se tyto vrstvy vyznačovaly. Proto i ohlasy na 

Revizora byly velice rozmanité. Na jedné straně liberálové a pokrokově smýšlející 

lidé přijali komedii s nadšením, pro mnohé mladé lidi se záhy stala jakýmsi 

manifestem. Pokrokoví literární kritici a studenti byli komedií nadšeni, mnohé citáty 

z jeho komedie se staly slavnými a jména postav (Chlestakov, Skvoznik-

Dmuchanovskij, Bobčinskij a Dobčinskij) se začala pouţívat jako synonyma pro 

určitý typ lidí. Na druhé straně pomyslné „barikády“ byli ti, kteří zjistili, ţe Gogol 

kritizuje a odhaluje právě jejich činy. Byly to vládnoucí vrstvy, úředníci, byrokraté, 

policie, kupci, starostové měst. Nejednou se stávalo, ţe vládní představitelé 

prohlašovali, ţe takové město, které je v komedií popisováno, snad ani v celém 

Rusku neexistuje a ţe všechny postavy nemají jedinou kladnou vlastnost a jsou 

odporné, coţ podle jejich názorů údajně nebylo v reálném ţivotě moţné. Gogol byl 

nesčetněkrát po prvním představení Revizora obviňován, ţe si všechno vlastně 

vymyslel a nepopisuje pravou skutečnost. Také byl zatracován, obviňován a napadán 

státními činiteli. Dokonce se objevila myšlenka, ţe je Gogolova komedie téměř 

protistátní. 

  Představitelé carského reţimu velmi dobře věděli, ţe ve skutečnosti říká 

pravdu bez příkras, ale zároveň se v komedii sami poznávali. Dlouho se všemoţně 

snaţili své podvody a patologické sklony, např. vykořisťování a všudepřítomnou a 

rozkvétající korupci před lidem skrývat, aţ kdosi z literárních kruhů se odváţil toto 

všechno otevřeně a bez obalu přiznat, kritizovat a ještě se tomu vysmát. Proto ohlasy 

na tuto hru byly tak mimořádně rozporuplné a bouřlivé.  

 I díky těmto záporným ohlasům byl Gogol zklamaný a sklíčený. Naprosto 

chybně si vykládal zuřivou reakci vládnoucích vrstev a myslel si, ţe proti němu stojí 

celé Rusko. Zdálo se mu, ţe všichni jsou proti němu. Toto zoufalství a beznadějí 

velice dobře vyjadřuje dopis, který Gogol napsal Ščepkinovi poté, co jeho komedie 
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byla uvedena v petrohradském Alexandrinském divadle: „Все против меня. 

Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, 

когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, 

купцы против меня, литераторы против меня. Бронят и ходят на пиесу; на 

четвертоe представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое 

заступничество государя, пиеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже 

находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит 

быть комическим писателем. Малейший признак истины – и против тебя 

восстают, и не один человек, а целые сословия.“ (Gippius, s. 131).  

Jiţ v květnu 1836 napsal N. P. Pogodinovi: „Еду за границу, там размыкаю 

ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель 

современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от 

своей родины. Пророку нет [приюта] славы в отчизне. Что против меня уже 

решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то 

тягостно грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных 

своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как 

ложно, в каком неверном виде ими всѐ принимается, частное принимается за 

общее, случай за правило.“ (Gippius, s. 38). Gogol v té době nepochopil, ţe proti 

němu jsou nikoli obyčejní lidé či společnost, jako taková, ale jen úzká vrstva 

vládnoucí třídy. Není pochyb o tom, ţe většina lidí by komedii přijala s nadšením a 

hodnotila ji vesměs kladně. Toto však Gogolovi bylo málo platné. Štvanice, jeţ byla 

proti němu zahájena, ho velmi nepříznivě poznamenala na celý ţivot. 
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5.1 Ohlasy ze strany spisovatelů 

 

 Komedie Revizor vyvolala u soudobých spisovatelů nadšení a téměř 

okamţité přijetí. Není pochyb, ţe zdaleka ne všichni ruští spisovatelé té doby tuto 

hru schvalovali. Byli i tací, kteří autorovi vytýkali, ţe ani jedna lidská postava nemá 

sebemenší kladnou stránku charakteru. Avšak naprostá většina spisovatelů jako 

Puškin, Ţukovskij, Bělinskij, Gercen, později Tolstoj nebo Saltykov-Ščedrin, 

hodnotila Revizora vesměs kladně.  

  Literární kritik I. Gercen k tomu napsal: „Не было до Гоголя в мирoвой 

литературе такого беспощадного срывания с подлости ее маски благообразия!“ 

(Jermilov, s. 36). Také jiné osobnosti literárního ţivota hodnotily Gogola podobně.  

Z deníku L. N. Tolstého ze dne 21. ledna 1890 se můţeme dočíst toto: „Напиши 

Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех, 

которые читали ее теперь“; „когда содержание доброе“ и найдено 

„совершенство формы“, пьеса становится „совершенной художественно.“ 

(Filippov, s. 24).  

 Neméně významný spisovatel M. Saltykov-Ščedrin psal o obrovském vlivu 

na publikum, který měla tato Gogolova komedie. Podle jeho slov divák z divadla 

odcházel rozrušený, nikoli klidný jako před představením: „Мысли его 

возбуждены, возникает целый ряд вопросов, вызывающих „умственную  

работу“. Зритель начинает сознательно отноститься к действительности, что 

„уже само по себе представляет высшую нравственность и высшую чистоту.“ 

(Filippov, s. 24). 

  Také slavný dramatik konce 19. a začátku 20. století V. I. Němirovič-

Dančenko se vyjádřil o této komedii pochvalně: „Гоголь создал произведение 

театра, которое мы можем без малейшей натяжки назвать одним из самых 

совершенных и самых законченных произведений сценической литературы 

всех стран.“ (Filippov, s. 24). 

Gogolův současník, literární kritik V. G. Bělinskij o Revizorovi napsal: „Эта 

в высшей мере художественная комедия проникнута глубоким юмором и 
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ужасающая своей верностью действительности.“ (Filippov, s. 12). Bělinskij dále 

povaţuje Gogolovo dílo (i Revizora) „za diskreditaci přízračné skutečnosti a oceňuje 

význam negace v dějinách a umělcovu roli v ní.“ (Jehlička, s. 54). Tento významný 

literární kritik jiţ od počátku Gogolovy tvorby (tedy ještě předtím, neţ ten napsal svá 

stěţejní díla), ho vysoce oceňoval. Při hodnocení ruské literatury jako celku rozlišuje 

totiţ dvě dominující tendence – satirickou (kam zařadil Gribojedova, Krylova aj.) a 

rétorickou (kam podle něj patří Baťuškov či Ţukovskij). Zatímco je Puškin syntézou 

obojího, Gogol je dle Bělinského vyvrcholením dosavadní ruské literatury.  

  Také Puškinovi se komedie náramně líbila. Například ze vzpomínek I. I. 

Panajeva se dozvídáme, ţe na večírku, který pořádal Ţukovskij, Puškin „... во всѐ 

время чтения катался от смеха.“ (Gippius, s. 128). Puškin Gogola téţ všemoţně 

podporoval a poskytoval mu rady ohledně komedie. 

 I v českých zemích měl Gogol nadšené obdivovatele. Karel Havlíček 

Borovský, který ve 40. letech 19. století mj. přeloţil povídku Nos a román Mrtvé 

duše, upřímně obdivoval „mistrovské umění Gogola ... jedním rázem vypodobnit 

celou věc, takţe jako ţivá před očima stojí.“ (Parolek, s. 174). 

 Avšak ještě přesněji jej nazval další velikán české literatury Jan Neruda, 

který nad Revizorem prohlásil, ţe je tu Gogol „... malířem, jenţe maluje tentokráte 

bičem.“ (Parolek, s. 174). 

   Ne všechny ohlasy, jeţ přicházely ze strany spisovatelů, dokázaly Revizora 

patřičně ocenit. Mezi konzervativnějšími kritiky, kteří vlastně nepochopili podstatu 

komedie, byl rozšířen názor, ţe Revizor je jen fraška a laciná veselohra, která 

nezobrazuje objektivní skutečnost a je údajně uráţející pro umění. Tyto názory však 

jsou spíše okrajovou záleţitostí. Drtivá většina soudobých spisovatelů a literárních 

kritiků přijala Revizora s nadšením a někteří vyjádřili naději, ţe změna k lepšímu je v 

Rusku přece jen moţná. 
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5.2 Kritika ze strany vlády, veřejnosti, jiné ohlasy 

 

  V prvních dnech po premiéře Revizora se zdálo, ţe vládnoucí úředníci, 

představitelé vlády a dokonce car Mikuláš I., kteří byli na hře přítomní, o ní uvaţují 

jako o obyčejné veselohře, jakých na tehdejší scéně bylo bezpočet. Ani pro většinu 

publika nebyl pravý smysl komedie jasný. 

  Samotný car Mikuláš I. měl zpočátku dobrý pocit, neboť se mu komedie 

zamlouvala a údajně se po celou dobu předtavení dobře bavil a také se smál. Nařídil 

dokonce svým ministrům, aby se na Revizora také přišli podívat. 

   Velmi záhy však všichni s úţasem zjistili, kam ve skutečnosti Gogolova 

satira míří, a porozuměli skutečnému smyslu hry. Vládnoucí vrstvy byly nepříjemně 

zaskočeny, protoţe si najednou zřetelně uvědomily, ţe břitká a ostrá satira útočí a 

směřuje právě proti nim. Bylo zapotřebí podniknout rychlé kroky, aby se komedie 

dále nešířila. Car nemohl z pádných důvodů tuto komedii zakázat. Udělal však 

všechno moţné, aby hru shlédlo pokud moţno míň lidí. Proto se premiéra v Moskvě 

konala v Malém, nikoli Velkém divadle, jak se původně plánovalo. 

  Mikuláši I. velmi záleţelo na tom, aby satirický kontext byl všemoţně 

oslaben. Proto se divadla v Petrohradě, později i v Moskvě, dočkala premiéry nové 

komedie pod názvem Pravý revizor. 

  Tato „komedie“ měla v podstatě shodný děj, od své původní verze se lišila 

pouze závěrem. Všichni podvodníci, korupčníci a lháři byli potrestáni. Dlouho se 

vedly spory o autorství této hry. V 80. letech minulého století bylo s konečnou 

platností prokázáno, ţe autorem tohoto „falešného“ revizora byl hrabě Ciciano. 

 To však rozzuřené vládnoucí třídě nestačilo. Všemi moţnými prostředky se 

snaţila zpochybnit uměleckou hodnotu díla. I kdyţ byl pravý smysl komedie 

naprosto zřejmý, mnozí státní činitelé o ní stále mluvili jako o frašce. Někteří 

úředníci dotčeně prohlašovali, ţe „не стоило смотреть эту глупую фарсу.“ 

(Filippov, s. 11). Dále o Revizorovi tvrdili, ţe vůbec nezobrazuje realitu, nýbrţ ţe se 

jedná o čistý autorův výmysl.  
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Zcela opačná reakce i ohlasy, jeţ příkře kontrastovaly s reakcí vlády, 

byrokratů a úředníků, existovaly mezi mladými a pokrokovými lidmi. V. V. Stasov, 

archeolog a historik, se vyjadřuje takto: „... Вот где можно сказать, что новое 

поколение подняло великого писателя на щитах первой же минуты его 

появления. Тогдашний восторг от Гоголя – ни с чем несравним. Его повсюду 

читали точно запоем ... С Гоголя водворился на России совершенно новый 

язык... Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее 

употребление.“ (Gippius, s. 144). A dále ukazuje, jak nadšeně tuto hru mladí lidé té 

doby vítali: „... Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь. Мы 

наизусть повторяли друг другу... целые сцены, длинные разговоры оттуда.“ 

(Gippius, s. 145). Ještě dodává, ţe nezřídkakdy docházelo i k vášnivým sporům 

ohledně komedie: „... Нам приходилось нередко вступать в горячие трения с 

разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, 

негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры 

у Гоголя нет, что это всѐ его собственные выдумки и карикатуры, что таких 

людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом 

городе, чем тут у него в одной комедии ...“ (Gippius, s. 145). A konečně tu 

předkládá důkaz, ţe konzervativně smýšlející jedinci v této polemice neuspěli: „... но 

старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое 

обожание Гоголя разрасталось всѐ только больше и больше.“ (Gippius, s. 145). 
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Závěr  

 

  Komedie Revizor byla napsána pro ruského diváka 30. let 19. století, a přesto 

ji četná divadla po celém světě stále uvádějí, zájem o ni spíše stoupá, neţ upadá. 

Důvodem je aktuálnost komedie. Rovněţ témata, která jsou v Revizorovi obsaţena 

(společenská pyramida i společenské poměry, korupce a další patologické jevy), jsou 

dnešnímu divákovi důvěrně známá.  

 Po důkladné analýze Gogolova díla jsem dospěl k následujícím závěrům. 

1. Gogolovi se podařilo abstrahovat z ruské reality a zobecnit jevy charakteristické 

pro jakýkoliv pyramidální byrokratický systém, pro který jsou typické vyhraněné 

vztahy nadřazenosti a podřazenosti, arogance moci, svévole, kariérismus, 

úplatkářství, deformace mravních hodnot, strach, leţ, přetvářka, podvádění  apod. 

Kdyţ se pozorněji podíváme na Gogolovy postavy, zjistíme, ţe všechny nosí podivné 

masky, jednají a mluví jaksi nepřirozeně. Nezřídka se stane, ţe si navzájem 

nerozumí. Karel Milota hovoří o „komunikačním defektu“ (Milota, s. 230). Kdyţ 

Chlestakov mluví pravdu, hejtman – a s ním i všichni ostatní – mu nevěří. Kdyţ 

Chlestakov pravdu nemluví, mají lidé tendenci mu spíše věřit, byť častokrát není 

jeho mluva přesvědčivá a logická. Všichni nosí nějakou masku a snaţí se chovat, lhát 

a podvádět tak, jak se podle jejich názoru od nich očekává. Čím déle trvá svérázná 

hra mezi hejtmanem a Chlestakovem, tím nehoráznější a absurdnější se stává. 

2. Gogol byl mistrem typizačního umění. Za pomoci řady satirických prostředků 

(ironie, sarkasmus, parodie, situační i jazyková komika, hyperbola) dokázal vytvořit 

„věčné“ typy, jejichţ vnitřní obsah lze variovat. S typem Chlestakova, Skvoznika-

Dmuchanovského a dalších postav se můţeme poměrně snadno setkat i v dnešní 

době. Rozdíl mezi dnešními „hrdiny“ a postavami z Revizora patrně spočívá hlavně v 

tom, ţe dnešní představitelé byrokracie se chovají mnohem mazaněji a rafinovaněji 

neţ jejich předchůdci, často uţívají mnohem razantnějších metod a nástrojů, 

negativní projevy byrokracie v jejich rukách nabývají nových, gigantických rozměrů. 

3. Gogol vytvořil geniální typ podvedeného podvodníka (jeho obdobu najdeme i v 

komedii Hráči), který se přes veškerou znalost hybných pák byrokratického systému 
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a vytvoření vlastního obranného systému lehce můţe z představitele moci stát její 

obětí. 

4. Významným činitelem komedie je smích. Gogolovi bylo vytýkáno, ţe jeho hra 

neobsahuje jedinou kladnou postavu. Spisovatel na tyto výčitky reagoval takto: 

„Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе ... Это 

честное, благородное лицо был – смех.“ A dále Gogol vysvětluje: „Нет, смех 

значительней и глубже, чем думают ... Не тот смех, который порождается 

временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением 

характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и 

забавы людей – но тот смех, который весь излетает из светлой природы 

человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий 

родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что 

проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не 

испугала бы так человека.“ (Filippov, s. 15). 

Gogolův záměr nebyl jen „všemu se vysmát“. Měl záměr daleko hlubší. Šlo mu o 

nápravu, odstranění negativních jevů a nedostatků. Chtěl společnost, v níţ vládne 

pořádek a smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, společnost, v níţ kaţdý člověk 

má své důstojné místo. „... вопрос о бюрократической системе так и остался 

вопросом... „ (Kirejev, s. 111). Autor alegoricky naznačil, ţe „Город – это наша 

душа, чиновники – наши страсти, Хлестаков – наша подкупная светская 

совесть, настоящий ревизор – это наша чистая, неподкупная совесть. Написан 

же „Ревизор“ только для того, чтобы помочь нам очистить наш душевный 

город от наших же „душевных лихоимцев“, очистить при помощи смеха над 

самим собой ...“ (Kirejev, s. 111).  

Hořký smích, jímţ je prostoupena Gogolova komedie, není nepodobný trpkému 

smíchu současnosti. Autor nás nabádá k tomu, abychom nedovolili nadvládu 

takových lidí, jako jsou Skvoznik-Dmuchanovskij, Chlestakov, Chlopov či  

Ljapkin-Ťapkin. Měli bychom vzdorovat systému, „... которая всю власть в стране 

отдавала в руки правящей кучке людей, обрекая всех остальных на рабское 

послушание и повиновение.“ (Kirejev, s. 112). Zdá se tedy, ţe Gogol skutečně 
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dokáţe oslovit člověka dnešních dnů. Jeho odkaz zní: „Будьте не мертвые, а живые 

души ...“ (Voropajev, s. 34). 
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Resumé 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, proč komedie Revizor, jejíţ autorem 

je ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol, je stále aktuální v dnešní době, tedy na 

začátku 21. století. Rozbor témat, symboliky, satirických výrazových prostředků a 

postav ukázal, ţe autorovi se na materiálu ruské reality za vlády Mikuláše I. podařilo 

mistrovsky zobecnit patologické jevy charakteristické pro jakýkoliv byrokratický 

systém (např. vztahy nadřazenosti a podřazenosti, aroganci moci, svévoli, 

kariérismus, korupci, přetvářku, podvody, lhaní, strach). S vyuţitím satirických 

uměleckých prostředků vytvořil obecně platné společenské typy, jejichţ myšlení, 

podobu a chování lze obměňovat a v souvislosti s problematikou konkrétní historické 

doby naplňovat novým obsahem. Na jejich scénickém ztvárnění vyrostly celé 

generace herců a divadelních tvůrců.  

  Gogol geniálně ztvárnil nejen nositele, ale i hybné páky daného systému a 

jeho skrytá úskalí, která mohou kdykoli otřást postavením těchto nositelů, z 

představitelů moci je učinit jejími obětmi, z podvodníků podvedenými. Známý 

autorův „smích skrze slzy“ má tedy velmi blízko k tragikomickým a absurdním 

jevům dnešní doby.  

  Gogol nechtěl bořit zavedený řád, šlo mu o odstranění negativních jevů, o 

spravedlivou společnost, která si váţí všech svých členů a nenutí je k přetvářce a 

křivení páteře a v níţ všichni cítí odpovědnost za své činy. Kaţdý člověk by měl 

pracovat na sobě a zdokonalovat se. Ruský dramatik věřil tomu, ţe pokud bude tento 

předpoklad naplněn, pokud nedopustíme nadvládu takových lidí, jako jsou byrokraté 

z jeho komedie, náš ţivot můţe být lepší a smysluplnější. 
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 Резюме 

 

  Целью данной бакалаврской работы было выяснить, почему комедия 

„Ревизор“, автором которой является русский писатель Николай Васильевич 

Гоголь, по-прежнему актуальна и в сегодняшнее время, в начале 21-го века. 

Анализ тематики, символики, сатирических средств выражений и героев 

показал, что автору, основываясь на материалы русской реальности во времена 

правления Николая I, мастерски удалось обобщить патологичексие явления, 

характерные для любой бюрократической системы (например, отношение 

между руководителями и подчиненными, надменность власти, произвол, 

карьеризм, взяточничество, лицемерие, мошенничество, ложь, страх). 

Используя художественные средства сатиры, Гоголь создал общепринятые 

социальные типы, мышление которых, облик и поведение, можно 

видоизменять в связи с проблематикой конкретной исторической эпохи, а 

также наполнять новым содержанием. На этих социальных типах выросли 

целые поколения актеров и театральных постановщиков.  

 Гоголь гениально изобразил не только субъекты, но и движущие 

рычаги данной системы, которые могут в любое время пошатнуть положение 

этих субъектов, и представителей власти сделать жертвами мошенников. 

Известное Гоголевское выражение „смех сквозь слезы“ применимо к 

трагокомическим, абсурдным явлениям и сегодняшнего времени. 

 Гоголь не хотел разрушать существующий порядок, он хотел только 

устранить негативные явления, хотел видеть справедливое общество, которое 

уважает каждого своего члена и не вынуждает его к притворству и 

раболепству, общество, в котором все несут ответственность за свои поступки. 

Каждому человеку необходимо работать над собой и совершенствоваться. 

Русский драматург верил, что если этот критерий будет исполнен, если мы не 

допустим господства таких людей, какими являются бюрократы из его 

комедии, то наша жизнь может быть лучше и значительнее. 
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