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Vo svetovej literatúre by sme našli nejedno dielo, ktorého ideový náboj im
plikujúci humanistické poslanie sa akoby premietol do iných diel, našiel ohlas 
vo vedomí spisovateľov inej krajiny, oslovil ich svojou silou. V roku 1905 do
stal Nobelovu cenu za literatúru poľský spisovateľ H. Sienkiewicz za román Quo 
vadis, ktorý hovoril o utrpení prvých kresťanov. Analógiu medzi hlavnými hrdi
nami, aj charakterom priestoru, v ktorom sa pohybovali, nachádzame v Gorkého 
románe Matka. Tento román je rozprávaním o odvekej túžbe po ľudskom šťastí, 
po spravodlivom sociálnom poriadku pre všetkých ľudí. Život hlavného hrdinu 
Pavla Vlasová evokuje v percipientovi atmosféru z románu Quo vadis, v ktorom 
prví kresťania - naplnení láskou k Bohu a tým aj ku všetkým ľuďom a ku každej 
živej bytosti - zomierali v priestoroch rímskeho Kolosea. Zomierali v mene 
Pravdy, Dobra a Lásky. Obrazne povedané, kráčali v mene najvyšších princípov 
po svojej Golgotě k naplneniu ideálov. 

Krátko ku genéze románu Matka. Vznikol za hranicami Ruska, Gorkij ho do
končieval v Taliansku, kde sa vtom čase stretával s A. A. Bogdanovom a A. V. Lu-
načarským, ktorí boli považovaní za teoretikov „6orocTpoHTejibCTBa". 1 Prvá 
recenzia na román vyšla včasopise „OôpasoBaHHe" pod názvom «Ha nyra 
b 3isiay3» v tom čísle, v ktorom sa nachádzal aj článok A. V. Lunačarského pod 
názvom «Byflymne pejiHrHH». 2 V roku 1909 vyslovuje Lunačarskij, čítajúc Gor
kého Spoveď, názor na kolektív: «Momi> KOJUieKTHBa, KpacoTa 3KCTa3a KOJuieK-

THBHOÍÍ HCH3HH, HyflOTBOpHaH CHJia - BOT TO, BO HTO BepHT aBTOp, K HeMy 30BeT 
oh.»3 O necelých desať rokov Gorkij o národe napísal: «Konta-TO, b 3noxy 
MpaHHoň peaKUHH 1907-1910 roflOB n Ha3Ban ero «6orocTpoHTejieM», bjiohchb 
b 3-to cjiobo CMbicji, HTO HejioBeK C3M b ce6e h Ha 3eMJie co3flaéT h BonnomaeT 
cnocoÔHOCTb TBopHTb Hyaeca...»4 

1 EcayjioB, H.: )KepTBa H HcepTBeHHOCTb B noBecTH TopbKoro «Maxb». Bonpocu jiHxepaTypbi. 
Hoaôpb-AeKaôpb 1988, c. 55. 

2 Tamtiež. 
3 Tamtiež, s. 56. 
4 Tamtiež. 
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Metóda socialistického realizmu, ktorá sa utvárala na začiatku 20. storočia, 
predpokladala obnovenie reality v jej revolučnom rozvoji. O tom svedčí nielen 
Gorkého román Matka, ale aj celý nasledujúci vývoj romantických prúdov v so
cialistickom realizme. V tomto zmysle zohralo veľkú úlohu duchovné bohatstvo 
literatúry ruského kritického realizmu. Metoda socialistického realizmu impli
kovala jeden znajdôležitejších cieľov: charakterizovať, determinovať a následne 
vytvoriť kladného hrdinu sovietskej literatúry. Nemal to byť len hrdina zotrváva
júci na pozíciách teórie, ale mal mať aj atribúty, ktoré by ho zaradili do pozície 
kladného hrdinu, pripraveného ich aplikovať do praktického života. Cieľ, ktorý 
si stanovil, bolo potrebné aj dosiahnuť. Takýto hrdina mal parciálne skutky 
zjednotiť, zhmúť do synekdochickej podoby celku - veľkého činu, ktorý by kva
litatívne zlepšil úroveň života celej spoločnosti. Jeho realizácia sa mala začať 
u recipienta a jeho literárneho diela, pokračovať k percipientovi a od neho k apli
kácii do konkrétnej životnej situácie. Percipient sa mal stať aktívnym činiteľom 
pri napĺňaní cieľov teoretikov kvalitatívne zlepšiť sociálnu situáciu v Rusku. 

Román Matka, ktorému autor prisúdil takúto úlohu, vyšiel na stránkach zbor
níka «3HaHne» (1906). V svojej podstate je vyjadrením kresťanských myšlienok 
a hodnôt, hoci - paradoxne - jeho autor bol počas svojho života oficiálne obvi
ňovaný z bohorúhačstva. Literárna kritika, stojac na jeho strane a zaraďujúc ho 
k dielam napísaným metódou socialistického realizmu, mu - paradoxne - ne
preukázala pomoc, naopak - odpútavala od neho pozornosť. Kritici, literami 
vedci v ňom, žiaľ, nenašli to, čo tvorilo nielen umeleckú, ale najmä duchovnú 
dominantu. Román Matka nepredstavuje len odraz udalostí z prvomájových 
osláv v Sormove vr. 1901, ale je oveľa zložitejší. Tvorí ho syntéza duchovných, 
mravných a sociálnych hodnôt, ktoré sú vďaka svojej podstate trvalé a nezniči
teľné. Román predstavuje dôležitý moment nielen v Gorkého literárnej tvorbe, 
ale aj v jeho filozofickej orientácii. Obsahuje spisovateľove sny o kvalitatívnej 
zmene pozemského bytia. Tieto sny sú spojené s etickým, náboženským a so
ciálnym učením, Tesne predtým, ako Gorkij dokončil román, napísal: «Cicopo 
KOHny noBecTb. KaaceTCJi, 6y.neT oneHb Hey^aHHa.»5 O tri mesiace napísal Amfi-
teatrovi: «3aHHT orpoMHoň noBecruo, koh Mena noaaBjHeT. Cicopo x eé" OTpa-
6oTaK>.»6 O čosi neskôr, keď študoval históriu národa a uvedomoval si pritom 
svoj vlastný ťažký život, určil aj smer a inklináciu k novej skutočnosti a k novej 
pravde, ktorá bola taká nevyhnutná pre ruský ľud. Zobrazenie ilegálnej činnosti 
sa stalo novým javom v ruskej literatúre (okrem románu Čo robiť?). Román mo
hol vyjsť v Rusku až po roku 1917. V krátkosti k jeho obsahu: v centre pozor
nosti stojí Pelageja Nilovna. Pavel, jej syn, vystupuje na začiatku románu ako 
obyčajný mladý človek, podobný všetkým tým, ktorí žijú v robotníckej kolónii. 
Rád sa zabáva, spieva, tancuje, pije. Jeho život je bezstarostný a - prázdny. Je 
taký, aký bol aj život jeho otca Michaila Vlasová. Pavel sa však ocitá v inom 
čase a v prítomnosti iných ľudí. Zoznamuje sa s trinástou komnatou - so svetom 
literatúry, so zakázanými knihami a v jeho živote vzniká kvalitatívne nové pria-

5 Tamtiež, s. 72. 
6 Tamtiež, s. 63. 
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teľstvo s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú myšlienkou o zmene spoločenského systému. 
Knihy sa zrazu stávajú čarovným prútikom otvárajúcim Pavlovi priestor na akti-
vizáciu duchovných síl. Práve táto aktivizácia má viesť k naplneniu sna o Prav
de, Dobre a Láske - o Svetle, ktoré sa tak často vyskytuje v Gorkého tvorbe. 
Pred čitateľom sa odkrýva zložitá cesta metamorfóz nielen v myslení, konaní 
a správaní Pavla Vlasová, ale aj jeho matky, ktorá spočiatku dianiu okolo seba 
nerozumie. Uvedomuje si len nesmierny strach o svojho syna. Fabulačné roz
právanie sa dostáva až k prvomájovej demonštrácii a k Pavlovmu uväzneniu. Na 
súde prednesie Pavel reč, ktorá vyznieva ako protest proti spoločenskému po
riadku. Po synovom zatknutí sa Pelageja Nilovna stáva aktívnou účastníčkou 
ilegálneho boja - pokračuje v činnosti svojho syna. Toľko stručný dej románu. 
Ako sme už uviedli, literárna kritika mu zaradením k dielam napísaným metódou 
socialistického realizmu nepomohla. Gorkij - v úsilí o vytvorenie diela so sil
ným ideovým nábojom - siahol po umeleckej hyperbolizácii s jej expresívnou 
a najmä emocionálnou funkciou v súvislosti s vykreslením charakterov svojich 
hrdinov. V tejto hyperbolizácii sa skrýval silný imaginatívny impulz, ktorý 
v procese percepcie pomohol vymodelovať dielo v jeho celistvosti. Tento celok 
ako totum pro parte umelecky vytvoreného slova skonštruoval Gorkij na roman
tickej báze, ktorá má svoje korene aj v spomínanej hyperbolizácii a s ňou súvi
siacom imaginatívnom impulze. V porovnaní so spisovateľovými predchádzajú
cimi dielami, napísanými v duchu romantizmu a týkajúcimi sa skôr sveta 
rozprávky (Danko, Pesňa o Sokole, Pesňa o Burevestnike, kde je kategória so
ciálna vyjadrená implicitne), Matka sa stala u Gorkého vari najexplicitnejším 
poukázaním na negatíva sféry sociálna. Po jej napísaní už spisovateľ nič podob
né nevytvoril. Román je rozprávaním o ťažkom živote obyčajného človeka 
z robotníckej kolónie, akých bolo v cárskom Rusku stovky, ale zároveň aj plný 
optimizmu, ktorý vyjadril jeden z hrdinov románu Nikolaj Ivanovic: «JI roBopio 
o Mojioflux paôoHHX - KpenKHe, nojiHbie Äaawbi noHHTb. CMOTpHiub Ha hhx 
H BHflHUIb - POCCHH ÔVfleT C3MOH JTOKOH aeMOKpaTHeň Ha 3eMjie!» 

Gorkého Matku možno vzhľadom na výber témy (a to predovšetkým) pova
žovať aj za rozprávkový príbeh, pre ktorý je charakteristický šťastný koniec. Nie 
je to produkt fantázie prostého ľudu, ako rozprávky vo väčšine prípadov vznika
li , ale odraz skutočnej udalosti v Sormove. Matku považujeme za kontinuitu 
s romantickými tendenciami v Gorkého tvorbe a vari aj dosť logickou inkliná
ciou k rozprávkovému žánru, ktorému sa dostávalo najviac pozornosti v 19. sto
ročí, keď sa predstavitelia romantizmu začali orientovať na ľudovú tvorbu svo
jich národov. V rámci Európy by sme tak mohli uviesť mená Karla Jaromíra 
Erbena a Boženu Němcovu, zo slovenských rozprávkarov Pavla Dobšinského 
a Augusta Horislava Škultétyho. Ruským ľudovým rozprávkam sa venoval výz
namný ruský bádateľ Alexander Nikolajevič Afanasiev. Jeho dielo „Russkije 
narodnyje skazky" malo zásadný význam pre zbieranie a štúdium ruských ľudo
vých rozprávok. 

Z hľadiska rozprávky ako žánru možno aj v Gorkého Matke určiť časti, kto
rými sa zaraďuje práve k nej. Spisovateľ využíva predovšetkým estetickú kate
góriu krásy a vznešenosti, čím posúva zobrazovaný svet do rozprávkovej roviny. 
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Vychádzajúc z premisy, že rozprávka má svoju presnú štruktúru, usiluje sa vždy 
o takú výstavbu deja a zaangažovanie takých hrdinov, vďaka ktorým sa všetko 
dobre skončí. V tomto smere aj v Gorkého Matke vystupujú postavy, ktorých 
metamorfózy - od zlého k dobrému, od nepoznaného k poznanému, od nevidia
ceho k vidiacemu, od mlčiaceho k tomu, kto prehovorí atď., sľubujú šťastný ko
niec. Tak, ako má každá rozprávka isté sociálne východisko, ktoré súvisí s pr
votnou majetkovou, vlastníckou diferenciáciou spoločnosti, tak je aj v Matke 
dominantným problémom jestvovanie opozície: vládnuca trieda, bohatí, vykoris-
ťujúci - chudobní: v našom prípade robotníci z biednej robotníckej kolónie. Táto 
opozícia sa stala premisou k celej sujetovo-fabulačnej výstavbe diela. 

V Gorkého Matke evokuje introdukčný opis úvodnú časť rozprávkového prí
behu, v ktorej sa dej začína v krajine pripomínajúcej zakliate kráľovstvo, pono
renej do smutnej, depresívne šedej atmosféry. To zakliate kráľovstvo predstavuje 
robotnícku kolóniu, nad ktorou vládne ťažká odveká kliatba, a ktorá čaká na 
svojho osloboditeľa. 

Sujetová výstavba románu sa podriaďuje predovšetkým kategórii času, ktorý 
je determinujúcim prvkom v procese metamorfóz hlavných postáv - tak Pavla 
ako aj jeho matky Pelageji Nilovny. Čas sa stáva, podobne ako aj v rozprávke, 
organickou súčasťou deja. V rozprávkovom svete sú hrdinovia striktne rozdelení 
na báze binárnej opozície - na kladných a záporných. V románe Matka sa Pavel 
stáva kladným hrdinom spolu so svojimi priateľmi a záporný je - použime sy-
nekdochu - cársky režim a jeho prisluhovači. V hlavnom hrdinovi Pavlovi Vla-
sovovi sa výrazne - ako v rozprávke - formuje ľudový ideál morálnej podoby 
človeka. Kladný hrdina prechádza cestou, na ktorej sa stretáva s prekážkami 
komplikujúcimi dosiahnutie cieľa. Tak, ako sa v rozprávkovom žánri dostávajú 
hrdinovia do nebezpečných situácií - odstraňujú zlo a napomáhajú dobru, aj 
Vlasov ide cestou altruizmu i askézy: žije v prítomnosti kníh, priateľov a ťažkej 
práce, aby napokon objavil šťastie ako jeden z hlavných atribútov rozprávkové
ho konca. Kľúčovými momentmi sú stretnutia hlavného hrdinu a jeho priateľov 
s ich protipólmi - s cárskou mocou, so svetom zla, ako ho vnímal Gorkij. Na 
rozdiel od rozprávkového príbehu, v ktorom sa dej väčšinou odohráva striedavo 
v uzavretých priestoroch a aj v krajine, dej Matky je väčšinou situovaný do at
mosféry bytu: 

«)KH3Hh b MajieHLKOM flOMe BjiacoBux noTemia ôo j i ee thxo h cnoKOHHo, neM 
npoKje, h HecKOJibKO HHane, neM Be3ďe b c j i o ô o a e . JXOM hx ctohji Ha icpaio ono-
60AU, y HeBticoKoro, ho KpyToro cnycica k ôoi ioTy. Tpen. aovia 3aHHMajia icyx-
hä h OTropoMceHHaH OT Heě tohkoh n e p e ô o p K o ň MajieHbKaa KOMHaľica, b koto-
poň cnana MaTb. OcTajibHbie ppe T p e ™ - KBaapaTHaa KOMHaTa c flByivui oKHaMH. 
B OflHOM ynry eě* - KpoBarb ľlaBJía, b nepê HeM - ctoji h flBe naBKH. HecKOJibKO 
CTyjibeB, komoa äjw 6ejib«, Ha hčm MajieHbKoe 3epKano, cynayic c nnaTbeM, na-
cbi Ha creHe h p&e hkohw b yray - bot h bcS.» 

Je to bytová atmosféra, maximálne priblížená pomerom ľudí pracujúcich 
a žijúcich v robotníckej kolónii. Malý, tesný priestor evokujúci priam klaustro-
fobické pocity, je obkolesený nebezpečenstvom zlého sveta, proti ktorému treba 
bojovať a poraziť ho tou najsilnejšou zbraňou pomáhajúcou a víťaziacou len 
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v rozprávke - láskou. Hlavný hrdina získava úspech svojou vnútornou silou 
a láskou k ľuďom, ktorú mu vštepovala jeho matka. Získava ho aj vďaka osob
ným vlastnostiam - atribútom hlavného hrdinu stojaceho v opozícii k svetu zla 
a nebezpečenstva, zosobnenému v sociálnom nepriateľovi - cárskej moci. Téma 
sociálnej nespravodlivosti sa v Gorkého románe Matka rieši podobne ako aj 
v žánri rozprávky v prospech hlavného hrdinu a jeho priateľov. 
Pokúsme sa zovšeobecniť napísané: ak má rozprávka blízko k romantickej kon
cepcii literárneho diela, potom musíme konštatovať, že: 

1. Gorkého román Matka je dielom, ktorý síce rieši duchovno-sociálne pro
blémy súčasnosti, ale celá činnosť jeho hrdinov sa orientuje na budúcnosť; 

2. Matka je koncipovaná na jednom zo základných atribútov romantizmu -
na antietickom princípe, ktorý je charakteristický pre rozprávku; 

3. v Matke sa kladie dôraz na city: hrdinovia síce hovoria o sile rozumu, ale 
konajú v súlade so svojím srdcom, čo je charakteristické aj pre rozprávku; 

4. v Matke sa stretávame s číslom 3 - aj tvorcovia rozprávok mali toto číslo 
vo veľkej o b ľ u b e , napr.: «Mbi Tpoe ynojiHOMoneHM TOBapHiuaMH noTpe-
6oBaTb, hto6u bm oTMeHHjiH cBoě pacnopHHceHHe o BbJHéTe KoneiÍKH...», 
«OHa yxce TproKAbi xoflwia npocHTb CBHflaHHH c IlaBJíOM, h KaxcAbiň pa3 
xcaHAapMCKHií reHepan, ceaofl CTapHMOK c ôarpoBWMH meicaMH h ôojib-
IHHM HOCOM, JiaCKOBO 0TKa3bIBaJI eH.» «ÍI BOT TpHJKflbl CHfleJI...» atď. 

Vychádzajúc z tvrdenia, že Matka inklinuje k rozprávkovému žánru, je po
trebné spomenúť záver románu, ktorý - podobne ako v rozprávkovom príbehu -
nesie v sebe etické posolstvo. Aj keď Gorkij nesiahol po explicitnom vyjadrení 
šťastného konca, čitateľ tuší, že po útrapách a askéze hlavného hrdinu musí prísť 
dosiahnutie vysnívaného cieľa v podobe slobody a šťastia pre všetkých, kvôli 
ktorým Pavel a jeho priatelia bojovali, skrývali sa - podobne ako prví kresťania 
zo Sienkiewiczovho Quo vadis, riskovali dlhodobé väzenie, ba mnohí z ich sú-
putnikov aj smrť. Pavlovo víťazstvo je vyjadrené v románe implicitne. Je skryté, 
ale čitateľ ho dešifruje v posledných matkiných slovách: «He 3anbioT KpoBbio 
pa3yMa!» 

Už Aristoteles konštatoval spätnú väzbu skutkov na človeka a vyjadril ju slo
vami Esse sequitur operari - bytie či kvalita je dôsledkom či výrazom konania. 
Istý č a s po ňom vyslovil sv. Augustín myšlienku - Zachovávajte poriadok a po
riadok zachová vá s . O bytie a poriadok ako spoločenský systém, ale aj poriadok 
v konkrétnom ľudskom jestvovaní ide v Gorkého románe Matka. V centre po
zornosti spisovateľa nebolo len bytie ako také, ale predovšetkým jeho kvalita. 
Práve ona stojí za všetkými činmi, myslením a konaním hlavných i vedľajších 
postáv v románe. Je objektom, ku ktorému smerujú a v ktorom sa ako subjekty 
formujú a v konečnom dôsledku aj identifikujú. Poriadok, o ktorom hovorí sv. 
Augustín, sa premieta v diele do myslenia a konania nielen hlavného hrdinu 
Pavla Vlasová, ale aj do sekundárnych postáv. Tento poriadok tvorí podstatu 
ideálov, ku ktorým hrdinovia smerujú. 

Matka patrí k dielam s osobitým postavením medzi literárnymi dielami so
vietskeho obdobia. O tom, že sa stala objektom silnej ideologizácie, niet pochýb. 
A hoci dielu literárna kritika pripisovala všetky znaky socialistického realizmu -
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straníckosť, ideovosť atď., napriek tomu tento punc skrýval v sebe celý systém 
symbolov implicitne stvárňujúcich jeho podstatu a inklináciu k ranej tvorbe 
Gorkého, zameranej na romantické chápanie a interpretáciu sveta. 

Čítajúc nejedno dielo ruskej i sovietskej literatúry, prichodí konštatovať, že rus
kí spisovatelia veľmi dobre poznali Bibliu. Jej umelecký svet ich nepriťahoval me
nej než svet literárnych diel iných autorov. Biblia patrila, podľa slov J. Pa-
randovskovo «k BbicoHaňiiiHM B3JiěTaM cjiOBecHoro HCKyccTBa»;7 J. Kariakin na
písal, že «,ZJ,ocToeBCKHií h k Bhôjihh othochjich nopoH (a MOHceT 6biTb, aaHce 
npeacfle Bcero, ôojibine Bcero) KaK k reHHajibHOMy xyflOHcecTBeHHOMy npoH3Be-
fleHHK)».8 

Biblia sa stala pre Gorkého veľmi silným impulzom na napísanie románu 
Matka. Pozorný čitateľ v ňom nemôže nepostrehnúť raz explicitne, inokedy im
plicitne vyjadrované princípy kresťanského humanizmu, ktorý spoločnosť zo 
známych dôvodov pretransformovala po roku 1917 na socialistický humaniz
mus, vynechajúc lexiku súvisiacu s náboženstvom. Gorkij však románom Matka 
nevytvoril dielo s antikresťanskou problematikou, hoci fabula hovorí o budovaní 
nového spoločenského poriadku založeného na sociálnej spravodlivosti s posta
vami orientovanými prosocialisticky a prokomunisticky. V súvislosti s týmto 
problémom je na začiatku potrebné spomenúť obraz Krista na ceste do Emauzu. 
Tento kresťanský motív nie je v diele osamotený, vinie sa ním celým ako jeden 
z dominantných leitmotívov, od neho sa odvíja fabulačné rozprávanie aj sujetová 
línia diela. Kristus sa po vzkriesení, ako hovorí Biblia, pridáva k svojim dvom bý
valým učeníkom idúcim do Emauzu. V rozprávaní dominuje motív cesty, na ktorej 
sa dozvedajú o tom, čo hovorí Písmo. Gorkij využil moment alúzie v 3. kapitole 
prvej časti. Medzi cestou dvoch učeníkov a cestou hlavného hrdinu románu Pavla 
Vlasová nachádzame paralelu. Podobne ako v Biblii sa títo mladí ľudia stávajú 
bojovníkmi za naplnenie Kristových slov hovoriacich o záchrane človeka, o „krá
ľovstve Božom" atď. Pretransformované do reči autora Matky - o spravodlivom 
spoločenskom systéme pre všetkých ľudí v tomto pozemskom jestvovaní. Biblia 
teda píše o dvoch učeníkoch, ktorým horelo srdce pri počúvaní Kristových slov. 

Práve motív srdca je u Gorkého nesmieme dôležitý. Tvorí paralelu s láskavým 
a dobrým srdcom Krista a srdcom Márie, jeho matky. Aj Pavlovi a jeho priate
ľom „horeli srdcia", keď rozmýšľali, snívali, bojovali za kvalitatívne lepšiu spo
ločnosť. Tak, ako hovorí Biblia o víťazstve človeka a spravodlivosti na konci 
tŕňovej cesty, tak sa mal ruský človek dočkať odstránenia nespravodlivého so
ciálneho poriadku ako najväčšieho zla na konci cesty, ktorou bola revolučná 
činnosť. Gorkij v liste Leonidovi Andrejevovi, jednej z najvýznamnejších osob
ností v literatúre prelomu 19. a 20. storočia, v roku 1901 napísal, že neprijíma 
Krista: «...uepKOBHO-nojiHueňcKoro, KOTopbiň peKOMeH^OBaji B03AaBaTb Bory 
h uapio - nopoBHy. Xoth h h HacToamero XpHera He ofloôpaio, h6o nocneunui 
oh HBHTbCH. Ero BpeMH - jieT nepe3 Tbicany ot Hac.» 9 

' Tamtiež. 
8 Tamtiež. 
9 Tamtiež. 
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Gorkij v duchu unamunovského prístupu k problematike jestvovania či ne
jestvovania Boha ako najvyššieho princípu v istom zmysle tiež bojuje medzi 
prijímaním i odmietaním. Táto jeho oscilácia medzi rozumom a srdcom determi
novala aj umelecké stvárnenie hrdinov románu Matka. 

Pavel a Rybin vedú spory na túto tému. Prvý z nich sa skláňa pred rozumom, 
druhý hovorí: «OHH H Bora noflMeHHJiH HaM. Tu IIOMHH, MaTb, 6or C03flaji ne-
jiOBeica no o6pa3uy H nofloômo CBoeMy, - 3HaHHT, OH nofloôeH nejiOBeKy, ecjiH 
HejioBeK eMy nof lo6eH.» V Biblii sa píše: „Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal več
ný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze 
neho svet spasil."10 Ježiš teda berie na seba hriechy sveta a trpí za celý svet, ot
várajúc tak ľuďom cestu do večného života. V románe hovorí Rybin: «IlycTb 
yMpyT TbicHHH, iToôbi BocKpecjiH TbMbi...» V románe sa stretneme aj s veľmi 
zaujímavou myšlienkou, ktorej obsah zrejme trápil samotného Gorkého a zaprí
čiňoval aj spomenutú spisovateľovu osciláciu medzi rozumom a srdcom. Pelage-
ja Nilovna hovorí: «Bbi no^yMaňTe - Beflb H XpHcra He ôbixio 6bi, ecjiH 6bi ero 
paflH JiíOflH He norHÔajiH! 3Ta Mbicjib Bflpyr BcnbixHyjia B eě rojioBe H nopa3HJia 
eé- CBoeň H C H O H , n p o c T o ň npaBfloň. He 6biJio 6bi XpHera-To, ecjiH 6M JHOAH He 
nornôj iH ero, rocno^a pa;m!» Táto myšlienka implikuje Gorkého logické my
slenie, ktoré hovorí, že bez ľudí by nebolo Krista. Je to druhá, racionálna časť 
spisovateľovho názoru na pozemské jestvovanie. 

N. Berďajev vyslovil na základe tohto výroku ďalší: «EBaHrejiHe - yneHHe 
o XpncTe, a He yneHHe XpHCTa».n Spisovateľ hľadal celý život Boha prostred
níctvom svojich literárnych hrdinov. Usiloval sa o vytvorenie novej viery -
o tom hovorí aj v „HcnoBCHH". V tom čase napísal: «HfleanH3M - OH H3 Kpyra 
Tex BepoBaHHH, KOTopwe opraHHHecKH cBoňcTBeHHbi MHe [...] HfleanH3M, 6e3 
KOTOporo peBOjnouHH [...] noTepjuia 6H CBoě MopaJibHoe H acTeranecKoe on-
paBflaHHe. Be3 ynacTHH 3Toro HfleajiH3Ma peBOJiiouHÄ - H BCH KH3Hb - npeBpa-
maeTca B cyxyio, apH(j)MeTHHecKyio 3aflany pacnpeaejieHHH MaTepHanbHbix 
6jiar.» 1 2 Gorkij videl v Októbrovej revolúcii dokonca rozpad ľudského ducha. 
Jedenásť rokov pred touto udalosťou, v čase vzniku románu Matka, modeluje 
literárnych hrdinov, ktorým zveruje poslanie, aké mali Kristovi učeníci - šíriť 
„svetlo". Pavel hovorí matke: «yHHTbca, a noTOM ynHTb apyrHX.» 

Nielen Pavel Vlasov a jeho matka, ale aj ďalšie postavy románu - učiteľka 
Nataša, bývalý učiteľ Nikolaj Ivanovic - sa v duchu života Kristových učeníkov 
tiež učia a šíria ďalej myšlienky svojho učenia hovoriaceho o „svetle". V kolónii 
sa pomaly zhromažďujú mladí ľudia, ktorí sa stretávajú s Pavlom a načúvajú 
slovám, ktorými sa im prihovára, tak, ako načúvali Kristovým slovám učeníci. 
Život týchto mladých ľudí je v románe modelovaný na pozadí cesty vedúcej is
tým smerom k niečomu a sprevádzanej niekým. Gorkij vkladá do úst Pavlovho 

1 0 Sväté písmo. Nový zákon. Trnava 1995, s. 257. 
11 EcayjioB, H.: JKepTBa H HcepTBeHHOCTb B noBCCTH Topbicoro «MaTb». Bonpocu jíHTepaTypw. 

Ho«6pb-aeKa6pb 1988, c. 59. 
1 2 Tamtiež, s. 56. 



54 MARTA KOVÁČOVA 

priateľa Andreja poetické prirovnanie hovoriace o sile Pavlových slov: <cS yace 
6oraT, KaK 3Bě3fla jry4aMH.» Romantický nádych nesie v sebe aj poslanie Pavla, 
ktorý sa usiluje, podobne ako Danko v rovnomennej poviedke «6pocirn> jikwim 
CBoě cepaue, 3a#OKěHHoe oraeM Menra o npaB,ae.» 

Kresťanský humanizmus pretransformovaný na humanizmus socialistický na
chádzame v celom románe. Tieto večné hodnoty sú súčasťou myslenia, konania 
a vzťahu literárnych hrdinov k svojmu okoliu. Gorkij v roku 1906 v článku 
„Ilon TanoH" napísal: «PycacHň qejioBeic roioxo hchbct, ho oh TBěpao Bepyer, 
a Korm ero Bepa pa3ÔHTa, oh y M H p a e T . » 1 3 To isté vložil do Rybinovho 
monológu: «TaM, rae 6or xcHB&r, Mecro HaôoneBmee . ExcejiH bm - na^aer oh H3 
flyuiH - paHa ô y a e T b Heň - bot! Haao, ľlaBeji, Bepy HOByio npH/ryMaTb... Haao 
coTBopHTb 6ora - apyra jik>ääm!» Touto myšlienkou, ktorá je súčasťou úsilia 
Pavla Vlasová a jeho priateľov bojujúcich za lepší život, akcentuje Gorkij nevy
hnutnosť a potrebu lásky každej ľudskej bytosti. Socialistické dozrievanie mla
dých ľudí modeluje autor ako implicitné vyjadrenie svojej predstavy 
o «6orocTpoHTejibCTBe» a «HejioBeKo6o»cHe». 

A. Siňavskij poukázal na podstatnú zvláštnosť románu Matka: «c6jiH>KeHHe 
peBcmiouHOHHOH nzjeojiorHH [...] c xpHCTHaHCKOH pejiHrHeň».14 Toto pozorova
nie možno rozvíjať v aspekte sakrálnej problematiky, pretože nielen vo svetoná
zore postáv, ale aj v optike samotného autora je evidentná koncepcia Evanjelia. 
Evanjelium sa tak stáva invariantom, na pozadí ktorého sa modelujú charaktery 
Gorkého hrdinov. Synekdochické totum pro parte vzťahujúce sa na kresťanský 
humanizmus prechádza metamorfózou k humanizmu socialistickému zachováva
júcemu si v konečnom dôsledku podstatu kresťanstva: milovať človeka, súcitiť 
s ním a pomáhať mu. 

Medzi Kristom z Evanjelia a Pavlom z Gorkého Matky nachádzame nejednu 
paralelu. Kristus sa obetuje pre druhých, podobne aj Pavel znáša trpezlivo všet
ky príkoria a nepríjemnosti, ktoré mu jeho činnosť prináša. Paralela je aj v tom, 
že tak, ako má Kristus svojich učeníkov - blízkych ľudí, tak sa aj Pavel stretáva 
s priateľmi, ktorí sú ochotní obetovať svoj život v mene šťastia, spravodlivosti 
a lepších sociálnych podmienok - v mene spoločného diela. Pavel vystupuje 
v mene kolektívu, nikdy nie ako individualista. Jeho matka Pelageja Nilovna, 
žena-nositeľka života , je v diele najexplicitnejšiou vyjadrovateľkou slova Bo
žieho. Jej reč popretkával Gorkij množstvom myšlienok súvisiacich s vierou. 
Viera v transcendentno sa u nej prejavuje nielen v ľudskom prístupe ku všetkým 
ľuďom, ale často sa stretávame aj s apostrofovaním typu: « H H c y c e XpHcre, 
noMHJiyň Hac! - thxo npouienrajia MaTb», « rocnof lH - noMHJiyň! -
npouienTana MaTb, B3flporHyB ot crpaxa...», «Bor bĥ ht npaBbix...», « r o c n o f l H 
Hncyce - ciibiiiiHiub, Ilauia, hto roBopio «XpHCTOC c to6oh!», «I loMorH, 
rocnoflH!», «Bor c hhm, kojih TaK...» Hoci sa matka počas svojich metamorfóz 
učí porovnávať, dokonca sa aj modlí menej, jej viera je stále veľmi silná: «...h eň 
Ka3ajiocb, hto caM XpHcroc, KOToporo oHa Bceraa jiioônna CMyraoň JiioôoBbio -
CJIQHCHblM HyBCTBQM, ľfle CTpaX 6bIJI TeCHO CBfl3aH C HaflOKflOH h yMHjieHHe c 
1 3 Tamtiež, s. 59. 
1 4 Tamtiež. 



PROLETÁRSKY HUMANIZMUS A SAKRÁLNA ESTETIKA 55 

hwm nyBCTBOM, rae CTpax 6hji TecHO CBH33H c HafleÄaoH h yMHJieHHe c nena-
jibio - XpHCTOC Tenepb CTaji 6jiH»ce k Heň h 6wji yace hhhm - BMiiie h Bitzmee 
íuiH Heě, paaocTHee h CBeTJiee jihuom - tohho oh, b caMOM a&ne, BOCKpecari ajih 
HCH3HH, OnWTHHH H OHCHBJléHHblH ropHHeiO KpOBbK), KOTOpylO JlIOflH ineflpO 
npojiHJiH bo hmh e r o . . . » 

Biblia bola skutočne tým prvým a dominantným prameňom, ktorý sa stal 
Gorkému sprievodcom pri písaní románu Matka. V Evanjeliu podľa Lukáša sa 
dočítame: „Kto chce ísť so mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj 
kríž a nasleduje ma."15 Pavel sa skutočne vydáva so svojimi priateľmi priam 
asketickou cestou k vysnívanému cieľu. Kristus ako stelesnenie absolútneho 
dobra a jeho misia tu na zemi sa v myslení, správaní a konaní mladých ľudí pre
transformovali do cieľa, ktorý spočíval v dosiahnutí všeobecného dobra a spra
vodlivosti. Explicitným vyjadrením tohto tvrdenia je premisa z Biblie, ktorá ho
vorí: „Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?! Ale ak trpíte pre 
spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte 
sväto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, 
kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás." 1 6 O ceste s veľkým odrieka
ním hovorí aj Pavlov priateľ Andrej: «Ilo topore Bnepôfl h npoTHB caMoro ce6a 
HflTH npHXOÄHTCJi. Haflo yMeTb bc£ OT^an,, Bcě cepaue. )Kn3Hb oTflaTb, yMepeTb 
3a aejio - 3to npocTo! Ornaň - ôoj ibine , h to, hto Te6e aopoace TBoeň xuhhh, -
OTflaň - Torna cwibHo B3pacTěT h caMoe aoporoe TBoé" - npaBfla tboh!» 

«51 3Haio - 6yfleT BpeMH, Kor^a jhoah cTaHjr juoôoBaTbCfl apyr apyroM, ko-
r^a Karabín 6yaeT KaK 3Be3fla nepea apyruM! ByayT xoflHTb no 3eMJie jhoah 
BOJibHbie, BejíHKHe cboôoaoh CBoeň, Bce noH^yr c otkphtmmh cepauaMH, 
cepflue Kaxcaoro ôyaeT ot 33bhcth, h 6e33Jio6Hbi 6ypyr Bce. Torna 6ysyr wwrb 
b npaBfle h CBo6o,ne jmu KpacoTbi, h jiynuiHMH 6y^yT cHHTaTbCH Te, KOTopwe 
uiHpe oÔHHMyT cepaueM MHp, KOTopwe rayGMce nonioójrr ero, JiynuiHMH 6yayT 
CBOÔoflHefluiHe - b hhx HaHÔojibiue KpacoTbi! BejíHKH 6yayT jiiojih 3toh hch3-
hh...», «Mw nouiJiH Tenepb KpecTHbiM xoaom bo hmh 6ora HOBoro, 6ora cBeTa 
h npaBflw, 6ora pa3yMa h aoôpa! flajieico ot Hac Hama uejib, TepHOBbie BeHUbi -
6jih3ko! [...] Mw 30b2m 3a c o ô o ň Tex, kto BepyeT b no6eay Hamy, Te, KOTopwM 
He BH^Ha Hama uejib - nycTb He H,ayT c HaMH, TaKHX ÄfléT TOJibKO r o p e » . 

Hrdinovia Matky tak, ako hovorí Biblia, túžia po tom, aby boli všetci jedno
myseľní, súcitní, aby sa bratsky milovali. Samotná matka potvrdzuje túto túžbu 
slovami: «Beflb 3to - KaK hobhh 6or poahtch jhoahm! Bcě - RJIX Bcex, Bcě -
fljiH Bcero! TaK noHHMaio a Bcex Bac. BoHCTHHy, Bce - TOBapnimi, Bce - pofl-
Hbie, Bce - fleTH oflHoň MaTepH - npaBflbi!» Matka povyšuje pravdu, ktorú hľadá 
jej syn a jeho priatelia, na absolútno - na čosi posvätné transcendentálne: «3a 
hto cyflHjiH CbiHa Moero h Bcex, kto c hhm - bm 3HaeTe? 51 BaM CKaxcy, a bm 
noBepbTe cepauy MaTepH, ce^wM BonocaM eě - BHepa jHOfleň 3a to cyaroiH, hto 
ohh Hecyr BaM BceM npaBjry! Bnepa y3Hana «, hto npaBfla 3Ta [...] hhkto He 
MoaceT cnopHTb c Heio, hhkto !» 

1 5 Sväté písmo. Nový zákon. Trnava 1995, s. 257. 
1 6 Tamtiež,s .641. 
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Celým románom Matka sa vinie dominantný motív spojený s cestou hľadania 
nového sveta. Gorkij ho konkretizoval prostredníctvom myšlienok a terminolo
gie obsiahnutej v Biblii. Práve ona je tým živým prameňom, z ktorého čerpal 
spisovateľ pri písaní diela, neskôr označeného paradoxne románom socialistic
kého realizmu. Spisovateľ využíva princíp intertextuality - explicitne aj impli
citne - na akcentáciu dominantného leitmotívu. Intertextualita je v Matke prí
tomná nielen v rovine fabuly, ale aj v rovine sujetu. Obidve roviny vytvárajú 
jeden kompaktný estetický celok práve vďaka jej prítomnosti. Askéza, altruiz
mus a z nich vyplývajúce odhodlanie milovať svet, obetovať sa pre dobro zaj
trajška sa stali pre spisovateľa dominantnou filozofiou. Ak teda vychádzame 
z tvrdenia, že román Matka je pokračovaním Gorkého romantickej tvorby, pridr
žiavame sa explicitne vyjadrených faktov implikovaných v samotnom románe. 
Nie realizmus, ale romantizmus, nie socialistický realizmus, ale práve romantic
ké nadšenie a sakrálna estetika determinovali a determinujú postavenie Gorkého 
Matky v kontexte ruskej literatúry začiatku 20. storočia. Začlenenie románu do 
kategórie diel napísaných metódou socialistického realizmu tak považujeme za 
nesprávne, vyplývajúce len z dobovej reality spojenej s formovaním a nástupom 
nového spoločenského systému. 

Gorkého románu, ktorý sa ocitol na prahu jeho vzniku, tak preukázala literár
na kritika najnevhodnejšiu službu práve tým, že neakceptovala evidentnú prí
tomnosť Gorkého ako večného romantika zobraziť pomocou umeleckého slova 
ten najvznešenejší cieľ, ktorým je Láska, Dobro a Pravda nielen pre jednotlivca, 
ale pre každú ľudskú bytosť na tejto zemi. Jeho hrdinovia sú prenasledovaní ako 
postava Krista z biblického príbehu. Tento invariant nie je možné prehliadnuť 
a považujeme ho za jeden zo základných momentov nášho tvrdenia, že román je 
pokračovaním romantických tendencií v tvorbe spisovateľa. Na základe uvede
ných faktov možno o ňom hovoriť dokonca na úrovni rozprávkového žánru. 


