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SMRT ROZUMU, RUSKO A KOSMICKÁ POEZIE

Téma krize rozumu, deprese a šílenství se v ruské literatuře rozehrává u mno
ha autorů a v různých významových rovinách, včetně žánrové. Například A. S.
Puškin, v jehož básnické (ale také dramatické a prozaické) tvorbě se téma šílen
ství kultivuje nejvydatněji, má své směřování a žánrotvorné funkce, nebyl ovšem v ruské poezii jediný. Na příkladu několika ruských básníků, Puškinových předchůdců, současníků a následovníků, lze dokumentovat přítomnost této
tematické a myšlenkové vrstvy, která úzce souvisí s reflexivním charakterem
klíčového proudu ruské poezie.
Již původ a životní osudy Vasilije Andrejeviče Žukovského (1783-1852),
který bývá spolu s K. N . Batjuškovem pokládán za učitele a přímého předchůd
ce Puškinova (byl ostatně i jeho osobním přítelem), evokují představu zádumčivosti a smutku. Narodil se jako nemanželský syn statkáře Afanasije Ivanovice
Bunina a zajaté Turkyně Salchy v Tulské gubernii. Jméno přejal od svých adop
tivních rodičů (Andrej Grigorjevič Žukovskij byl Buninovým přítelem). Další
životní etapy včetně pobytu v moskevském univerzitním penzionu a nešťastná
láska posílily v něm mystické nálady (snad zděděná východní apatie a kvietismus). Teprve v Moskvě začíná Žukovskij prospívat a dokonce psát verše; před
tím o něm učitelé tvrdili, že je neschopný. Odchod ze státní služby, pasivní
vztah k největší lásce Marii Protasovové (v jednom pozdním dopise j i dokonce
žádá o vrácení milostné korespondence), naprostá loajalita trůnu (byl vychovate
lem následníka), pasivní jednání v případě osudného Puškinova souboje a nako
nec sňatek a odjezd do Německa, kde umírá, dokládají jeho „pozorovatelský"
(nehledě na všechny dobré činy, kterými svému okolí prospěl) vztah ke světu.
„Filozofie" Žukovského se dosti výrazně rýsuje již v jeho raných básních. Preromantické směry, zejména sentimentalismus, a později romantismus, se Šťastně
spojily s melancholickými předpoklady: «HoBoe poMaHranecKoe HanpaBJíeHHe no3THHecKoflfleflTejibHOCTH5KyKOBCKoro — ecnH He caMbiM BO3HHKHO1

BeHHeM CBOMM, TO BO BCHKOM CJiyHae CBOHM ĎblCTDblM yCHJieHHCM H pa3BH1

Viz naši stať Žánrová funkce motivů šílenství. In: Litteraria Humanitas IV, sb. z konference
věnované R . Jakobsonovi, F F M U , v tisku.

46
IVO POSPÍŠIL

THeM B 3HaMHTejIbHOÍÍ CTeneHH 3aBHCeJI0 OT 0C06bIX, HHCTO JIHHHMX 06croHTejibCTB 3a 3TO BpcMx MCH3HH nosTa. MHoroe, HTO fljia nocTopoHHero
HHTaTejia B HOBMX npoH3BefleHHHX Hamero no3Ta Ka3anocb ,poMaHTHKoň'
— HMejio pea^bHoe, nojio>KHTe.JibHoe 3HaqeHHe.» Jako čtrnáctiletý (1797)
2

píše Žukovskij ódu, v níž se jakoby symbolicky spojují jeho „fixní ideje", klíčo
vé myšlenkové okruhy: oslava klidu, harmonie a ruského samoděržaví. Příznač
né jsou již prní dva verše: «OncyAa THUiHHa 3JiaTan/ B ČJiaHceHHoň ceBepHoií
CTpaHe?» „Zlatý klid", který podle dětského básníka vládne v severní velmoci,
je podpořen pojmy jako „zákon", „smíření" a „moudrost".
Jak však tyto ještě „dětské" verše souvisejí se „smrtí rozumu", s šílenstvím?
V Žukovském se projevují dva rozporné póly existence: úzkost ze života a smrti
překonává pevnými body — jeho až úporná, horečnatá, devótní oslava carů
ajejich rodinných příslušníků (po Pavlovi I. oslavil Alexandra I., Mikuláše I.
a Marii Fjodorovnu) je spíše než touhou po momentálním prospěchu vedena
touhou po pevnosti systému a řádu. Život sám je propastí a končí neúhybně ve
smrti:
3

5Kn3Hb, MOÍÍ flpyr, 6e3flHa
Cjie3 H CTpaaaHHH...
CnacTJiHB CTOKpaT
T O T , KTO, nOCTHTHyB

MHpHoro 6pera,
BeHHblM CnHT CHOM.

4

Proti této nejistotě stojí dva opěrné body: na této zemi, v tomto slzavém údolí
je to pěstování ctností a udržování řádu (včetně samoděržaví), pak je tu útěcha
ve smrti jako bráně k jinému, vyššímu světu, který pěstováním ctností připravu
jeme již na tomto světě. O šílenství či ztrátě rozumu se u Žukovského příliš
nemluví: je to však hrozba, která je alternativou cílevědomé přípravy na posmrt
ný život. Alternativou šílenství je štěstí ve smrti, literární motivy s neustálou
připomínkou cíle lidské pouti, útěcha v slzách a niterném smutku. Rusko je pre
zentováno jako klidné, zlaté ticho; světlo je u Žukovského enklávou vyššího
světa. Cesta k němu je cestou skrze smrt nebo spánek. V. A. Žukovskij je elegik,
který skrze líčení „slzavého údolí", loučení, smrti a smutků směřuje k idyle
„zlatého ticha", které je odrazem kosmického blaženství (zlatavý přísvit je typi
cký pro byzantské a ruské ikony). Podstatnou částí básnické tvorby Žukovského
A . C . A p x a H r e JI b c K H ii:

B. A. )KyKoecmů.

EHorpa$HHecKHfi onepic. In:

nojwoe co6paHue coHUHenuu B. A. XyKoecKozo B 12 TOMax noa peflaicuHeň, c
6Horpa<J>HHecKHM onepKOM H npHMeHamwMH npo4>. A . C . ApxaHreJucicoro. Hsoamie

A . O. MapKca, C.-neTep6ypr 1902, I TOM, C. X X (dále citace z tohoto vydání, které
označujeme PSSŽ).
Oda. EjiaroAeHCTBHe POCCHH, ycrponeMoe BOJIHKHM caMojepacaBueM IlaBJíOM
IlepsuM, PSSŽ, L s. 3-4.
MaucKoe ympo, PSSŽ, I, s. 3.
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jsou překlady, volné (nepejioweHHfl) překlady a parafráze. Báseň Vesnický
hřbi
tov (CejibCKoe Kna«6Hme, 1801), k níž se Žukovskij později ještě vrací, je pa
rafrází známé „hřbitovní básnické školy" (Churchyard School of Poets), kon
krétně známé básně Elegy Written in a Country Churchyard (1750, čes. překlad
Josefa Jungmanna Elegie na hrobkách veských, 1807) Thomase Graye. Vyrov
nání, jímž se brání ztrátě rozumu, dosahuje básník také orientací na vlastní nitro
(v tom pak pokračuje F. I. Tjutčev), v samotě: «B ayiiie Moeň UBeTeT MOÍÍ
paň./
SI 6ypHbiň MHp npe3Hpaio.» To, co se neuskuteční v tomto slzavém
údolí, se uskuteční po smrti:
ITOCTOH! He BCHHO acHTb! Y B H H H M C H oním.;
Bo rpo6e H3M cyflb6oň Ha3HaneHO CBHflaHbe! 5

C KaKHM BeceJiHeM H 6yfly yMnpaTb!

6

Téma bláznovství Žukovskij vyjadřuje v básni H3 «^OH-KHinoTa» (1804).
Proti putování a hledání stojí útěk do tichého, klidného kouta, pod osamělý
krov:
Hafíofl cnoKOHHbiH yroJiOK,
KoMy He crpaiueH rpo3Hbiň P O K !

O H cojiHue paAOCTHO BCTpewaeT;
He BHAHT HOMbK) CTpaiIIHblX CHOB,

3a6oT H ropa He BnycicaeT
Y\OA CBofl yeflHHeHHbiň K P O B !

7

Pro Žukovského stojí ztráta rozumu blízko blaženosti, stejně jako izolace,
osamění a spánek; hranice mezi bláznovstvím a moudrostí není nijak pevná:
«Koraa 6bi 3a6aBHeHUMM 6e3y\iueM He 6bin O H ,
Toryja 6 H3 MyzrpeuoB My^peňuiHM noHHTajica!
8

Prostor básní V . A. Žukovského je značně jednotvárný: hřbitov, opuštěná
vesnice (OnycTeBiuaa aepeBHfl, 1805); bajky, které Žukovskij psal, jsou vý
chovou k ctnosti, jež překonává chmurné výhledy; smrt je chápána jako cesta od
elegie k idyle. Z tohoto hlediska je pochopitelná vysoká frekvence tématu smrti
(Ha cMepTb ceMHaAuaTHjieTHeií 3 P M H H H H , BpyroBa cMepTb, H a cMepTb
rpaiba KaMeHCKoro) a nakonec zbožnění smrti. Fascinace smrtí se objevuje i
v črtě Žukovského o smrti A. S. Puškina: «KorAa Bce VUJJIH, a ceji nepea H H M ,
H flojiro, O O T H , CMOTpen eMy B JIHUO. HHKoraa Ha STOM JiHue a He BHflaji
HHnero nofloČHoro TOMy, HTO 6WJIO Ha HeM B 3Ty nepByio MHHyTy cMepTH.
TojioBa ero HecKOJibKO HaKJioHHJiacb; PJTCH, B K O T O P M X 6bino 3a HecKOjibxo
MHHyT KaKoe-TO cyflopoMCHoe OBHXceHHe, 6MJIH cnoKoňHO npoTaHyrbi, KaK
6y^TO ynaBiiiHe pji* OTflbixa nocjie TaHcejioro Tpyaa [...] B 3Ty MHHyTy,
5

6

7

8

Cmuxu, conuneHHbie e deHb Moezo poxcdeHUH. K Moeň jwpe H K apy3bflM MOHM (1803),
PSSŽ, I, s. 17.
PSSŽ,I,s. 18.
M3 «floH-Kutuoma» (1804), PSSŽ, I, s. 18.
PSSŽ, /, s. 21.
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MOJKHO CKa3aTb, H yBHfleji JIHIJO caMOň CMepTH, 6oMcecTBeHHO-TaňHoe; JIHUO
9
CMepTH 6e3 noKpbiBajia.»

Překladové parafráze Žukovského ukazují již svým výběrem na myšlenkové
okruhy: základní sémantickou síť tvoří slova yeoHHeHHe (chtěná samota jako
lék — proti „záporné" samotě — «oflHHOHecTBO»), «CMHperoie», « c n o K o ň CTBHO), «pa3jiyKa», «npomaHHe». I padající list je znamením zániku , jedinou
útěchou je posmrtný život v nebi a Bůh. Stále silnější směřování k ideálu
a překonávání životní tragédie je patrné v jeho vztahu k baladě Gottfrieda Au
gusta Burgera (1747-1794) Lenore (1774). Nejprve v Ludmile (JIiOAMHjia.
Bajijiaaa. IloflpawaHHe BioprepoBoň «JIeHope», 1808) napodobuje Žukovskij syžet Lenory důsledně až k tragickému rozuzlení (viz podobný motiv v Er
benově básni Svatební košile), ve Světlaně (CBemaHa, 1808-1812) je zlo a pří
šery vystupující z podzemí jen ošklivým snem. Sen, zapomnění, uzavření do
sebe sama, osvobozující samota, klid, harmonie, smíření s nezvratným osu
dem, se smrtí, láska k smrti jako tajemnému vstupu do jiného světa, jsou
u Žukovského těmi mechanismy, které básníkovi brání stanout nad propastí
a ocitnout se na pokraji ztráty rozumu.
Posedlost temnými tématy však u Žukovského existuje dál; například v básnic
ké podobě ruské erbovní biblické knihy — Apokalypsy (H3 AnoKanHncHca,
1851-1852). Přízraky, chmury rozumu a rozumem neuchopitelná kataklyzmata
tedy nepřestávají Žukovského zajímat: o to silněji je však překonává tématy
smíření a „rodinného štěstí" (po sňatku s dcerou německého malíře Alžbětou
Reiternovou r. 1841). Další oporou bylo pevné postavení Žukovského jako vy
chovatele carových dětí (z čehož plynulo bohaté existenční zajištění) a jeho ne
otřesitelně konzervativní názory na Rusko a jeho vnitřní uspořádání. V Němec
ku se Žukovskij orientoval na překlady, folklór a výchovu vlastních dětí. Pře
klady Žukovského ukazují, kolik jistoty a opory — navzdory skepsi a depresi —
poskytovalo ruským básníkům Rusko a úvahy o jeho světovém poslání: v tom
jsou jednotní Puškin s Žukovským i Batjuškov s Baratynským. Vidí sice i od
vrácenou stranu ruské imperiální politiky, ale berou to jako železnou zákonitost
a navázání na slavné tradice (postoj Puškina a Žukovského k polskému povstání
r. 1831 nebo Baratynského k ruské anexi Finska). Ruská poezie přesvědčivěji
než próza a dráma ukazuje obrovská, často protikladná a nepochopitelná spojení
různých lidských postojů: od pokraje rozumu, donquijotství, adorace smrti
a bezvýchodné skepse k zbožnění Ruského impéria. Není to však dvojtvářnost
básníka daná jeho zaměstnáním vychovatele carových dětí, ale bytostné spojení
extrémů, jež dokáže stmelit jen mimořádně ustrojená osobnost.
Próza a publicistika V. A. Žukovského dokládají mimo veškerou pochybnost
to, co vyjadřuje jeho poezie. V úvaze Kro HCTHHHO flo6pbiň H cHacTjiHBbiH
HenoBeK (1808) uvádí: «BbiTb cnacTJiHBbiM ecrb HacjiaHCflaTbCH caMHM
10

11

noaiedme MUHymbi IJywKUHa (1837). P S S Ž , I, s. 6 1 - 6 2 .
JIucmoK, PSSŽ. II, s. 129-130.
ymememe (1828), PSSŽ, III, s. 77.
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CO6OK> — Tflfi »ce cHe ciacTbe, KaK He B ceMeňcrBe, H HTO ero HCTOHHHK, KaK
He cnoKOHHoe, HeBHHHoe, ao6poe cep,zwe?» Spojení s vnějším světem pak
zprostředkuje práce pro vlast («6biTb aeiiTejibHbíM jma nojib3bi oTeHecrBa» ).
Dvě stati z roku 1850 ukazují Žukovského jako člověka, který překonání svých
úzkostí a krizí rozumu spojuje s pevným samoděržavným Ruskem, které staví
proti nepevnému, revolucemi rozdíranému Západu. Tento koperníkovský obrat,
tato reorientace básníka smutku, melancholie, tohoto milence smrti je jen zdán
livá: úzkost z osobních traumat, z lidské existence vůbec, z negativismu se
v Rusku zpravidla léčí medikamentem ruského národa a velkého Ruska vlád
noucího světu. V eseji PyccKas H aHrjiHHCKaa nojiHTHKa (1850) pokládá Žukovskij Anglii za korzára, který zastává právo silnějšího a zvedá rudý prapor
komunismu. Rusko je pro něho spolehlivou zárukou pořádku v Evropě a ve
světě: nekomplikovanou a otevřenou politikou je Rusko zemí budoucnosti:
«CKawy B 3aKjnoHeHHe: coxpaHH HaM Bor Hamero Morynero napa! O H
12

13

14

npeacraBHTejib npjiMo^yujHJi B nojiHTHice; Ha STOM ocHOBaHHH M U CTOHM

TBepao H yCTOHM flojoro. POCCHH HMeer nepea co6oio Hecxa3aHHoe 6yAymee; e o ™ oHa noňaeT, 6e3 cnexa H 6e3 CIOHKOB, nyTeM yica3aHHbiM ee
HCTopneio, OHa aoňfleT K 6jiaro,neHCTBHK> caMo6biTHOMy, He33BHCnMO OT
EBponbi, KOTopaa xoneT oTTOJncHyrb ee B A3HK>; OHa He 6yfleT H H EBpona,
HH A3H«, OHa 6yaeT POCCHH, oco6eHHbiň MHp, OT Bcex OTflejibHbiH,
BHyTpeHHO CTpoňHbiií, H3BHe HeAOCTynHbiň.» Tolik básník hřbitovních té
mat, smrti, pozemského slzavého údolí, u něhož téma „ztráty rozumu" a „ší
15

lenství" stojí v pozadí, aniž je vysloveno, na prahu pro Rusko osudné Krymské
války. Uzemní expanzi Ruska zdůvodňuje básník nešťastného milostného citu
v eseji IIo noBOAy HanaflOK HeMeuJcoíí npeccu Ha POCCHIO (TlHCbMO B peflaKiiHK) ra3eTbi) potřebou obhájit svébytnost, neboť hranice, do nichž Rusko
vstoupilo, byly pro něho nezbytné: «PyccKHe ace 3aBoeBaBHHH Bce 6buiH JUIH
caMOĎHTHOCTH, a He nnn BceMHpHoro BJia^biiecTBa: Te rpaHHijbi, B K O TOpbie P O C C H H Mano no Majiy BcrynHJia, GMJIH eň Heo6xoflHMbi, H6O CHJia
Hy)KHa AJIH CaM06bITHOCTH...»

16

V básnickém díle V. A . Žukovského je téma „ztráty rozumu" latentně přítom
no za vnějškově manifestovanými úzkostnými tématy smrti, hřbitova a loučení;
elegie Žukovského (témata nešťastné lásky, loučení, bezvýchodnosti, uzavře
nosti, chtěné samoty [yeAHHeHHe]) se pozvedají do idyly — viz únik z tohoto
slzavého údolí skrze bránu smrti do vyššího světa, ke světlu — k „zlatému ti
chu" [3JiaTan THUiHHa] jeho dětské básně). V . A . Žukovskij je básníkem úzkosti
a nejistoty — o to více působí navenek jako básník chtěné harmonie, klidu,
a pevného řádu, v nichž až křečovitě překonává stínové téma „ztráty rozumu".

1 2

PSSŽ,IX,s.3\.

1 3

Tamtéž, s. 31.

1 4

PSSŽ, XI, s. 41.
PSSŽ, XI, s. 46.
PSSŽ, XI, s. 68.

1 5

1 6
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Právě „ztráta rozumu" jako stínové téma spojuje několik ruských básníků: do
života Konstantina Nikolajeviče Batjuškova (1787-1855) se zapsalo přímo
tragicky, neboť valnou část života prožil tento návštěvník Karlových Varů ve
stavu těžké duševní choroby. Roku 1815 vychází jeho sbírka OnbiTbi B CTHxax,
kde najdeme klíčovou báseň K apyry. Je to — mezi Batjuškovými alegoriemni
zaplněnými řecko-římskou mytologií a historií v rokokovém a klasicistickém
rouše —jedna z jeho nejosobnějších konfesí, zpověď básníka sžíraného úzkostí
z životního chaosu, který nemůže pochopit:
Kax B B03Ayxe nepo KpyacHTCH 3flecb H TaM,
KaK B BHxpe TOHKHH npax jieTaeT,
KaK cyflHO 6e3 pyjia CTpeMHTcn no BOJIH&M
H BeHHO npHCTaHH He 3HaeT -

TaK yM MOÍÍ nocpe^H COMHCHHH norH6aji.
Bce 5KH3HH npejiecra 3aTMHJiHCb:
Moň reHHň B ropecra CBCTHjibHHK noraiuan,
H My3bl CBeTJIbie COKpbIJIHCb.

c CTpaxoM BonpocHji rjiac COBĚCTH Moeň...
H MpaK Hcne3, npo3pejm BextAbi:
H Bepa npojiHJia cnacHTejibHbift ejieň
B jiaMnaAy HHCTVIO Hafleambi.
Ko rpo6y nyTb MOÍÍ Becb Kax COJIHIICM 03apeH:
Horoň HaAOKHo CTynaro
H c pH3bi crpaHHHKa cBepraa npax H TJICH,
íí

17

B MHp JiyHUIHHflVXOMB03JieTaK>.

K. N . Batjuškov — podobně jako V . A. Žukovskij —je básníkem elegickým
(Pa3JiyKa, 1812-1813). Příznačná je báseň CyAb6a OancceH (1814), v níž vy

niká obraz „nepoznání vlasti"; také Batjuškov má ve své poezii jako opěrný bod
překonávání „smrti rozumu" velikostí Ruska (IlepexoA pyccKHx BOHCK Hepe3
HeMaH 1 HHBapH 1813 ro«a, 1813, nepexofl nepe3 Peím 1814, 1816-1817).
Básníkem, „který myslí", nazval A. S. Puškin Jevgenije Abramoviče Baratynského (Boratynského, 1800-1844). Jeho životní dráha a osud připomínají
Zukovského (po neúspěchu sbírky CyMepKH, 1842 — se uzavírá v rodinném
kruhu a ujíždí do ciziny; umírá v Neapoli, pohřben je na hřbitově AlexandroNěvské lavry). Krize rozumu, případně jeho smrt, nastává častěji u básníka ra
cionálního: zatímco Žukovskij a Batjuškov unikají do víry a jiného světa, Baratynskij ze svých chmurných vizí neustupuje. Mnohé se dnes zdají přímo proro
cké. V básni K — Hy (1820) se objevuje motiv nevyhnutelného utrpení
( « I l o B e p b , MOÍÍ MHJibiň flpyr, crpaflaHbe HJOKHO HaM; / He ncnuTaB ero,

K. H. E a n o u i K O B :

CmuxomeopeHun. Mociwa 1987, c. 7 6 - 7 7 .
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18

Hejib3fl noHATb H CHacTbfl» ; jinde motivy prázdné světské slávy a pomíjivosti
všeho živého. Současně se tu však objevuje i touha po odstupu, distanci, nezúčastněnosti, jak ji později nacházíme u F. I. Tjutčeva. Svět je chaotický a jeho
děje jsou rozumem nepochopitelné, lépe je do nich nevstupovat (gnostické „být
kolemjdoucím"): «SL 6yay H3^ajiH rjwaeTb Ha 6ypH cBeTa». V básni Pravda
(HcTHHa, 1823) se básník dostává až na sám pokraj rozumu a napíná jeho síly,
aby z „pouště bytí" dobyl zrnko štěstí:
MjiaflMe CHW OT cepaua OTJieTejiH,
19

He y3Haio H CBCT;

Ha^eJKA CBOHX JIHUICH 51 npeacHeň iiejiH,

A

HOBOH

ijemi Her.

Ee3yMeH T U H Bce TBOH acejiaHbH MHe nepBbiň onwT peK;
H nynuiHe M C Í T M Moeií co3flaHb«
OTBeprHyT a HaBeK

X 6biTHe Bce npejiecTH pa3pyuiy,
H o yM HacTaBjno TBOÍÍ;

íl o6ojibK) cypoBbiM xnaAOM aymy,
H o flaM ayiue n o K o i í .
20

V poezii J. A . Baratynského je člověk chápán jako „šílenec" (6e3yMeu), který
je obětí osudu (báseň flopora WH3HH, 1825). Jádrem jeho poezie je hrst básni
ckých vizí: nocjieflHflH CMepTb (1827), CTaHCbi (1827), ŠanycreHHe (1834),
He^oHocoK (1835), H a noceB jieca (asi 1843). Poslední stnrtje vizí konce lid
stva, které se samo zničí pěstováním materiální, technické civilizace (rozum ja
ko pramen autodestrukce): « C 6e3yMHeM rpaHHHHT pa3yMeHbe.» Jinde je
lidstvo chápáno jako „nedonošené dítě" (HeflOHOCOK) — na to pak navazuje F.
M . Dostojevskij v Legendě o Velikém Inkvizitorovi — na jiném místě zase uka
zuje na osud poezie jako varující vize:
CypoBbiň CMex eiuy OTBCTOM; nepcTM
O H Ha CTpyHax CBOHX ocraHOBHJi,
CoMKHyji ycra BemaTb nojiyoTBepcTbi,
H o ropAoří rnaBM He npeKJiOHHJi...
21

22

1 8

1 9
2 0
2 1
2 2

E. A. E a p a T W H C K H ň :

c. 57.
Tamtéž, s. 69 (básefl PoduHá).
Tamtéž, s. 97-98.
Tamtéž, s. 129.
Tamtéž, s. 174.
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Rozum je prokletím člověka a příčinou jeho zotročení a konečného kataklyzmatu. Z tohoto hlediska se J. A. Baratynskij stal prorokem i vzhledem ke své
vlastní poezii:
H KaK Hameji H Apyra B noKOJieHbH,
HuraTejM Haňzry B noTOMCTBe a .
23

Báseň Ha noceB neca (asi 1843) představuje v tomto smyslu rezignaci básníka
na pozadí jarní přírody:
JleTeji flyiuoň « H O B H M rmeMeHaM,
JIK)6HJI, JiacKan HX nycTOLrBeTHbiií KOJIOC,
i ! A H H H3Ben, CTynacb K JHOACKHM cep^uaM,
Bcex qyBCTB 6jiarax a no^aBaJi H M TOJIOC.
OTBeTa HCT! OTBeprHyji CTpyHbi a . . .
K

24

V narativní básni Eda (1824) se v epilogu vrací téma protipólu „smrti rozu
mu" — velikost Ruska. Zatímco Žukovskij a Batjuškov j i vnímají zcela pozitiv
ně, u Baratynského jde spíše o ocenění statečnosti porazených — hodnocení je
ambivalentní, objektivistické, podobné pozdějším „chladným" básním F. I. Tjutčeva:
Tw noKopHjica, Kpaň rpaHHTHbiň,
POCCHH MOHb H3Beaan TbI
H He cTOjncHeuib ee n«Tbi,
X0Tb OMIIIHIlIb K Heft Bpa^CAOK) CKpblTHOň!
CpoK nneHa BenHoro Hacraji,
H o cnaBa nafliueMy Hapo^y!
BeccrpauiHO OH o6opoH$w
YrpioMbix cxaji CBOHX cBo6o,ny.
25

V dramatické básni Cikánka (Hbiramca, 1829-1831, 1842 — původně
Hajio>KHmja) titulní postava zešílí a vrací se tak do starých, lepších časů:
CyflbGw nocneflHero yaapa
Hbiramca BbmecTb He Morjia
H pa3yM B rope norpeSjía.
B OTme poAHMbie HaneBbi
Y H O C H T flymy SeflHoň aesbi

B 6buibie, jiyHiiine rofla!

26

V. A. Žukovskij, K. N . Batjuškov, J. A. Baratynskij a další vytvářejí poetologický řetězec, vzájemně na sebe navazují v posláních a reminiscencích. V jis
tém smyslu vrcholem tohoto řetězce je tvorba Fjodora Ivanovice Tjutčeva
2 3
2 4
2 5

2 6

Báseň z roku 1828, tamtéž, s. 137.
Tamtéž, s. 198.
3da, tamtéž, s. 242.
Tamtéž, s. 308.
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(1803-1873). Tjutčev se dostává na samu hranici rozumu v „kosmické" poezii:
z vesmírného chaosu lze uniknout do vesmíru vlastního nitra. Příroda je u Tjutčeva majestátná, ale současně nelítostná, mající svůj vlastní neodhadnutelný
řád:
Koraa npo6beT nocneAHHfi nac npHpoflbí,
CocraB nacTeň pa3pyuiHTCH 3CMHMX:
Bce 3pHMoe orum noKpoioT B O A M ,
H 603KHH JIHK H306pa3HTC3 B HHX.
(IIOCJieflHHH K3TaKJlH3M, 1831).
Veškeré vesmírné dění upomíná na pomíjivost (OoHTaH, 1836). Na rozdíl od
Žukovského trpí Tjutčev ještě více nevírou a skepsí: chaos a obava z něho pro
nikají na povrch v podstatné části jeho básní. Šílenství je pro něho jakoby kon
krétní bytost, která čeká na to, až zaplaví zemi (báseň BesyMHe, 1834):
TaM, rne c 3eMjieio oĎropejioň
CJIHJICH KaK A M M He6ecHbiň C B O A , -

TaM B 6e33a6oTHOCTH Becejioň
ErayMHe acajiKoe MCHBCT
I I O A pacKajieHHbíMH jiynaMH,

3apbiBiiiHCb B nnaMeHHbix necxax,
OHO CTeKJlflHHblMH OM3MH

Hero-TO HmeT B o6jiaKax.
To BcnpííHeT BApyr H , HyncHM yxoM
IIpHnaB K pacrpecHyToň seMJie,

HeMy-To BHeMJieT HcaflHbíM cnyxoM

C flOBonbCTBOM TaňHbíM Ha nejie.
H

MHHT, HTO CJIMIIIHT

c r p y ň KHneHbe,

HTO CJIMIIIHT TOK nOfl3eMHMX BOA,

H KOJiw6ejibHoe HX neHbe,
H IIiyMHblH H3 3CMJIH H C X O A ! . . .

27

Skrýt se před těmito „spodními proudy" do vlastního nitra (báseň Silentium,
1833) nebo alespoň nebudit ony temné síly (O, 6ypb 3acHyBUiHX He 6yAH - /
I I O A H H M H xaoc uieBejiHTCJi!»...) je básníkovým programem a současně výra
zem úzkosti z nepostižitelných tajemství kosmu. „Chaos" je ostatně klíčovým
slovem Tjutčevovy poezie. F. I. Tjutčev je básníkem hrozivých existenciálních
propastí — v tom se od V. A. Žukovského liší nejvíce. Charakteristická je v
tomto smyslu Tjutčevova báseň IlaMHTH B. A . }KyKOBCKoro (1854):

<J>. H . T io T H e B : Jlupwca, I, MocKBa 1966, c. 34.
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rioHCTHHe KaK rojiy6b, HHCT H ueji
O H ayxoM 6HJI; xoTb MyApocTH 3MHHHOH

He npe3Hpaji, noHHTb ee yMen,
Ho Beán B HeM, ayx HHCTO rojiyĎHHbiří.

28

„Hadí moudrost", tedy pohrávání si s temnými silami, bylo Žukovskému blíz
ké, ale odmítal je. Tento Tjutčevúv verš svědčí nejen o detailním, jemném posti
žení podstaty Žukovského reflexe světa, ale také o dráždivé blízkosti obou bás
níků.
To, co bylo řečeno v souvislosti s tvorbou Žukovského, Batjuškova a Baratynského, platí ovšem i o Tjutčevovi, pro něhož je Rusko a jeho vůdčí úloha opěr
ným bodem v existenciálním bloudění: jeho pozdní slavjanofilské verše jsou
ještě křečovitější než podobné výroky Žukovského a směřují k vybudování slo
vanské říše v čele s Ruskem (básně IlpopoHecTBO, 1 8 5 0 ; Pycacaa reorpa<j)Hji,
poprvé publ. 1 8 8 6 ) :
O T HHjia flo HeBbi, OT 3jn>6bi ao KHTaa,
O T BOJITH no EB<J>paT, OT TaHra flo flyHaa...
B O T uapcTBO pyccKoe...H He npeňaeT BOBCK,
KaK TO npoBHflen ^yx H .ZJaHHHJi npeapeic.

29

Tjutčevova úzkost a „smrt rozumu" dotvořené představou světové ruské říše
se zdají být překvapivou, ale značně logickou konstrukcí: intenzita vnitřního
kosmu, k níž Tjutčev vyzývá například v básni Silentium, způsobuje přetlak,
který se musí realizovat nikoli intenzivně, ale extenzivně. Agresivita je z psy
chologického hlediska dočasným řešením vnitřní tenze. Rusko je tu již nikoli jen
oporou, ale spíše kompenzaci vnitřních úzkostí, krizí a „smrti rozumu".
Z tohoto hlediska se tvorba Michaila Jurjeviče Lennontova ( 1 8 1 4 - 1 8 4 1 )
pohybuje spíše v tradičním rámci šílenství jako úniku z nesnesitelného světa,
splynutí s kosmickým děním. Stavba zralých Lermontovových básní, jako jsou
Žebrák

(HHIITHÍÍ, 1 8 3 0 ) , Vlny a lidé

(BOJIHW H JHOAH, 1 8 3 0 ) , Umírající

gladiá

pwuapb, 1 8 4 0 ) ,
Oblaka (TyHH, 1 8 4 0 ) , Útes (YTec, 1 8 4 1 ) , List (JIHCTOK, 1 8 4 1 ) , ukazuje na po
dobenství (obraz — jeho konkretizace) Toto podobenství (blízké známé Puškinově básni OrpbiBOK — OnHTb Ha poflHHe. i l noceran..., 1 8 3 5 ) , vytváří obraz
pomíjivosti a nesnesitelnosti pozemského bytí ( 1 8 3 2 ) :
5e3yMeii a! B U npaBbi, npaBbi!
tor (YMHpaiomHH rjiaflHaTop, 1 8 3 6 ) Zajatý

rytíř

TLneHHbiH

CMeniHO 6eccMepTHe Ha 3CMJTH

[...]
M O H cjiOBa nenajibHbi: 3Haro;
Ho CMbicjia HX BaM He noHHTb.
2 8
2 9
3

"
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Tamtéž, I, Mocraa 1966, c. 150.
Tamtéž, II, MocKBa 1966, c. 118.
M . K). J l e p M O H T O B : H36paHHue npou38edemtx, I, MocKBa 1967. c. 106.
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Ve vrcholných básních je naznačován únik z tenat světa a z nebezpečí šílen
ství: na rozdíl od Zukovského, který nepřekračuje křesťanské pojetí nesmrtel
nosti, v Lermontovových básních jde spíše o panteistické rozplynutí v přírodě,
v kosmu («Moň ^yx yTOHeT B 6e3AHe 6ecKOHeHHofl!... báseň CiuepTb, 1830;
známá báseň Bbixowy O O T H H Ha flopory, 1841). Lermontovovo „kosmické"
pojetí vyplývá z dominantního okruhu „démonství", vykořeněnosti, pozice mezi
nebem a zemí, prokletí. Z bolestí rozumu nachází východisko ve zničení indivi
duality a rozplynutí ve vyšším vesmírném celku.
Lermontovovo pojetí (mohli bychom ještě uvést šílenství Arbeninovo z Maš
karády, 1835, kde jde o tradiční pojetí šílenství jako projevu nesnesitelnosti bytí
a úniku do jiného světa) se liší —jak bylo řečeno — od koncepcí „smrti rozu
mu" u Zukovského, Batjuškova, Baratynského a Tjutčeva (Poezie A. A. Feta,
která tu také mohla být uvedena, uniká z témat šílenství do harmonie přírody a
jedince; příroda je pro něho nikoli znamením katastrofy, ale velkým harmonizátorem ). Současně však téma „smrti rozumu" poodhaluje pohyb v poezii těchto
básníků, který je společný: od intenzity k extenzitě (protipólem vnitřního napětí
rozumu na pokraji šílenství je pevnost a velikost Ruska — podobně Lermonto
vovo rozplynutí ve vyšším celku, přírodě, vesmíru). Intenzita hledá únik v ex
tenzitě, vnitřní tenze se uvolňuje ve vnější expanzi. Extrémní individualistická
poetika tak paradoxně, ale pochopitelně, přechází v kolektivní amorfnost lid
skou a kosmickou.
31

THE DEATH OF REASON, RUSSIA AND COSMIC POETRY
The author of the study deals with the "crisis and death of reason", with depression, sadness
and madness in the 19th-century Russian preromantic and romantic poetry representrd by the
works of V. A. Zhukovsky, K. N . Batyushkov, E. A. Baratynsky, M . Yu. Lermontov and F. I.
Tyutchev.
In V. A. Zhukovsky's (1783-1852) early poetry we can find the specific thematic layers
which pervade his work in its complexity: harmony, "the golden peace" connected with the world
symbolized by Byzantine and Russian medieval icons, "the law, reconciliation and wisdom" in the
"northem homeland". The contrastive pole of his poetry is represented by anxiety and death which
is compensated in the glorífication of Russian Tsars and their families (Zhukovsky celebrated
Pavel I., then his son, probably his indirect murderer Alexander I., Nicholas I. and Maria
Fyodorovna). His poetry tends to the stability of order based on peace, harmony and sensibility.
For K. N . Batyushkov (1787-1855) depression and madness became his fate: the second part
of his life he suffered from a serious mental disease. Inspired by Graeco-Roman mythology and
poetry he is afraid of the "chaos of life" he is not able to comprehend though he also tends to
overcome the difficulties of human existence by the celebration of Great Russia and its military
achievements.
E. A. Baratynsky, "the only poet in our country who thinks" (Pushkin), interprets modem
man as a madman who became the sacrifice of his own fate. The kernel of his poetry is a cluster of
poetic visions written in the 1820's and the 1830's — the poems are associated with the theme of
the fall of technological civilization. V. A. Zhukovsky, K. N . Batyushkov, E. A. Baratynsky and
others form a a specific poetological chain reflecting their works in peculiar poetic cliche and
A . A . 0 e T : ConmeHUR, I-II, MocKBa 1982.
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reminiscences. F. I. Tyutchev represents the climax of subjective Russian lyric poetry cultivating
the theme of mental depression, anxiety and madness, while M . Yu. L«rmontov's poetry is more
existential reflecting the phenomenon of madness as the escape from the unbearable human world
to the harmony of nátuře and cosmos. The theme of mental depression often leads to the utopian
visions of the Great Russian Empire (especially in Zhukovsky and Tyutchev and their essays and
political writings and commentaríes). The intrinsic tension seeks its escape in the extrinsic expansion which tends to reach the harmony of the artifact.

