VI. Smrt rozumu, Rusko
a kosmická poezie
(V. A . Žukovskij, K . N . Batjuškov, J. A . Baratynskij,
F. I. Tjutčev, M . J. Lermontov)

A. S. Puškin, v jehož básnické (ale také dramatické a prozaické) tvorbě se té
ma šílenství kultivuje nejvydatněji, má své směřování a žánrotvorné funkce, nebyl
ovšem v ruské poezii jediný. N a příkladu několika ruských básníků, Puškinových
předchůdců, současníků a následovníků, lze dokumentovat přítomnost této temati
cké 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 předchůdce
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 adoptivních
rodičů (Andrej Grigorjevič Žukovskij byl Buninovým přítelem). Další životní eta
py 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 pmspívat a dokonce psát verše; předtím o něm učitelé
tvrdili, že je neschopný. Odchod ze státní služby, pasivní vztah k největší lásce
Marii Protasosové (v jednom pozdním dopise j i dokonce žádá o vrácení milostné
korespondence), naprostá loajalita trůnu (byl vychovatelem následníka), pasivní
jednání v případě osudného Puškinova souboje a nakonec sňatek a odjezd do Ně
mecka, 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
osobnostními předpoklady: „HoBoe poMaHTHHecicoe HanpaaneHHe ITOSTHHeCKOH AeflTeUfeHOCTH }KyKOBCKOrO - eCJIH He CaMblM B03HHKHOBeHHeM
CBOHM, TO BO BCflKOM CJiyHae CBOHM 6bICTpbIM yCHJieHHeM H pa3BHTHeM
B 3HaHHTejn>H0H CTeneHH 3aBHcejio OT oco6bix, HHCTO jiHHHbix O6CTO«TenbCTB 3a 3To BpeMfl 3KH3HH no3Ta. MHoroe, HTO flJM nocTopoHHero HHTaTenfl B HOBbix npoH3Beflemwx Hamero no3Ta Ka3anocb 'poMaHTHKoň' -

HMeno peajibHoe, nojioaorreJibHoe 3HaHeHHe."' Jako čtrnáctiletý (1797) píše
Žukovskij ódu, v níž se jakoby symbolicky spojují jeho „fixní ideje", klíčové
myšlenkové okruhy: oslava klidu, harmonie a ruského samoděržaví. Příznačné
jsou již první dva verše: „Oncyfla T H U I H H Í 3JiaTaa/ B ójiaaceHHofl ceBepHoň
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crpaHe?" „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 pře
konává pevnými body - jeho až úporná, horečnatá, devótní oslava carů a jejich
rodinných příslušníků (po Pavlovi I. oslavil Alexandra I., Mikuláše I. a Marii Fjodorovnu) je spíše než touhou po momentálním prospěchu vedena touhou po pev
nosti systému a řádu. Život sám je propastí a končí neúhybně ve smrti:
2

)KH3Hb, MOÍÍ opyr, 6e3^Ha

Cjie3 H crpaflaHHH...
CHaCTJIHB CTOKpaT
TOT, KTO,nOCTHTHyB

MHpHoro 6pera,
3

BeHHblM CIIHT CHOM.

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 připravujeme
již na tomto světě. O šílenství či ztrátě rozumu se u Žukovského příliš nemluví: je
to však hrozba, která je alternativou cílevědomé přípravy na posmrtný život. A l 
ternativou šílenství je štěstí ve smrti, literární motivy s neustálou připomínkou cíle
lidské pouti, útěcha v slzách a niterném smutku. Rusko je prezentováno jako klid
né, 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 typický pro byzantské a ruské
ikony). Podstatnou částí básnické tvorby Žukovského jsou překlady, volné překla
dy (nepeJiOHceHHJi) a parafráze. Báseň Vesnický hřbitov (CejibCKoe KJiaflÓHine,
1801) k níž se Žukovskij později ještě vrací, je parafrází známé „hřbitovní básni
cké školy" (Churchyard School ofPoets), konkrétně známé básně Thomase Graye
Elegy Written in a Country Churchyard (1750, čes. překlad Josefa Jungmanna
Elegie na hrobkách veských, 1807). Vyrovnání, jímž se brání ztrátě rozumu, do
sahuje básník také orientací na vlastní nitro (v tom pak pokračuje F. I. Tjutčev),
v samotě: „B Jtyine Moefl irBereT MOH paří./ 51 6ypHbi8 MHp npe3Hpaio." To,
co se neuskuteční v tomto slzavém údolí, se uskuteční po smrti:
4

riocTOH! He BeHHO MCHTb! YBHflHMCJi orum.;

Bo rpo6e HaM cyjn,6oH HaaHaneHo CBHnaHbe! C xaKHM BecejmeM a 6y,zry yMHpaTb!
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Téma bláznovství Žukovskij vyjadřuje v básni H3 ,„ZJ,OH-KHiiioTa" (1804).
Proti putování a hledání stojí útěk do tichého, klidného kouta, pod osamělý krov:
Haňjyi cnoKOHHbiíí yrojioK,

KoMy He CTpameH rpo3Hbiií poic!
O H cojmue panocTHO BcrpeHaer;
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He BHAHT HOHbK) CTpaiIIHblX CHOB,
3a6oT H ropji He BnycKaer
IIoA CBOÍÍ yeAHHeHHbm icpoB!*

Pro Žukovského stojí ztráta rozumu blízko blaženosti, stejně jako izolace,
osamění a spánek; hranice mezi bláznovstvím a moudrostí není nijak pevná:
„Korfla 6 u 3a6aBHeíuiiHM 6e3yMueM He 6bui O H ,
Tor^a 6 H3 MyapeuoB MyapetíiiiHM noHHTajica!
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Prostor básní V . A . Žukovského je značně jednotvárný: hřbitov, opuštěná
vesnice (OnycreBiuaji aepeBím, 1805); bajky, které Žukovskij psal, jsou výcho
vou k ctnosti, jež překonává chmurné výhledy; smrt je chápana jako cesta od elegje k idyle. Z tohoto hlediska je pochopitelná vysoká frekvence tématu smrti (Ha
CMepTb ceMHawaTHJieTHeH 3pMHHHH, BpyroBa CMepTb, H a CMepn, rpatba

KaMeHCKoro) a nakonec zbožnění smrti. Fascinace smrtí se objevuje i v črtě Ž u 
kovského o smrti A . S. Puškina: „Kor.ua Bce yuum, H cen nepea H H M , H flojrro,
O A H H , cMOTpeji eMy B JTHUO. Hracorna Ha STOM jmue A He BHnaji HHiero
no^oÓHoro TOMy, MTO 6buio Ha HeM B 3Ty nepByio MHHyry cMepm. TojioBa
ero HecKOJibKo HaiaioHHJiacb; pyxn, B KOTopbix 6buio 3a HecKOJibKO MHHVT
Kaxoe-TO cyAopo5KHoe miHxceHHe, 6bunf cnoKOHHO npoTHHyrbi, xax 6yjrro
ynaBuiHe JUW OTjbixa nocne Tracejioro Tpy^a [...] B 3Ty MHHyry, MOXCHO
cKa3aTb, a yBHAen JTHUO caMOH cMepTH, GoxcecTBeHHo—TaííHoe; JTHUO cMepT H 6e3 noKpbmaJia."*

Překladové parafráze Žukovského ukazují již svým výběrem na myšlenkové
okruhy: základní sémantickou síť tvoří slova „yejflmeHHe" (chtěná samota jako
lék - proti „záporné" samotě - „oflHHOiecrBo"), „cMHpeHHe", „cnoKoficTBHe", „pa3JiyKa", „npoinaHHe". I padající list je znamením zániku , jedinou
útěchou je posmrtný život v nebi a Bůh.' Stále silnější směřování k ideálu a pře
konávání životní tragédie je patrné v jeho vztahu k baladě Gottfrieda Augusta
Búrgera (1747-1794) Lenore (1774). Nejprve v Ludmile (JIioaMHJia. Bajuia/ia.
riojrpaHcaHHe BioprepoBoň „JleHope", 1808) napodobuje Žukovskij syžet Lenory důsledně až k tragickému rozuzlení (viz podobný motiv v Erbenově básni
Svatební košile), ve Světlaně (CBeuiaHa, 1808-1812) je zlo a příšery vystupující
z podzemí jen ošklivým snem. Sen, zapomnění, uzavření do sebe sama, osvo
9
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bozující samota, klid, harmonie, smíření s nezvratným osudem, se smrtí, lás
ka 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 básni
cké podobě ruské erbovní biblické knihy - Apokalypsy (H3 AnoKajmncHca,
1851-1852). Přízraky, chmury rozumu a rozumem neuchopitelná kataklyzmata
tedy nepřestávají Žukovského zajímat: o to silněji je však překonává tématy smí
ření a „rodinného štěstí" (po sňatku s dcerou německého malíře Alžbětou Reiternovou r. 1841). Další oporou bylo pevné postavení Žukovského jako vychovatele
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carových dčtí (z čehož plynulo bohaté existenční zajištění) a jeho neotřesitelně
konzervativní názory na Rusko a jeho vnitřní uspořádání. V Německu se Žukovskij orientoval na překlady, folklór a výchovu vlastních dětí. Překlady Žukovského
ukazuji, 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 BatjuSkov s Baratynským. Vidí sice i odvrácenou stranu ruské imperiálni politiky, ale berou to jako železnou zákonitost a navázání na slavné tradi
ce (postoj Puškina a Žukovského k polskému povstání r. 1831 nebo Baratynského
k ruské anexi Finska). Ruská poezie přesvědčivěji než próza a drama ukazuje ob
rovská, 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 vy
chovatele carových dětí, ale bytostné spojení extrémů, jež dokáže stmelit jen mi
mořádně disponovaná osobnost.
Próza a publicistika V . A . Žukovského dokládají mimo veškerou pochybnost
to, co vyjadřuje jeho poezie. V úvaze K T O HCTHHHO flo6pbiň H cHacTJDiBbiH
HenoBeK (1808) uvádí: „5brn> cnacTJiHBbiM ecn> Hacjia^aTbca caMHM
CO6OK) - r^e ace cne cnacTbe, KaK He B ceMeňcrBe, H HTO ero HCTOHHHK, KaK
11

He cnoKoiÍHoe, HeBHHHoe, ao6poe cepaue?" Spojení s vnějším světem pak
zprostředkuje práce pro vlast („6biTb flejrrejibHbíM JUW nojn>3bi OTeHecrfla" ).
Dvě stati z roku 1850 ukazují Žukovského jako člověka, který překonání svých
úzkostí a krizí rozumu spojuje s pevným samoděržavným Ruskem, jež staví proti
nepevnému, revolucemi rozdíranému Západu. Tento koperníkovský obrat, tato
reorientace básníka smutku, melancholie, tohoto milence smrti je jen zdánlivá:
úzkost z osobních traumat, z lidské existence vůbec, z negativismu se v Rusku
zpravidla léčí medikamentem ruského národa a velkého Ruska vládnoucího světu.
V eseji PyccKaa H aHTJiHňcKafl nojmTHKa (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: „ C i c a l y B 3aKjnoHeHHe: co12
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xpaHH HaM Bor Hauiero Moryiero rjapa! O H npeflCTaBHTenb npflMo^yiiiHa
B nOJIHTHKe; Ha 3TOM OCHOBaHHH MM CTOHM TBepflO H yCTOHM aojiro. Poc
ena HMeer nepefl CO6OK> HecKa3aHHoe 6y,nymee; ecjm oHa noňfleT, 6e3 cnexa
H 6e3 cKa<ocoB, nyreM yxa3aHHbiM ee HCTopneio, OHa flOHAer K 6jiaro^eHCTBHK) CaMOÓblTHOMy, He33BHCHMO OT EBpOnbI, KOTOpafl XOHeX OTTOJIKHVTb

ee B A3HK); OHa He 6yaer H H EBpona, H H A3H«, OHa 6yjer Pocena,
0C06eHHbIH MHp, OT BCeX OTfleJIbHbIH, BHyrpeHHO CTpOHHbIH, H3BHe HeflOC14

TynHbiň." Tolik básník hřbitovních témat, smrti, pozemského slzavého údolí,
u něhož téma „ztráty rozumu" a „šílenství" stojí v pozadí, aniž je vysloveno, na
prahu pro Rusko osudné Krymské války. Územní expanzi Ruska zdůvodňuje
básník nešťastného milostného citu v eseji Í I o noBo^y HanajoK HeMeincoH
npeccu Ha Poccmo (TlncbMo B peflaxumo noerbi) potřebou obhájit svébyt-
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nost, neboť hranice, do nichž Rusko vstoupilo, byly pro něho nezbytné: „PyccKHe
»ce 3aBoeBaHWi Bce 6bum mu caMOĎbiTHOcra, a He ^JIH BceMHpHoro BJia^biHecrBa: Te rpaHHUbi, B KOTopwe POCCHS Mano no Majry Bcrynima, 6bum eň
Heo6xO^HMW, H6o CHJia HyHCHaflJWCaMOČblTHOCTH..."
15

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, uzavřenosti,
chtěné samoty \yeptmemie] se pozvedají do idyly - viz únik z tohoto slzavého
údolí skrze bránu smrti do vyššího světa, ke světlu - báseň CBernaHa, k „zlatému
tichu" [3naTaH TniiiHHa] jeho dětské básně). V . A . Žukovskij je básníkem úzkosti
a nejistoty - o to více působí navenek jako básník chtěné harmonie, klidu a pevné
ho řadu, v nichž až křečovitě překonává stínové téma „ztráty rozumu".
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 sta
vu těžké duševní choroby. Roku 1815 vychází jeho sbírka OnbiTbi B craxax, kde
najdeme klíčovou báseň K Apyry. Je to - mezi Batjuškovými alegoriemi zaplně
nými řecko-římskou mytologii a historií v rokokovém a klasicistickém rouše jedna z jeho nejosobnějších konfesi, zpověď básníka sžíraného úzkostí z životního
chaosu, který nemůže pochopit:
KaK B B03jryxe nepo xpyrarrcfl 3,necb H TaM,
KaK B BHxpe T O H K H H npax neraer,
KaK cynno 6e3 pynx cípeMHTCH no BOjmaM
H BeHHO npHCTaHH He 3HaerTax yM M O H nocpeoH COMHCHHH noraGan.
Bce XCH3HH npeJiecTH saTMwiHCb:
M O H reHHň B ropecTH cBenmbHHK noraiuaji,
H Mysbi CBerjibie coKpbumcb.
%. c crpaxoM BonpocHJi rjiac coBecm Moeft...
H MpaK Hcne3, npospejiH BexcAbi:
H Bepa npojimia cnacHTenbHbiH ejieň
B JiaMnaay HHCTVIO HaAexgn>i.
K o rpo6y nyn> M O H Becb KaK cojmueM osapeH:
Horofí HaflejKHO crynaio
H c pH3bi crpaHHHKa cBeprax npax H TJICH,
B MHp JiyímHH AyxoM B03neTaio.
16

K. N . Batjuškov - podobně jako V . A . Žukovskij - je básníkem elegickým
(Pa3jryKa, 1812-1813).. Příznačná je báseň Cyffb6a OflHccea (1814), v níž vy-
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niká obraz „nepoznáni vlasti"; také Batjuškov má ve své poezii jako opěrný bod
překonávání „smrti rozumu" velikosti Ruska (HeMaH 1 HHBapa 1813 rofla,
1813; nepexoa Hepe3 PeiÍH 1814,1816-1817).
Básníkem, „který myslí", nazval A . S. Puškin Jevgenije Abramoviče Baratynskčho (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 Alexandro-Něvské
lavry). Krize rozumu, případně jeho smrt, nastává častěji u básníka racionálního:
zatímco Žukovskij a Batjuškov unikají do víry a jiného světa, Baratynskij ze svých
chmurných vizí neustupuje. Mnohé se dnes zdají přímo prorocké. V básni K - H y
(1820) se objevuje motiv nevyhnutelného utrpení („IIoBepb, M O H M H J I M H npyr,
crpaflaHbe HyxcHO HaM; / H e HcnbrraB ero, nem>3fi noHHTb H cHacTba" );
jinde motivy prázdné světské slávy a pomíjivosti všeho živého. Současně se tu
však objevuje i touha po odstupu, distanci, nezúčastněnosti, jak j i později nachá
zíme u F. I. Tjutčeva. Svět je chaotický a jeho děje jsou rozumem nepochopitelné,
lépe je do nich nevstupovat (gnostické „být kolemjdoucím"): „Si 6yay H3flajni
rcumeTb Ha 6ypH CBera". V básni Pravda (HcniHa, 1823) se básník dostává
až na sám pokraj rozumu a napíná jeho síly, aby z „pouště bytí" dobyl zrnko
štěstí:
Mjia.aj.ie C H M OT cepoua OTJierejiH,
17
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H e y3Haio a cBer;
H a a e x a CBOHX jmrneH a npeacHeň uejm,
A HOBOH uejm Her.
EeayNieH T M H Bce TBOH acejiaHbH MHe nepBbiH onbiT peK;
H jiyHinne MeiTbi Moeň co3AaHbH
OrBeprHyT H HaBex.

Si 6 b r n « Bce npenecTH paspymy,
H o yM HacTaBJHO TBOH;

Si o6om>K) cypoBbiM xna^oM nymy,
H o Aa\f ayuie I I O K O H .
19

V poezii J. A . Baratynského je člověk chápán jako „šílenec" (6e3yMeu), který
je oběti osudu (báseň flppora HOTCHH, 1825).. Jádrem jeho poezie je hrst básni
ckých vizí: nocneoHjui cMepTb (1827), CTaHcw (1827), 3anycreHHe (1834),
He^oHocoK (1835), H a noceB Jieca (asi 1843). Poslední smrt je vizí konce lid
stva, které se samo zničí pěstováním materiální, technické civilizace (rozum jako
<2

pramen autodestrukce): „ C 6e3yMHeM rpaHHHHT pa3yMeHbe.' ° Jinde je lidstvo
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chápáno jako „nedonošené dítě" (HeaoHOcoic) - na to pak navazuje F. M . Dostojevskij v Legendě o Velikém Inkvizitorovi - na jiném místě zase ukazuje na osud
poezie jako varující vize:
CypoBbiň CMex eMy OTBCTOM; nepcrbi
O H Ha crpyHax CBOHX ocTaHOBHJi,
CoMKHyji ycra BemaTb nojryoTBepcTbi,
H o ropfloň rjiaBbi He npemioHHn...
21

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 xax Hameji n jspym B noxoneHbH,
HHTaTejw Haitiry B noTOMcrae « .
22

Báseň H a noceB Jieca (asi 1843) představuje v tomto smyslu rezignaci básní
ka na pozadí jarní přírody:
Jlereji a y m o ň H K H O B M M imeMeHaM,
JIK»6HJI, JiacKaji HX nycToimeTHbiií KOJIOC,
51 jsfm H3Beji, cryHacb K JIIOACKHM cep^uaM,
Bcex nyBCTB Gjiarax a noflaBan H M TOJIOC.
13

OTBera Her! OTBeprHyji crpyHbi a...

V narativní básni Eda (1824) se v epilogu vrací téma protipólu „smrti rozu
mu" - velikost Ruska. Zatímco Žukovskij a Batjuškov j i vnímají zcela pozitivně,
u Baratynského jde spíše o ocenění statečnosti poražených - hodnocení je ambiva
lentní, objektivistické, podobné pozdějším „chladným" básním F. I. Tjutčeva:
Tbi noKopunc*, Kpaň rpaHHTHbiií,
POCCHH MOHb H3Be,HajI TM

H He cTOJncHeuib ee rwrbi,
XOTbflblUIHIHbK Heň BpaHCflOIO CKpblTHOií!
CpoK rtneHa BeHHoro Hacraji,
H o cjiaBa najnueMy Hapczry!
BeccrpauiHO OH o é o p o t u u i
yrpKJMbix cKaji CBOHX cBo6o;ry.
24

V dramatické básni Cikánka (Ubiramca, 1829-1831, 1842 - původně
HajioxHHua) titulní postava zešílí a vrací se tak do starých, lepších časů:
Cy;n>6bi nocneoHero yflapa
Ubiraraca BbmecTb He Morjia
H pa3yM B rope norpeona.
B onue powMbie HaneBbi

flymy 6e,zwoH JSPBM
B 6bun>ie, jrymme ro^a!

YHOCHT

25
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V. A . Žukovskij, K . N . Batjuškov, J. A . Baratynskij a další vytvářejí poetologický řetězec, vzájemné na sebe navazuji v posláních a reminiscencích. V jistém
smyslu vrcholem tohoto řetězce je tvorba Fjodora Ivanovice Tjutčeva (1803—
1873). Tjutěev se dostává na samu hranici rozumu v „kosmické" poezii:
z vesmírného chaosu lze uniknout do vesmíru vlastního nitra. Příroda je u Tjutče
va majestátná, ale současně nelítostná, mající svůj vlastní neodhadnutelný řád:
K o r a a npo6ber nocjiczmHH nac npHpoflbí,
CocraB HacreH pa3pyuiHTcn 3eMHbix:
Bce 3pHMoe orurn> noxpoioT B O A M ,
H 6o>KHH JIMK H306pa3HTCH B HHX.

(TlocjiejijíHH KaTaKJiH3M, 1831).
Veškeré vesmírné dění upomíná na pomíjivost (OoHTaH, 1836). N a rozdíl od
Žukovského trpí Tjutčev ještě více nevírou a skepsí: chaos a obava z něho proni
kají na povrch v podstatné části jeho básní. Šílenství je pro něho jakoby konkrétní
bytost, která čeká na to, až zaplaví zemi (báseň EesyMHe, 1834):
TaM, rne c 3eMJieio o6ropejioň
CJDLFICH KaK flbíM He6ecHbiií C B O A , -

TaM B 6e33a6oxHOCTH Becenoií
Ee3yMHe Hcajncoe XCMBCT
UOJÍ pacKaJieHHbíMH JiynaMH,
3apbiBUiHCb B ruiaMeHHbix necicax,
OHO CTeKJWHHblMH OM3MH

Hero-To HiueT B o6jiaxax.
To BcnpaHeT Bzroyr H , nyncHM yxoM
IlpHnaB K pacTpecHyToií 3eMJie,
HeMy-TO BHeMJier aca^HbíM aryxoM
CflOBOJIbCTBOMTaíÍHblM Ha Heně.
H MHHT, HTO CJIblUIHT cxpyH KHneHbe,
HTO CJTblUIHT TOK IIOfl3eMHbIX B O J ,
H KOjn>i6ejn>Hoe H X neHbe,
H UiyMHblíí H3 3CMJIH HCXOflL.
26

Skrýt se,před těmito „spodními proudy" do vlastního nitra (báseň Silentium,
1833) nebo alespoň nebudit ony temné síly („O, 6ypb 3acHyBuiHX He 6ym/i -/
Y\OA H H M H xaoc uieBejiHTca!"...) je básníkovým programem a současně výrazem
úzkosti z nepostižitelných tajemství kosmu. „Chaos" je ostatně klíčovým slovem
Tjutčevovy poezie. F. I. Tjutčev je básníkem hrozivých existenciálních propastí -
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v tom se od V . A . Žukovského liší nejvíce. Charakteristická je v tomto smyslu
Tjutčevova báseň IlaMJiTH B . A . 5KyKOBCKoro ( 1 8 5 4 ) :
IToHCTHHe KaK roiry6b, HHCT H uen
O H flyxoM 6biii; xoTb Myitpocra 3MHHHOÍÍ
H e npe3Hpaji, noHJiTb ee yMeJi,
H o Bejui B He\i flyx HHCTO rojryĎHHbiň.
27

„Hadí moudrost", tedy pohrávání si s temnými silami, byla Žukovskému blíz
ká, ale odmítal j i . Tento Tjutčevův verš svědčí nejen o detailním, jemném posti
žení podstaty Žukovského reflexe světa, ale také o dráždivé blízkosti obou básní
ků.

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 opěrným
bodem v existenciálním bloudění: jeho pozdní slavjanofilské verše jsou ještě kře
čovitější než podobné výroky Žukovského a směřují k vybudování slovanské říše
v čele s Ruskem (básně npoponecTBo, 1850; PyccKaa reorpacpHJi, poprvé publ.
1886):

O T Huna no HeBbi, OT 3m>6bi &o KHTaa,
O T Bojira no EB<bpaT, OT Taura ,n,o flyHaa...
B O T uapcTBO p y c c K o c . H He n p e í w e T BOBCK,
Kax TO npoBHfleji J[yx w .ZJaHHmi npe^peK.
28

Tjutčevova úzkost a „smrt rozumu" dotvořené představou světové ruské říše
se zdají být překvapivou, ale značně logickou konstrukcí: intenzita vnitřního kos
mu, k níž Tjutčev vyzývá například v básni Silentium, způsobuje přetlak, který se
musí realizovat nikoli intenzivně, ale extenzivně. Agresivita je z psychologického
hlediska dočasným řešením vnitřní tenze. Rusko je tu již nikoli jen oporou, ale
spíše kompenzací vnitřních úzkostí, krizí a „smrti rozumu".
Z tohoto hlediska se tvorba Michaila Jurjeviče Lermontova ( 1 8 1 4 - 1 8 4 1 )
pohybuje spíše v tradičním rámci šílenství jako úniku z nesnesitelného světa, sply
nutí s kosmickým děním. Stavba zralých Lermontovových básní, jako jsou Žebrák
(HHIIÍHM, 1830), Vlny a lidé (BojiHbi H JDO^H. 1830), Umírající
gladiátor
(YMHpaiomHň rjiaflHaTOp, 1836) Zajatý rytíř (IlJieHHbiH pbiuapb, 1840) Ob
laka (TyHH, 1840), Útes (YTec, 1841), List (JIHCTOK, 1841), ukazuje na podo

benství (obraz - jeho konkretizace). Toto podobenství (blízké známé Puškinově
básni OrpbiBOK - OrwTb Ha pomiHe. 5K nocenn..., 1835) vytváří obraz pomíji
vosti a nesnesitelnosti pozemského bytí ( 1 8 3 2 ) :
Ee3VMeu JI! B M npaBbi, npaBbi!

CMeuiHO 6eccMepTHe Ha 3eMJiH
[•••]

M O H cjioBa nenajibHbi: anaio;
H o cMbicna H X BaM He noHHTb.
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Ve vrcholných básních je naznačován únik z tenat světa a z nebezpečí šílen
ství: na rozdíl od Žukovského, který nepřekračuje křesťanské pojetí nesmrtelnosti,
v Lermontovových básních jde spíše o panteistické rozplynutí v přírodě, v kosmu
(„Mofl pyx yroHeT B 6e3,zme 6ecKOHeiHoří!... báseň CMepn., 1830; známá
báseň Bbixoxy OJWH a Ha aopory, 1841). Lermontovovo „kosmické" pojetí vy
plývá z dominantního okruhu „démonství", vykořeněnosti, pozice mezi nebem
a zemí, prokletí. Z bolestí rozumu nachází východisko ve zničení individuality
a rozplynutí ve vyšším vesmírném celku.
Lermontovovo pojetí (mohli bychom ještě uvést šílenství Arbeninovo z M a 
škarády, 1835, kde jde o tradiční pojetí šílenství jako projevu nesnesitelností bytí
a úniku do jiného světa) se liší - jak bylo řečeno - od koncepcí „smrti rozumu"
u Žukovského, 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 Lermontovovo rozplynutí
ve vyšším celku, přírodě, vesmíru). Intenzita hledá únik v extenzitě, vnitřní tenze
se uvolňuje ve vnější expanzi. Extrémní individualistická poetika tak paradoxně,
ale pochopitelně, přechází v kolektivní amorfhost lidskou a kosmickou.
30
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