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Monografie jednoho z největších současných ruských znalců Gogolovy tvorby,

samarského profesora Vladislava Šajeviče Krivonosa, by se asi dala snadno nazvat

vzorovou přehlídkou toho, jak Gogol tvořivě čerpal z inspiračních zdrojů druhých

autorů a jak jiní autoři čerpali inspiraci z jeho děl, a to nejen po formální stránce.

Ve 14 minuciózně zpracovaných studiích se autor zabývá zcela konkrétními místy

jím zvolených literárních děl a prokazuje jak mimořádnou znalost Gogolových textů,

tak stejně dobrou znalost textů děl těch autorů, jež do souvislosti s Gogolovou tvorbou

dává. Díky tomu pak poukazuje na tematické či typologické souvislosti, ať již záměrné

nebo někdy zřejmě spíše intuitivní. Každá z kapitol – či spíše ze studií – je věnována

konkrétnímu srovnání Gogolových textů s texty řady jeho předchůdců, současníků

i následníků, přičemž samozřejmě nepretenduje na úplnost a na postižení všech

možných pohledů.

Podstatné je, že díky srovnání zvolených textů dokáže V. S. Krivonos najít doložitelné

společné znaky zkoumaných děl. Tak např. pro postavy Čackého v Gribojedovově

Hoři z rozumu a Čičikova z Gogolových Mrtvých duší tyto sjednocující rysy nachází

v obracení se ke kategorii rozumu, byť, jak autor monografie konstatuje, se její základní

existenciální a ontologické traktování vztahuje u Gribojedova k filozofické tradici,

u Gogola pak k tradici mravoučné a religiózní (s. 29). Tradovaný inspirativní vliv
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Puškinových děl na Gogolovu tvorbu dokládají dvě studie – jedna sledující projevy

kategorií воля a доля v Puškinově poémě Cikáni a Gogolově Tarasu Bulbovi a druhá

uvádějící typologicky posunuté podobnosti hrdinů z Pikové dámy v Mrtvých duších.

Monografie si však všímá i méně „frekventovaných“ autorů, takže v ní najdeme

mimo jiné studie věnované souvislostemmezi Gogolovými díly a texty O. Senkovského,

P. de Kocka, D.Merežkovského, L. Loseva či L. Giršoviče. Tyto i další dílčí studie

utvrzují čtenáře v tom, nakolik pevně je Gogol svou tvorbou vkotven do dobového

literárního kontextu první poloviny 19. století, ukazují rovněž „fenomén Gogol“ jako

na jev, který prochází ruskou literaturou i nadále, a to až do postmodernistické

intertextově pojaté fikce.

V. Š. Krivonos vychází ve svých primárně komparativně pojatých analýzách

především za naratologických východisek, ani zdaleka se však u nich nezastavuje

a všímá si i typologických prvků „výstavby“ postav, konstrukce i funkce časových

a prostorových dimenzí, neuniká mumodus výpovědi o zobrazovaném světě. Projevuje

při tom mimořádnou akribii, opíraje se o velké množství sekundárních zdrojů, které

někdy poopravuje či je posouvá ještě blíže konkrétním pojednávaným textům a jejich

specifickým vlastnostem.

Volba autorů, již jsou v jednotlivých studiích dáváni do souvislosti s Gogolovou

tvorbou, pak možná více než na samotného Gogola poukazuje na kontinuitu ruské

literatury, na to, že určité tematické „uzly“ přitahují pozornost autorů v různých

dobách, že jsou tyto jevy funkčně zapojovány do nově vznikajících děl a vytvářejí tak

vývojové kontinuum, které je sice spjato s Gogolem (ať již jako následovníkem či jako

iniciátorem), ale typologicky i sémanticky na něm není ani závislé, ani nepěstuje jeho

nedotknutelnost, ba leckdy jej transponuje či paroduje.
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