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Úvodem 

Následující práce je věnována tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností tzv. 

druhé generace ruského symbolizmu – Andreji Bělému (vl. jm. Boris Nikolajevič 

Bugajev, 1880–1934). Náš badatelský zájem bude orientován především na 

esteticko-filozofickou a románovou tvorbu tohoto pozoruhodného myslitele, 

básníka, romanopisce a dramatika. Vzhledem k syntetické povaze uměleckého 

směru, jehož byl Andrej Bělyj – vedle Vjačeslava Ivanova a Alexandra Bloka – 

významným představitelem, a s ním spjatým značným přesahům do oblasti 

filozofie, estetiky a etiky, jsme při výkladu jednotlivých vrstev Bělého tvorby 

zvolili následující postup. První ze dvou hlavních částí práce představuje jednak 

pokus o přiblížení a vysvětlení fenoménu symbolizmu, jednak úsilí začlenit 

Bělého tvůrčí intenci do širšího dobového myšlenkového kontextu a nakonec 

přiblížit badatelské veřejnosti nejdůležitější aspekty autorova uměleckého 

programu. Druhá část práce pak bude cele věnována problematice románové 

tvorby Andreje Bělého: ohniskem našeho zájmu zde bude především jedno 

z jeho nejvýznamnějších prozaických děl – román „Petrohrad“ , který v kontextu 

ruské, ale i světové literatury zaujímá vedle tvůrčích experimentů M. Prousta a 

J. Joyce přední místo v oblasti tzv. moderní prózy reflektující změny ve vnitřním 

světě člověka počátku 20. století. Analýza románu bude směřovat od výkladu 

kompozice uměleckého textu směrem k nalezení jeho skrytého duchovního 

poselství. Závěr práce bude obsahovat shrnutí dosažených poznatků, přičemž 

tato sumarizace bude doprovázena analýzou spisovatelova kratšího prozaického 

útvaru – „Kó ťa Letajev“, který vznikal téměř současně s druhou redakcí románu 

„Petrohrad“ a v němž je možné vysledovat celou řadu shodných významových 

vrstev. 

O osobnosti Andreje Bělého existuje dodnes jen nevelké množství odborné 

literatury jak v ruské, tak i české literární vědě. Skutečný průlom ve vydávání 

Bělého tvorby a také o ní pojednávající odborné literatury nastává až v průběhu 

devadesátých let 20. století. V ruském literárněvědném prostředí vznikla seriózní 

monografická práce L. K. Dolgopolova «Андрей Белый и его роман Петербург» 

(Leningrad, 1989). Tento literární vědec se rovněž podílel na úplném kritickém 

vydání románu v r. 1981 v nakladatelství «Наука» v Moskvě. Součástí této edice 

je bohatá přílohová část tvořená výňatky z Bělého korespondence, z četných 
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kritických statí a esteticko-filozofických esejů, kterou uzavírá zasvěcený komentář 

L. K. Dolgopolova přinášející závažné informace o genezi Bělého prozaické 

tvorby i řadu zajímavých textologických komentářů. K dalším publikacím 

spadajícím do tohoto období patří práce moskevského lingvisty profesora 

L. A. Novikova: «Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого» 

(nakl. Nauka, Moskva 1990), v níž autor s pomocí estetických a sémiotických 

přístupů analyzuje kompoziční postupy a jazykové prostředky typické pro 

Bělého prózu.  

Podobná, i když přece jen o něco lepší situace, panovala v tehdejším 

Československu. Již v polovině 30. let byla vydána knižní publikace prof. Jana 

Máchala „O symbolismu v polské a ruské literatuře“ (Orbis, Praha 1935), v níž 

se její autor dotýká s  erudicí jemu vlastní problémů tvorby ruských symbolistů. 

Silný zájem o Bělého tvorbu ve svých odborných publikacích a univerzitních 

přednáškách projevoval také prof. B. Mathesius. Na tyto snahy pak dále 

navazuje Mathesiův žák Jaroslav Šanda, který patří k renomovaným 

překladatelům Bělého prózy (překlady románů „Stříbrný holub“, [MF, Praha 

1971]; „Petrohrad“ , [ČS, Praha 1970] a „antroposofické prózy“ „Kó ťa Letajev“, 

[Světová četba, Odeon 1967]).  

Šandovy překlady „Petrohradu“ a „Kóti Letajeva“ jsou doprovázeny jeho 

zasvěcenými literárněvědnými komentáři („Symbolický román Andreje Bělého“, 

[1970]; „Andrej Bělyj, prozaik světového významu“, [1967]). V r. 1965 byl 

v druhém čísle časopisu Dialog otištěn referát J. Šandy pod názvem „Andrej 

Bělyj“ , který se v základních rysech shoduje s jeho doslovem k románu 

„Petrohrad“. V atmosféře šedesátých let je v časopise Plamen (č. 1, 1968) 

otištěna stať prof. Z. Mathausera – „Mystický šašek Andrej Bělyj“ .  V roce 1980 

došlo, ovšem jen v nevelkém nákladu, k dalšímu vydání románu „Petrohrad“ , 

tentokrát s doslovem M. Drozdy „Duch v pasti“, jemuž své jméno s ohledem na 

publikační možnosti M. Drozdy, jak uvádí ve své studii „K tvůrčímu typu 

memoárové trilogie A. Bělého“1, zapůjčil literární badatel R. Parolek. M. Drozda 

byl následně politickými okolnostmi nucen své studie o Bělém uveřejňovat 

pouze v zahraničních publikacích („Problém skazu v próze A. Bělého a 

                                           
1  PAROLEK, R. K tvůrčímu typu memoárové trilogie A. Bělého. In Bulletin ruského jazyka a 

literatury XXXII (ineditní autoři a práce z let 1970–88). Praha: OIKOYMENH, s. 207–215. 
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A. Remizova, [Gdaňsk 1982]; „Peterburgskij grotesk Andreja Belogo“, [Zagreb 

1981]). Drozdovy úvahy o tvorbě A. Bělého byly později shrnuty a zařazeny do 

jeho knihy „Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému“, která vyšla až  

v r. 1990, tedy po autorově smrti. 

Na Slovensku se v tomto období poetice Andreje Bělého věnoval literární 

vědec V. Hlôška, jeho studie se ovšem vzhledem k dalšímu politickému a 

kulturnímu vývoji po r. 1968 nedočkaly svého vydání. Mezi reprezentativní 

zahraniční monografické práce lze bezpochyby zařadit knihu K. Močulského 

(„Andrej Belyj“ , [Paris 1955]). V r. 1973 vychází v nakladatelství Mouton (The 

Hague, Paris) kniha kanadského literárního vědce S. D. Ciorana – „The Apocalyptic 

Symbolism of Andrej Belyj“ interpretující tvorbu Andreje Bělého na pozadí 

novozákonního textu „Zjevení sv. Jana“, který se nepochybně podílel na 

utváření duchovního podhoubí ruského symbolizmu. Po ní následuje kniha 

Borise Christy „The Poetic World of Andrey Bely“ (Verlag Adolf M. Hakkert, 

Amsterodam). K autorům studií tematicky zaměřených na problematiku tvorby 

Andereje Bělého se Andreji Bělému patří literární badatelé P. Pesonen («Образ 

Христа в Петербурге Андрея Белого», [Tartu Riikliku Ulikooli toimetised, 

Tartu 1990]) a L. Silard («Андрей Белый и П. Флоренский: Мнимая геометрия 

как встреча новых концепций пространства с искусством», [Studia slavica 

1987], «Андрей Белый и Джеймс Джойс», [Studia Hung. 1979] aj.).  

Značná vlna zájmu o esteticko-filozofické kontexty ruského symbolizmu je 

v prostoru české, slovenské a ruské literární vědy patrná až v průběhu 90. let. 

K českým literárním vědcům zabývajícím se touto problematikou patří 

M. Zadražilová, autorka skripta „Ruská literatura přelomu 19. a 20. století“ 

(Praha UK, Karolinum 1995) a celé řady jiných velmi zajímavých publikací. 

Pozornost Bělého románu věnuje ve své knize „Hledání duše díla v umění 

interpretace“ (Tilia, Ostrava 2004) také M. Mikulášek (viz kapitola „Román 

mýtus a jeho narativní podoby v evoluci románu první třetiny 20. století“), 

autorově básnické tvorbě je věnována kniha D. Kšicové: „Proměny básnické 

sbírky – Genealogie Popele Andreje Bělého“ (MU, Brno 1999). Na Slovensku 

se Bělého tvorbě a celé oblasti ruského symbolizmu systematicky 

věnuje Eva Maliti – viz např. publikaci: Mality, E.: „Symbolizmus ako princíp 

videnia“ (SAV, Bratislava 1996) a „Symbolizmus v kontextach a súvislostiach“ 

(SAV, Bratislava 1999).  
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Také v ruské literární vědě je v průběhu 90. let možné zaznamenat tendenci 

k obrovskému nárustu monografických prací a dílčích statí na toto téma. 

K důležitým vydavatelským počinům signalizujícím tento průlom patří bezesporu 

vydání knihy «Андрей Белый: Символизм как миропонимание» (Республика, 

Москва 1994), která obsahuje texty Bělého stěžejních esteticko-filozofických 

prací o symbolizmu a ze které jsme především vycházeli ve snaze vyložit 

povahu autorových uměleckých koncepcí. K významným vydavatelským 

počinům náleží i uspořádání korespondence A. Bělého s Ivanovem-Razumnikem 

(Atheneum, Sankt-Peterburg 1998). V oblasti monografických prací zaujímá 

rozhodně první místo publikace A. V. Lavrova: «Андрей Белый в 1900-е годы: 

жизнь и литературная деятельность» (Новое литературное обозрение, 

Москва 1995). K velmi přínosným duchovědně orientovaným pracím věnovaným 

A. Bělému patří rovněž knižní publikace Z. Jurjevové – «Творимый космос 

у Андрея Белого» (STUDIORUM SLAVICORUM MONUMENTA, Sankt- 

-Peterburg 2000). Ta představuje tvorbu A. Bělého jako tvorbu „kosmického 

básníka“ a hodnotí z pozic autorových esteticko-filozofických koncepcí světy 

jeho uměleckých děl. Zásluhou badatelů E. M. Varencovové a J. Malmstada se 

v r. 2001 dočkaly vydání i memoáry Bělého druhé ženy K. N. Bugajevové – 

«Воспоминания об Андрее Белом» (nakl. Ivana Limbacha, Sankt-Peterburg), 

práce, která dává čtenáři nahlédnout do soukromého života a vnitřního světa 

spisovatele. K neméně pozoruhodným publikacím patří také kniha M. Spivak – 

«Посмертная диагностика гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, 

Владимир Маяковский» (Agraf, Moskva 2001) obsahující teprve nedávno 

odtajněné lékařské materiály, jejichž součástí jsou psychologické anamnézy 

význačných ruských kulturních a politických činitelů období 30. a 40. let 

20. století. M. Spivak rovněž v nedávné době obhájila disertační práci zaměřenou 

na problematiku Bělého prózy a v současnosti působí jako vědecká pracovnice 

„Muzea Andreje Bělého v Moskvě“ , kde nám bylo rovněž umožněno pobývat a 

konzultovat některé problémy. Dalším svědectvím o znovuzrození zájmu o Bělého 

uměleckou a esteticko-filozofickou tvorbu nejen v kontextu ruské literární vědy 

je i obrovský počet odborných studií vzniklých zejména v posledním období, 

jejichž částečný přehled uvádíme v závěru práce (viz bibliografie).  

V následujících kapitolách se tedy pokusíme o výklad uměleckých a 

myšlenkových koncepcí Andreje Bělého a o jisté přiblížení nejdůležitějších 
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významových aspektů jeho románové tvorby, v nichž podle našeho názoru 

zaujímá dominantní pozici především román „Petrohrad“ . 

 

Za cenné rady a odborné posouzení práce děkuji prof. PhDr. Miroslavu 

Mikuláškovi, DrSc. a PhDr. Josefu Dohnalovi, CSc. 
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1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

Bělého pojetí symbolizmu představuje složitý komplex esteticko-filozofických 

pohledů na věc. Domníváme se tedy, že pro snazší pochopení dané problematiky 

bude nezbytně nutné pohlížet na jednotlivé aspekty jeho tvorby z hlediska 

širšího významového kontextu. Proto se hned v první části úvodní kapitoly 

zamyslíme obecně nad příčinami zrodu symbolistického hnutí v evropské 

literatuře a nad jeho základními projevy. Součástí tohoto zamyšlení bude 

i stručné vymezení pojmů symbol a symbolizmus v obecnější rovině. Zde nám 

jako stěžejní myšlenková opora poslouží zejména úvahy současného německého 

filozofa H.-G. Gadamera. 

Největší pozornost budeme ovšem věnovat symbolizmu ruskému a jeho 

postupnému konstituování v ruské literární tradici. V tomto oddílu uvedeme 

i několik nejdůležitějších informací o nejvýraznějších představitelích obou 

spisovatelských generací, přičemž důraz bude u každé osobnosti kladen na její 

chápání daného problému a jeho reflexi v umělecké tvorbě.  

Další poněkud rozsáhlejší oddíl bude představovat pokus nalézt v Bělého 

uměnovědných teoriích průniky myšlenkových struktur, které na přelomu 19. a 

20. století rozhodujícím způsobem zformovaly charakter filozofického a estetického 

myšlení Východu a Západu. Danou úvahu doplní komentář k Bělého stati 

«О смысле познания» prezentující autorovy názory v oblasti gnozeologie. 

Ústřední postavení budou v našem výkladu zaujímat esteticko-filozofické teorie 

Andreje Bělého. Uvedená fakta nám potom poslouží jako výchozí bod pro 

uvažování nad významovými kontexty Bělého románu „Petrohrad“  v druhé 

části práce.  

1.1 Souvislosti ruského symbolizmu, jeho rozvoj v návaznosti na genezi 
západoevropské literatury konce 19. století a na domácí uměleckou tradici  

Konec 19. století je v evropských literaturách bytostně spjat s postupným 

odklonem mladých, začínajících autorů od tzv. naturalistické školy, jež v čele 

s její vůdčí osobností – E. Zolou proklamovala v literární tvorbě experimentální 

a analytickou metodu spojenou zejména s oblastí přírodních věd. Tato metoda 

však podle představitelů nově se formující umělecké a kritické generace vede 
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v umění jen k diagnostikování různých fyziologických funkcí a příčin, lidskou 

bytost v její duchovní a psychické celostnosti, ale vysvětlit nedokáže („Projevy 

našich duší nejsou skutky lhostejnými: jsou životem člověčenstva, jeho úplným 

životem, minulostí a budoucností.“ [E. Rod]1).  

Podstatným rysem nově se formujícího uměleckého hnutí byl v kontextu 

evropské literatury zásadní protest proti pozitivizmu a materializmu stavějícími 

v umělecké tvorbě na první místo princip smyslového vnímání skutečnosti. 

Stoupenci nového uměleckého směru své teorie však oproti naturalistické škole 

stavějí na tvrzeních o konvenčnosti smyslové reality. Z toho vyplývá, že v jejich 

pojetí jsme svědky akcentace světa skrytého, jehož proniknutím lze dojít ke 

skutečnému odhalení umělecké pravdy. Cílem umění se tedy stává překročení – 

transcendování reality vnímané našimi smysly a naším rozumem. Prostředkem 

k dosažení takto definovaných cílů se v uměleckém tvoření stává metoda 

kultivovaná již dříve např. romantizmem, metoda vnitřního nazírání, bezprostředního 

zření, intuice.2 Jan Máchal ve své knize „O symbolismu v literatuře polské a 

ruské“ konstatuje fakt, že poezie konce století „je výrazem citovosti a nikoliv 

rozumu a obrací se zase k citovosti čtenářově…, poesie má být přenášením 

citovosti jedné v citovost druhou“3. 

Jako názorné podání řečeného nám může posloužit umělecká tvorba 

většiny autorů tohoto období. Za všechny můžeme uvést myšlenky, které 

v předmluvě ke své knize „Gotická duše“ (1900) formuloval významný český 

básník, prozaik, dramatik, esejista přelomu století, spoluzakladatel Moderní 

revue a jedna z nejvýraznějších spisovatelských osobností české literární 

                                           
 1 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 5. 
 2 Český spisovatel Julius Zeyer (1841–1901), který je podle mínění kritiků považován za 

„most mezi Máchou a Březinou“ (MARTEN, M. Akkord. Mácha – Zeyer – Březina. Praha: 
B. Kočí, 1916) či za „Jana Křtitele českého symbolismu“ (JURČINOVÁ , E. Julius Zeyer – 
Život českého básníka. Praha: Topičova edice, 1941), se ve svém úvodu ke spisu 
V. V. Zeleného O Bedřichu Smetanovi (1894) (In Spisy Julia Zeyera XXXIV. Praha: Česká 
grafická unie, 1901–1906, s. 127) ubírá v otázce povahy skutečného umění podobnou 
cestou: „…Všechny ideály velkého umění snad ničím nejsou než předtuchou toho 
intenzivnějšího bytí po smrti, kde stav našeho nejvlastnějšího já bude schopnější vyšších a 
obsáhlejších pojímání všeho, co jest a ne se pouze zdá, ideál pak bude skutkem a symboly 
budou podstatou…“ 

 3 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 8. 
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moderny – Jiří Karásek ze Lvovic [1871–1951]). Podle autora samého není jeho 

„Gotická duše“ románem v obvyklém slova smyslu, ale „dojmovým, náladovým 

deníkem vlnivého toku her duševního života, popisem příběhů duše, všeho, čím 

se vzrušuje nitro pod přílivy odstínů, vůní, záchvěvů, jimiž na ně útočí skutečný 

svět“: „Říci, že má umění podávati svět tak, jak skutečně je, znamená tvrditi, že 

úkolem umění je napodobovati věci, jež nás nezajímají ani ve skutečnosti. 

Realismus to tvrdil: ale zastíral tím jen svou tvůrčí nemohoucnost. Říkal-li, že 

umění nemá úkolem líčiti než to, co jest, neznamenalo to než jeho nemožnost 

dokázati něčeho, co by bylo nad tuto skutečnost. 

Zola se smál Sandové, že má zvláštní zálibu líčiti děje, jež se jí nestaly, a 

popisovati osoby, jichž neviděla. Učinil tím velikou poklonu její fantazii a malou 

poklonu své vlastní vynalézavosti. A při tom ještě zapomněl, že kdybychom 

v umění měli viděti totéž co v skutečnu, bylo by zbytečno buď umění, nebo 

skutečnost. 

Pravda uměleckého díla je souhlas jeho s naším vnitřním snem, a ne vnějšími, 

reálnými fakty. Umění je k tomu, by obohacovalo život, a není k tomu, by jej 

ochuzovalo, ukazujíc jej v chladném světle střízlivého poznání: má život činiti 

zázračnější očím lidí, vidouc v jeho pozemských tvarech jen pouhý odkaz na 

jiný, krásnější, imaginární svět. 

Umělec nemá ochuzovati své senzibility, zbavovati svět jeho půvabných, 

duhových barev, poněvadž střízlivost je považuje za klam: má zesilovati a 

zvroucňovati svou osobnost a stejně silně žíti všechny své pošetilosti jako 

bolesti. Neboť jen jeho prožití v díle má zůstati, zatímco všechno to, co náleží 

jeho životu ve skutečnosti, prchá v temnotu, jež ničeho nevrací. (…) Nebojme se 

tedy zapomenouti života pro umění: neboť jen jeho krásné rty mohou nám říci 

pravdu všeho našeho bytí.“4 

Umělecká tvorba, která má přímo odrážet skryté pravdy a přímo přenášet 

básnické prožitky, nutně musí nalézt, rozšířit a kultivovat specifické prostředky 

uměleckého vyjadřování. Těmito výrazovými prostředky se stávají symbol, 

symbolické nazírání a sugesce. Tyto pojmy jsou v již citované práci Jana Máchala 

definovány následujícím způsobem: „Symbol není ani přirovnání ani metafora, 

                                           
 4 KARÁSEK ZE LVOVIC, J. Gotická duše. Praha: Vyšehrad, 1991, doslov napsal J. Med, s. 9, 

11, 12. 
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nýbrž obraz či řada obrazů, v nichž bezprostředně cítíme, že vyjadřují něco, co 

náleží světu ideovému. (…) Jiným prostředkem uměleckého výrazu byla sugesce; 

cílem jejím bylo vyvolat v duši čtenářově bezprostředně dojmy, ideje, obrazy a 

určitou duševní náladu, stejnou s tou, jakou prožíval básník ve chvíli tvůrčí.“5 

Obraťme nyní pozornost na vymezení pojmu symbol ve filozoficko-estetické 

rovině. Slovo symbol má svůj původ v řečtině, kde je nejčastěji spojováno 

s významem „vzpomínkový úlomek“. Platón ve své „Hostině“ uvádí mýtus 

o archaickém člověku, jenž se skrze svoji dokonalost chtěl vyrovnat bohům a 

byl jimi proto z trestu rozdělen na dvě části. Tento mýtus je pak v knize soudobého 

německého filozofa H.-G. Gadamera „Aktualita krásneho, umenie ako hra, 

symbol a slávnosť“ 6 považován za podobenství o hledání kdysi ztracené části 

lidské bytosti za účelem jejich nového propojení ve vyšší existenční celek. Podle 

takového podobenství je každý člověk pouze jistým „úlomkem“ širšího celku a 

jeho životním údělem je „hledání a znovuobjevení ztraceného duchovního 

příbuzenství“.  

Symbol tak v návaznosti na zmíněný platónský mýtus podle Gadamera 

znamená prožití symbolického tak, že se jeho jednotlivé, zvláštní představí jako 

úlomek bytí a smysl, který mu odpovídá, ho přivede ke štěstí a spojí se s ním do 

celku. Toto scelení je pak věčně hledaným úlomkem k fragmentu našeho života. 

Významovost a smysl, který tkví v krásném umění, v uměleckém díle tak 

poukazuje na něco, co není dáno bezprostředně ve viditelném a srozumitelném 

světě.  

Symbol tedy představuje jakousi „protihru odkrývání a skrývání“. V tomto 

ohledu se v již citovaném díle Gadamer odvolává na svého předchůdce 

M. Heideggera („…není tu jediné místo, které tě nevidí. Musíš změnit svůj 

život.“7), který považuje pojem odhalení pouze za jednu stránku základní 

zkušenosti člověka. Vedle odhalování, a vlastně neoddělitelně od něho, existuje 

princip zahalování a skrývání. Symbolické tak neukazuje jen na význam, ale 

současně i existuje samo – reprezentuje význam. Prostřednictvím uměleckého 

                                           
 5 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 8. 
 6 GADAMER, H.-G. Aktualita krásneho, umenie ako hra symbol a slávnosť. Bratislava: 

Archa, 1995, přel.O. Bakoš, s. 57. 
 7 Dtto, s. 62. 
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díla se tak nejen na něco odkazuje, ale v něm samém je ještě vlastněji a 

skutečněji přítomné to, na co se odkazuje. Jinými slovy: umělecké dílo poukazuje 

na bytí a zastupuje bytí a přirozeně tak znamená jistý přírůstek na něm.  

Vše, co se uskuteční v umění, není ale jen prosté odkrytí smyslu. Spíše by 

se dalo říct, že je to „záchrana smyslu ve slavnosti“, kde se nic neztratí, ale spíše 

zrodí a zpevní v poddajnosti výtvoru samotného. Umění je tedy podle Gadamera 

vždy MIMÉSIS, symbolická reprezentace umění nás přivádí k souhlasu a 

k setrvání při něčem opětovně poznaném. Nejbytostnější úlohou umění je tak 

snaha naučit se naslouchat (se vším se vyrovnat, vše opětovně vyslechnout) a 

dospět prostřednictvím znovunalezení ztracené řeči k poznání „pravdivé 

univerzality světa“. Z toho vyplývá, že jev umění má v našem myšlení stále 

velmi blízko k základnímu určení života, ke „struktuře organické bytosti“ (viz 

učení V. Solovjeva o Všejednotě)8. Umělecké dílo je jako organická jednota, jejíž 

každá jednotlivost, každý moment pohledu nebo textu nepůsobí rozkouskovaně, a 

nebo jako „mrtvá část“. Mnohem víc je umělecké dílo, stejně jako každý žijící, 

živoucí organizmus, soustředěné na způsob pohybu směrem do středu. 

V uměleckém díle se vlastně učíme „specifickému způsobu setrvání“. Podstatou 

času v uměleckém zážitku je to, že se učíme „setrvat“, což je podle Gadamera 

s největší pravděpodobností „poměrně konečná analogie s tím, co se nazývá 

věčností“9.  

Pro symbolizmus je rovněž příznačná celá řada charakteristických rysů 

spadajících do oblasti formální. Jde především o velmi intenzivní orientaci na 

fenomén slova a řeči. V obecné rovině šlo stoupencům tohoto uměleckého hnutí 

především o to, aby byl slovům navrácenjejich původní smyslový a citový 

význam, který měla v okamžiku zrození jazyka. Nejtypičtějším projevem 

symbolistických experimentů v oblasti jazyka byla ovšem snaha o vzájemné 

prolnutí dvou druhů umění: literatury a hudby (viz také např. „Metafyzika 

hudby“ A. Schopenhauera, estetické koncepce Wagnera, Nietzscheho, Bělého 

teoretické práce aj.): „Nadanější básníci z tábora symbolistů dovedli skvěle 

využíti všech estetických prvků uložených v řeči. Největší péči věnovali symbolisté 

                                           
 8 GADAMER, H.-G. Aktualita krásneho, umenie ako hra symbol a slávnosť. Bratislava: 

Archa, 1995, přel.O. Bakoš, s. 76. 
 9 Dtto, s. 81. 
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hudebním prvkům řeči, snažíce se vytvořit poezii, v níž by zvuk slov vzbudil 

v duši tytéž dojmy jako hudba a jejichž smysl by rozum nemusel překládat. 

Poezie měla se proměnit v jakési zaklínání nebo zaříkávání zpěvem a hudbou, tj. 

inkantaci. Při tom byla zpřetrhána všecka pouta pevných pravidel o verši, rytmu 

a rýmu a volný verš opanoval pole. Jediným regulátorem měl být zákon vnitřní 

hudby, při čemž pro nového básníka je rozhodující akcent vlastního vzrušení, 

akcent popudový (accent d’impulsion).“10 

Přejděme nyní opět k esteticko-filozofickým kontextům symbolizmu 

ruského. Za první manifestaci ruské symbolistické školy v dějinách ruské 

literatury konce 19. a počátku 20. století je již tradičně považována stať 

D. S. Merežkovského «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» (1893), v níž autor ukazuje na současný a v mnoha 

ohledech tragický stav ruské literatury konce 19. století. Merežkovského úvahy 

se dají shrnout v několika bodech. Jednou z hlavních příčin „úpadku“ literatury 

je podle něho především nedostatek velkých talentů jak na straně spisovatelů, 

tak na straně kritiky. Zde upozorňuje na beznadějnou plytkost, šeď, jednotvárnost 

a pokleslost dobové literatury a literární kritiky, jejímiž hlavními symptomy je 

především krize „bezduchého racionalizmu a materializmu jako dědictví 

narodnické literatury a publicisticky orientované literární kritiky 60. let 

19. století“, naprostá anarchie, bezostyšný žurnalizmus, falešný lyrizmus a 

neustálé opakování (s větším či menším talentem) toho, co s sebou už přinesla 

„puškinská doba“.  

Východiskem z tohoto stavu je podle autora naprostá změna stávajícího 

uměleckého směru spočívající především v odklonu od materializmu a pozitivizmu, 

které v literatuře tohoto období dominují, směrem k novému idealizmu, jehož 

konstituování spočívá v prolínání několika důležitých prvků v umělecké tvorbě. 

Těmito prvky jsou zvýšená umělecká vnímavost, mystický obsah spojený 

s nábožensko-filozofickou podstatou tvorby, symbolický styl a symbol (znak, 

obraz, vystupující z hlubin skutečnosti a směřující zpětně k jejímu hlubšímu 

poznání) jako základní moment veškeré tvorby. Z tohoto hlediska je 

v západoevropském literárním kontextu pro Merežkovského příkladnou zvláště 

                                           
 10 MÁCHAL, J.: O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 8. 
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umělecká tvorba Ch. Baudelaira a E. A. Poea, pro kterou je příznačná touha po 

poznání dosud neprozkoumaných hlubin lidské duše. 

Merežkovskij ovšem ve své úvaze nezapomíná ani na návrat k bohaté 

domácí literární tradici. Prvky, resp. některé „hlavní živly“, jež mají 

charakterizovat rodící se nové ideální umění nachází autor v dílech některých 

velkých ruských spisovatelů 19. století. V těchto souvislostech jde podle 

D. Merežkovského nejčastěji o mysticizmus, jímž je prodchnuta většina děl 

N. V. Gogola; impresionistické tendence tvorby I. S. Turgeněva; psychologizmus, 

filozofické ladění a „bohohledačství“ charakteristické pro dílo F. M. Dostojevského; 

poezie F. I. Ťutčeva, její intuitivní charakter zakládající se na vnitřním zření věcí 

a jevů a snažící se proniknout tajemství života Kosmu; básně A. A. Feta, v nichž 

dominuje „vnitřní hudba, mistrovství ve zobrazování „nejjemnějších hnutí duše, 

mimoletných, sotva zachytitelných dojmů a rodících se právě citů“ 11; a 

v neposlední řadě i tvůrčí snahy spisovatelů jako například A. P. Čechova 

spočívající ve snaze „narušit tradiční prozaické a dramatické struktury“12. 

V této souvislosti lze učinit krátkou odbočku a poznamenat, že Merežkovského 

úvahy je možné dále doplnit a rozvíjet o myšlenky ruského básníka a esejisty – 

Vladimíra Poznera (1905–1992). Ve své knize esejů „Moderní ruská literatura 

1883–1932“13, která je velmi zdařilým zamyšlením nad proměnami a 

                                           
 11 MÁCHAL, J.: O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 102. 
 12 viz PAŠTEKOVÁ, S. Vývinové tendencie modernej ruskej litertúry (1890–1932). In Z dejín 

európskych literatúr 20. storočia. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2002, ed. 
I. Cvrkal, s. 13–27.  

  Význam umělecké tvorby A. P. Čechova pro ruské symbolisty ovšem nelze zredukovat na 
zmiňované „experimentátorství“. Zdá se, že v pojetí symbolistů samotných je Čechovův 
přínos posuzován z mnohem širšího a hlavně hlubšího úhlu pohledu: «Жизнь – 
замкнутая отовсюду комната. Тут мы с рождения до смерти заключены, как в 
темнице. Покоем вечности – вечным покоем непрерывно дышат его извне 
безнадежные образы.  Пусть герои Чехова говорят пустяки, едят, спят, живут в 
четырех стенах, бродят по маленьким серым тропикам, – где-то там, в глубине, 
чувствуешь, что и эти серые тропики – тропики вечной жизни, и нет четырех стен 
там, где есть вечные, неизведанные пространства». (БЕЛЫЙ, А. Чехов. Настоящее и 
будущее русской литературы.Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 
1994, с. 371, 375. 

 13 POZNER, V. Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha: Jan Laichter, 1932, přel. 
V. Szatmáryová-Vlčková. 
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charakterem ruské literatury konce 19. a první poloviny 20. století, Pozner velmi 

správně poukazuje na fakt, že mezi domácí tvůrčí osobnosti, které zásadně 

ovlivnily vývoj ruské literatury přelomu století, je nezbytně nutné zařadit 

spisovatele tvořící v 1. polovině 19. století, a to zejména A. S. Puškina a 

N. V. Gogola. 

Podle Poznera vycházejí z Puškinova díla „dva mocné proudy budoucí 

ruské literatury“. Prvním proudem je proud „Evžena Oněgina“ , kde Puškin 

„propůjčuje estetickou hodnotu každodennímu životu a provinciální existenci“14. 

Tento proud je lze tedy považovat za počátek ruské realistické školy rozvíjející 

se hlavně zásluhou tvorby Turgeněva, Gončarova, Ostrovského a dalších. Na 

druhé straně ovšem v Puškinově tvorbě existuje jiný proud, reprezentovaný 

zejména krátkou „petrohradskou povídkou“ „M ěděný jezdec“ (1833), kde podle 

Poznera Puškin „vyhlásil boj skutečnosti a dal tak podnět k nejplodnější a 

nejcharakterističtější tradici ruské literatury“15. Mezi stěžejní motivy tohoto díla 

patří motiv Petrohradu prezentovaného jako neskutečný prostor zalidněný 

„mrtvými dušemi“, jemuž každým okamžikem hrozí neodvratný pád do nebytí, 

a motiv šílenství, naprostého rozpadu lidské osobnosti a jejího postupného 

zániku. Oba zmíněné motivy jsou bezpočtukrát rozvíjeny v dílech Gogola, 

Dostojevského a samozřejmě pak i v dílech autorů tvořících na počátku 20. století: 

Merežkovského, Sologuba, Remizova, Bělého aj.  

Tvorba N. V. Gogola tyto motivické struktury ještě dále prohlubuje. Pro 

Poznera nepředstavuje Gogol autora, doménou jehož tvorby je jen a pouze 

satirická kresba dobových mravů. Za „rouškou humoru, dobromyslnosti a 

rozhořčení“ skrývá Gogol svoji „hroznou ničitelskou sílu“: „Gogolem se ruská 

literatura dala na cestu ničení reálnosti. Gogol je malířem mrtvých duší 

v žijících tělech, a toto líčení života, založené na anekdotách, absurdnostech a 

drobných bědách, způsobilo, že byl Gogol nazván spisovatelem realistickým. 

Všechny jeho postavy, jež tráví čas hašteříce se a lhouce si navzájem, nejsou 

                                           
 14 POZNER, V. Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha: Jan Laichter, 1932, přel. 

V. Szatmáryová-Vlčková, s. 6. 
 15 Dtto, s. 6. 
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karikaturami lidstva, ale oživenými loutkami umělého života, hotovými vrátiti 

se v nicotu, do seznamu oněch mrtvých duší…“16  

Reflexe Gogolovy tvorby pak nalézáme jak v uměleckých dílech, tak 

v esejistických pracích většiny stoupenců nových uměleckých směrů přelomu 

století (mezi mnohými např. F. Sologuba, V. Rozanova17, a také samozřejmě 

i A. Bělého). V Bělého statích «Непонятый Гоголь» (publikováno v r. 1933 

v časopise «Советское искусство») а «Гоголь» (viz Bělého soubor esejů 

«Настоящее и будущее русской литературы») se setkáme s následujícími 

postoji vůči Gogolově tvorbě: «Поприщин восклицающий: Дайте мне тройку 

коней, чтобы скорей умчаться из этого мира. Такой Гоголь 1836 года,…»;18 

«…смех мертвеца, смех Гоголя. Я не знаю, это Гоголь: реалист, символист, 

романтик или классик… Смех Гоголя переходит в трагический рев, и 

какая-то ночь наваливается на нас из этого рева».19 

Rovněž současná badatelka E. I. Čisťakovová ve své studii zabývající se 

symbolistickými teoriemi A. Bělého «Эстетическое христианство Андрея 

Белого» uvádí některé aspekty Bělého zájmu o Gogolovu tvorbu: «Н. В. Гоголь – 

проповедник и художник, является истоком религиозного и художественного 

символизма А. Белого… А. Белый стремится освободить Гоголя от 

фальшивых риз, восстановить органическую связь мировоззрения художника 

и его творчества. А. Белый прав, утверждая, что главным героем Мертвых 

душ является его автор. В Мертвых душах нет положительных героев, это 

мир наоборот, не истинный мир. И чтобы его изобразить, необходимо 

                                           
 16 POZNER, V. Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha: Jan Laichter, 1932, přel. 

V. Szatmáryová-Vlčková, s. 6–7.  
 17 „Byl geniálním malířem vnějších forem a jejich vyobrazením vtiskl jakýmsi kouzlem 

takovou životnost a plastickou výraznost, že si nikdo ani nepovšiml, že za těmi formami 
vlastně ani nic nestojí, že chybí duše, že tu není nikdo, kdo by tyto formy nosil.“ In 
ROZANOV, V. Legenda o velkém inkvizitorovi F. M. Dostojevského. Olomouc: Velehrad, 
s. 82, přel. L. Zadražil. 

 18 БЕЛЫЙ, А. Непонятый Гоголь. In Вопросы философии. Москва: № 11/1990, с. 96. 
 19 БЕЛЫЙ, А. Настоящее и будущее русской литературы. In Символизм как миропонимание. 

Москва: Республика, 1994, с. 361–365. 
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знание мира истинного, деформацией которого является современная 

деятельность».20  

Pozorujeme-li tedy Gogolovu tvorbu pod tímto zorným úhlem, je duchovní 

příbuznost těchto dvou tvůrčích osobností zcela jasně patrná, což lze bezesporu 

dokázat srovnáním Gogolova cyklu kratších prozaických útvarů nesoucího název 

„Petrohradské povídky“ (1835–1842) s Bělého románem „Petrohrad“ . Jak je 

zřejmé z názvu obou literárních děl, spojuje oba texty jediný narativní topos – 

město Petrohrad. Jeho popis jako beztvarého a nezjevného prostoru ponořeného 

do nejhlubšího spánku vyvolává představu mýtického chaosu před stvořením. 

Dominantou prostoru jsou průzračné, lehké stíny, domů a chodců kladoucí se 

v dlouhých klínech na zem, tma, neurčitá mlhavá vlhkost a vodní hlubina 

obklopující celé město.  

Život v takovém prostoru je pouze jediným zmateným snem. „Všechno je 

klam a mam, všechno je chiméra, všechno je jiné, než se zdá.“21 Svět 

Petrohradských povídek, tak jako později i svět Bělého románu, je světem 

„navyklých a dávno opotřebovaných forem“. Vše zde funguje jako by mechanicky, 

vše podléhá přísnému zákonu přesnosti a jednotvárnosti. Lidé pohybující se 

v tomto prostoru jsou jacísi podivní tvorové, kteří člověku plnému života a citů 

připadají jako „kráčející kamenné rakve s mrtvolou místo srdce“: „Ti lidé nemají 

žádného koníčka; jdou a nedívají se na nic, mlčí a nemyslí si nic.“22 Mezi 

duchem a světem se v narativním prostoru „Petrohradských povídek“ náhle 

otevírá propast, která se již nikdy zcela nezavře. „Duch a svět jako by se náhle 

odcizili“, ba dokonce znepřátelili. Lidské bytosti jsou tak natrvalo a s jen malou 

nadějí na vymanění se z věčného koloběhu vznikání a zanikání uvězněny 

v tomto modu bytí. Ústřední postavy většiny povídek marně hledají kolem sebe 

nějaký pevný bod, obrys nebo tvar. Vše se rozpouští a stává se substanciální 

nicotou.  

                                           
 20 ЧИСТЯКОВА, Э. И. Эстетическое христианство Андрея Белого. In Вопросы философии. 

Москва: № 11/1990, с. 90. 
 21 GOGOL, N. V.  Něvská třída In Petrohradské povídky. Praha: Lidové nakladatelství, 1984, 

přel. A. Nováková, doslov napsal L. Zadražil, s. 199, s. 44. 
 22 GOGOL, N. V. Portrét In Petrohradské povídky. Praha: Lidové nakladatelství, 1984, přel. 

A. Nováková, doslov napsal L. Zadražil, s. 199, 113.  
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Malíř Piskarev („N ěvská třída” ) nenachází žádnou odezvu na svoji 

duchovní potřebu lásky. Objevení trhliny, jež odděluje člověka a svět, stojí u 

zrodu jeho pocitu osamocenosti lidského jedince uprostřed Kosmu, pocitu 

dokonalé jinakosti vlastního bytí a bytí celého světa. V jeho vědomí se tak svět 

ve své podstatě zjevuje jako temnota, smrt, zklamání a zvrácenost. Život malíře 

Čartkova („Portrét”) se proměňuje v peklo. V jeho duši postupně vysychá 

mocná hudba poezie, už jen slabě rozechvívá duši a neproniká hluboko k srdci. 

Setkání s krásou už nemění svěží síly ducha v oheň a všechny vyhaslé city jsou 

přístupnější zvuku zlata. Major Kovaljov („Nos” ), Bašmačkin („Plášť” ) a 

Popriščin („Bláznovy zápisky”) přicházejí o svoje lidství, proměňují se v dobře 

fungující součástky jakéhosi velikého mechanismu a v okamžiku, kdy tak 

ztrácejí i svoji „funkčnost“ v tomto podivném „hodinovém stroji“, který v pohybu 

udržuje snad už jen setrvačná síla, se stávají nepotřebnými a přicházejí nakonec 

i o svoji fyzickou existenci, jíž vždy chyběla duchovní dimenze.  

V tomto duchu často přivádí Gogolova tvorba samotného Andreje Bělého 

k filozofickým reflexím nad současným tragickým stavem bytí, ale i budoucím 

osudem celé ruské společnosti. Následující pasáž z Bělého dopisu M. J. Sivers 

z r. 1916 je jen jedním z dokladů, jak silně aktuální byly některé tyto aspekty 

Gogolova díla pro básnickou generaci vstupující do literatury na počátku 

20. století: «А пока настоящее наше темно, как и прошлое наше темно – 

искони, искони. Тьма сливается с тьмой в единую ночь над единой 

равниной – сплошной, леденящей, гробовой – равниной русской. А теперь 

мы стоим перед… видением смерти. И потому – то видение Гоголя ближе 

нам всего, что было сказано о нас и о родине нашей. Мы должны помнить, 

что покрывало смерти спадет лишь тогда, когда мы души очистим для 

великой мистерии: мистерия эта – служение родине не только в формах, но 

в духе и истине».23 

V jedné z povídek „petrohradského cyklu“ se ovšem toto mystérium 

zjevuje a Gogolovi se za temnou skutečností podaří zahlédnout ne nicotu, ale 

jiný, nevyjádřitelný a nezvažitelný svět, naplňující srdce ne úzkostí, ale klidem a 

harmonií. Touto povídkou je bezpochyby „Portrét“ , v jejímž závěru jsme svědky 

                                           
 23 БЕЛЫЙ, А. Материал к биографии (интимный). Москва: Публ. Дж. Мальмстада, 

Минувшее № 8, 1992, с. 418. 
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nalezení duchovních hodnot a jejich promítnutí do chaoticky uspořádaného 

světa. Pozorujeme zde totiž cestu do středobodu bytí, cestu, jejíž podstatou je 

fenomén přechodu od profánního k posvátnému, od nestálého a zdánlivého 

k realitě, plnosti a věčnosti. Prostor ovládne „světlo a život“, lidské bytí prožívá 

skutečnou duchovní integraci, přičemž je okolní svět náhle vnímán jako 

harmonicky uspořádaný organizmus, ve kterém se postupně vyjevuje „kosmický 

smysl“.  

Takovou cestou do středu – prozářením je zde umění vracející světu a 

lidem ztracený vnitřní řád a harmonii, a ve kterém je pro člověka „ukryta 

představa božského, nebeského ráje, a proto umění stojí nade vším“. Úkolem 

umělce je podle Gogola jemným instinktem vycítit, že každý předmět v sobě 

skrývá nějakou myšlenku, a nacházet ve všem vnitřní smysl. Ve svém závěru se 

zmiňovaná povídka zjevně proměňuje v zamyšlení o smyslu umění a na povrch 

vyplouvají Gogolovy filozoficko-estetické postoje, jež se o několik desetiletí 

později akcentace duchovního přístupu ve slovesném stávají hlavním krédem 

stoupenců symbolizmu a jehož hlavními rysy je především výrazná umění: „Máš 

nadání; nadání je nejdrahocennější dar boží – važ si ho. Studuj, uč se na všem, 

co vidíš, všechno si pokoř svým štětcem, ale ve všem uměj nacházet vnitřní 

smysl, a především se snaž pochopit veliké tajemství tvorby. Blažen vyvolený, 

který toto tajemství zná. Pro toho není nízkého předmětu v přírodě. 

V nepatrných věcech je tvůrčí umělec právě tak veliký jako ve věcech velkých. 

Neopovrhuje tím, čím opovrhují druzí, neboť ví, že vším viditelně prozařuje 

ušlechtilá tvůrcova duše, a proto opovrhované u něho dostává výraz vznešený, 

když prošlo očistným ohněm jeho duše. V umění je pro člověka ukryta představa 

božského, nebeského ráje, a proto umění stojí nade vším. A oč stojí majestátní 

klid výš než všechen světský ruch, oč stojí tvoření výš než boření, oč stojí anděl 

pouhou svou nevinností čisté duše výš než všechny nesčetné síly a vášně 

satanovy, o to stojí veliké umělecké dílo výš než ostatní na světě. Obětuj mu 

všechno a zamiluj si je celou svou vášnivostí, ne takovou, z níž dýchá pozemský 

chtíč, ale tichou, nebeskou oddaností, bez níž člověk nemůže vzlétnout a uslyšet 
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zázračné zvuky usmíření. Neboť veliké umělecké dílo vstupuje na svět, aby 

přineslo všem lidem klid a mír.“24 

Umění tedy hrdinům Gogolovy povídky přináší možnost zastavení a tiché 

meditace uprostřed jejich zběsilého běhu světem, jemuž vládne chaos a utrpení. 

Podobně je tomu tak, jak později uvidíme, i v Bělého románu „Petrohrad“ . 

Momentem „prozáření“ temného prostoru, který je stejně jako duše lidí v něm 

žijících zmítán chaosem, je zde zjevování Smutného dlouhána, Bílého domina. 

Přítomnost této bytosti, jejíž symbolikou a možným významem se budeme 

zabývat později, jako by zvěstovala hlavním hrdinům románu poselství o duši, 

poselství o ztraceném či dávno zapomenutém spojovacím článku mezi člověkem 

a univerzem. 

Vzhledem k řečenému si dovolujeme tuto poněkud rozsáhlejší odbočku, 

která byla zamýšlena jako jisté doplnění Merežkovského úvah o poznatky 

formulované později V. Poznerem, uzavřít opět citací z jeho knihy esejů o ruské 

literatuře: „Gogol je démon ruské literatury a podle pojímání středověkého byl 

by zasloužil upálení, jako sám spálil, stav se mystikem, rukopis druhé části 

„Mrtvých duší“. Co ho znova smiřuje aspoň poněkud s Bohem a Musou, jsou 

záchvaty lyrismu (…), v nichž Gogol zahlédl za temnou skutečností ne nicotu, 

ale jiný, nevyjádřitelný a nezvažitelný svět. (…) A tak zapírání skutečna a 

zdůrazňování skutečnosti vyšší, která nikdy se nezvrhá ve vyhledávání 

fyzického nebo morálního blahobytu, nenávist k člověku, spojená s láskou 

k Rusku, a konečně smíření se s tragickým smyslem života učinily z Gogola 

vůdce současné ruské literatury.“25 

Vraťme se ale zpět k dalšímu vývoji ruského symbolizmu. Důležitým 

mezníkem v jeho dalším vývoji bylo vydání ne příliš rozsáhlé sbírky veršů 

«Русские символисты», jejíž vznik inicioval v Moskvě v letech 1894 a 1895 

Valerij Brjusov. Dílo, které se až na výjimky setkalo ze strany oficiální literární 

kritiky převážně s negativně vyznívajícím hodnocením, bylo svým zaměřením 

jednak premiérovým vstupem mladé básnické generace do literatury, jednak 

                                           
 24 GOGOL, N. V. Portrét In Petrohradské povídky. Praha: Lidové nakladatelství, 1984, přel. 

A. Nováková, doslov napsal L. Zadražil, s. 126.  
 25 POZNER, V. Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha: Jan Laichter, 1932, přel. 

V. Szatmáryová-Vlčková, s. 7.  
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obsahovalo překlady poezie světových autorů (Poe, Mallarmé, Maeterlinck a 

další).  

Mezi první teoretiky nového umění patřila i přes do jisté míry kritické 

postoje k autorům zmíněných básnických sbírek osobnost A. L. Volynského, 

který své kritické stati uveřejňované především časopisecky shrnul později 

v knihách: «Борьба за идеализм» (1900) a «Книга великого гнева» (1904). Ve 

svých pracích vystupuje Volynskij s obhajobou nového umění jako protestu proti 

myšlenkově přežitému materializmu a pozitivizmu. Za ideální formu umění 

považuje symbolizmus, který podobně jako idealizmus ve filozofii připouští 

vzájemné pronikání dvou světů: viditelného a tušeného. V novém umění tak 

podle Volynského lze spatřovat jeho stále těsnější spojení s metafyzikou a 

intenzivní zájem o nejtajnější hlubiny lidské duše. Poetická tvorba přelomu 

století je také silně proniknuta náboženským prvkem, jež s sebou nese doteky 

iracionálna a tajemna. V souvislosti s tímto projevem vymezuje Volynskij podobně 

jako Vladimír Solovjev pojem individualizmus („démonizmus“), jehož podstatou 

a základním určením je tzv. rozrušení pozemskosti a navrácení osobnosti 

k „božskému prvku“: „Démonism může zamítati každou politiku, i liberální, 

protože jeho úkolem je osvobodit rozum od ctění model před životními 

modlami. Povzbuzuje v člověku požadavek svobody, může prohlásit válku 

celému světu podmíněných ctností, protože dobro, které nesplývá s krásou, budí 

v něm nechuť. Rozvinuje však své vnitřní síly, musí a může najít pro sebe 

skutečný životní impuls v idei božství, jak vystupuje ve vědeckém poznání 

nejosvícenějších lidí světa, ježto vně náboženství je absurdní a jeví se logickým 

nesmyslem.“26 

K dalším pozoruhodným teoretickým pracím zabývajícími se otázkami 

nového umění patří zejména ty, jejichž autory jsou sami stoupenci tohoto 

uměleckého směru. Jde zejména o stati V. Brjusova: «Далекие и близкие» 

(1912); A. Bělého: «Луг зеленый» (1909), «Символизм» (1910), «Арабески» 

(1911); Vjač. Ivanova: «По звездам» (1909), «Борозды и межи» (1916), 

«Родное и вселенское» (1918); L. Ellise: «Русские символисты» (1910); 

I. Anněnského «Книга отражений» (1906, 1909) aj.  

                                           
 26 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 105–106. 
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Tvorbě básníků – symbolistů se v Rusku z hlediska publikačních možností 

otevírají nakladatelství «Скорпион» а «Гриф», časopisy «Мир искусства» 

(1899–1904), «Новый путь» (1902–1906), «Вопросы жизни», «Перевал». 

Zásluhou Valerie Brjusova bylo realizováno vydání almanachů «Северные 

цветы» (1901, 1902, 1903). Hlavním orgánem ruských symbolistů byly na 

prvním místě «Весы» (1904–1909), jejichž řízení bylo především v rukou 

V. Brjusova. 

1.2 Dvě básnické generace ruského symbolizmu 

I přesto, že náš zájem bude směřovat k tvůrčí osobnosti Andreje Bělého (jeho 

esteticko-filozofickému programu pak budeme věnovat samostatné širší pojednání), 

následující odstavce přinesou stručné informace o povaze tvorby nejvýraznějších 

představitelů tzv. první generace ruského symbolizmu (D. S. Merežkovskij, 

V. Brjusov, F. Sologub, K. Balmont), která přirozeně stála u zrodu tohoto hnutí 

v Rusku a pro kterou je stále ještě příznačný velmi silný vliv západoevropské 

symbolistické školy, a generace druhé (Vjač. Ivanov, A. Bělyj, A. Blok), jejíž 

zásluhou se povaha a kontexty ruského symbolizmu značně rozšířily a prohloubily. 

Ve výkladu se zaměříme pouze na aspekty jejich tvorby nutné k pochopení 

hlubších souvislostí týkajících se specifik a dalšího vývoje tohoto uměleckého 

směru.  

S osobností D. S. Merežkovského (1866–1941) jsme se setkali již dříve, 

obraťme ale nyní pozornost na některé charakteristické rysy jeho spisovatelské 

činnosti. Současně s úvahou «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» vydává Merežkovskij básnickou sbírku 

nesoucí příznačný název «Символы». Ta sice není jeho básnickým debutem (tím 

je sbírka «Стихотворения» z roku 1888), je ale tak jako už zmiňovaná úvaha 

naplněna touhou po novém ideálním umění a celou řadu básní ve ní tvoří 

náboženské reflexe (viz např. básně „B ůh“ , „Víra“ , „Smrt“ , „Konec věku“ ). 

Básnickou tvorbu Merežkovského pak dále rozvíjí sbírky «Новыя 

стихотворения» (1896), а «Собрание стихов» (1904).  

K dominantám autorovy tvorby více než básnická tvorba patří historické 

romány, dramata a zejména pak nábožensko-filozofická a literární zamyšlení. 

Osudy hrdinů Merežkovského historických románů a dramat (viz např. 

„historiosofická trilogie «Христос и Антихрист» [román «Смерть богов. 
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Юлиан Отступник», 1896; «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», 1901 а 

«Антихрист. Петр и Алексей», 1905]) jsou bezprostřední výpovědí o hledání 

pravdy, duchovní a hodnotové stability na pozadí střetu dvou významných 

historických a kulturních epoch. Z toho přirozeně vyplývá, že Merežkovského 

postupem času více než tvorba básnická zajímají spíše filozofické a náboženské 

otázky. Literárně-estetické společnosti, jejichž iniciátorem byl, se postupem času 

pomalu transformují do společností nábožensko-filozofických (viz např. 

Nábožensko-filozofická společnost, 1900).  

V tomto směru hledá Merežkovskij pro ruskou inteligenci východ ze 

zmatků, které s sebou přináší stav světa a kultury na počátku 20. století, a tento 

východ nachází v „obnoveném křesťanství“. Merežkovskij dochází k poznání, 

že v dějinách lidstva a kultury dochází k několikerému zjevení boží moci. Ve 

Starém zákoně se boží moc zjevila jako pravda, v Novém zákoně jako láska a ve 

třetím – právě přicházejícím – se láska zjeví jako svoboda a lidstvo pozná nové 

jméno „Přicházejícího“, jímž je „Osvoboditel“.  

Těžistě Merežkovského vlivu na stoupence symbolistického hnutí v Rusku 

tedy spočívá převážně v nábožensko-filozofické oblasti. Podle názorů některých 

literárních kritiků a esejistů je působení Merežkovského v této oblasti silnější 

než v oblasti spisovatelské. Spolu s V. Rozanovem a V. Solovjevem tak iniciuje 

zájem o náboženské a mravní otázky akcentované v 70. letech 19. století hlavně 

F. M. Dostojevským. 

Za hlavního teoretika a „organizátora“ formujícího se ruského symbolizmu 

byl však na prvním místě považován V. Brjusov (1873–1924). Na počátku jeho 

estetických úvah stojí zamyšlení nad povahou poezie francouzských lyriků 

19. století. V jejich tvorbě spatřoval některé prvky, jež by mohly posloužit jako 

živná půda či určitá inspirace pro nové umění stojící v přímé opozici proti 

naturalizmu. Impulsy, kterých by si mělo umění nevyhnutelně všimnout, 

vycházejí podle Brjusova už ze subjektivního charakteru romantické poezie. Ve 

francouzské poezii posledních desetiletí si všímá hlavně kultu krásy, vypjatého 

individualizmu a bezprostředního zájmu básníků o hlubší vrstvy lidského bytí.  

V předmluvě k básnické sbírkám «Русские символисты» (viz výše), 

„Tertia vigilia“ (1900) a zejména ve statích «О искусстве» (1900) a «Священная 

жертва» (1905) Brjusov dále rozvíjí a formuluje povahu a konečné cíle 

symbolizmu. Na první místo klade požadavek naprosté tvůrčí svobody zahrnující 

v sobě jak aspekty formální, tak aspekty ideové. Symbolizmus definuje jako 
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„poezii náznaků“ odhalující „duchovně rozvinutému a citlivému čtenáři doposud 

neviditelnou cestu“.  

Umělecká tvorba má být podle Brjusova „výrazem plnosti umělcovy duše“: 

„Kdo se osměluje být umělcem, musí najít sebe, stát se samým sebou. Nemnozí 

mohou říci beze lži ‚To jsem já!‘. V obecném užívání je obmezený počet masek, 

jimiž se lidé přikrývají buď z napodobení nebo ze strachu. Umělci je 

nevyhnutelné osmělit se a sejmout se sebe masku. Je třeba osvobodit se ode 

všeho cizího, třeba by to byly odkazy velkých učitelů. Pod nanesenými barvami 

třeba viděti světlo vlastní duše.“ («Об искусстве»); „…Nechť básník tvoří ne 

své knihy, ale svůj život. Nechť ochraňuje oltářní plamen neuhasitelný jako oheň 

Vesty, nechť rozžehne jej ve velikou hranici neboje se, že na něm shoří jeho 

život. Na oltář našeho božství vrháme samy sebe. Toliko obětní nůž, roztínající 

hruď, dává právo na jméno básníka“. («Священная жертва»)27  

Prvenství v metodě tvoření uměleckých děl pro Brjusova zaujímá proti 

metodě popisné, analytické – propagované realizmem a zejména naturalizmem – 

tvůrčí metoda, jejíž doménou je umělecký symbol odkrývající dosud nepoznaná 

tajemství lidského života. Zatímco vnímání reality pomocí vnějších smyslů 

přináší poznání veskrze relativní, lze docílit prostřednictvím vnímání intuitivního 

(viz také F. Nietzsche) poznání hlubinného. Okamžiky nadsmyslové intuice tak 

přinášejí jisté „průsvity do Věčnosti, vdechnutí“, proniknutí za vnější slupku 

všech jevů. Skutečným posláním umělecké tvorby je tedy zachycení těchto 

„průsvitů“. Tehdy se umění obohacuje o prvek „zjevení“. Poezie je podle 

Brjusova silná „harmonickým splynutím realistických obrazů s obrazy fantastickými 

a snovými“. 

                                           
 27 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 110, 111.  
  Zde Brjusovovy názory v oblasti hledání a poznání zcela zřetelně korespondují s postoji 

gnostiků, v jejichž učení hrálo sebepoznání (viz krédo kultivované antickou filozofií: 
„Poznej sebe sama“) rozhodující roli. Jako důkaz tohoto tvrzení uvádíme citát z „U čení 
Monoima Araba“, který koresponduje s názorem Brjusovovým: „Vzdej se hledání Boha a 
stvoření a podobných věcí. Hledej ho, vycházeje ze sebe sama a poznej, kdo si v tobě bez 
okolků přisvojuje všechny věci a říká: Můj Bůh, můj duch, mé myšlení, má duše, mé tělo. 
Poznej, odkud se bere smutek, radost, láska, nenávist, odkud se bere, že přicházíme, aniž 
to chceme, že milujeme, aniž to chceme. Budeš-li hledat právě tyto věci, najdeš je v sobě 
samém.“ In: CULDAUTOVÁ , C. Nástin gnostické theologie. Praha: OIKOYMENH,  1999, 
přel. J. Kranát, s. 9. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

28  

Tak jako v tvorbě ostatních symbolistů lze i v některých Brjusovových 

dílech nalézt motivy zániku existujícího světa zcela zřetelně inspirované 

křesťanskou Apokalypsou. Tyto motivy se objevují např. v básnické sbírce 

„Tertia vigilia“ , a to zejména v cyklu básní nesoucích název «Город», kde 

Básníka zajímá především osud civilizace a kultury, jejímž ohniskem jsou 

mohutná města vzbuzující představu nekonečného labyrintu. Podobně jako 

později Andrej Bělyj ve románu „Petrohrad“ předpovídá Brjusov této civilizaci 

neodvratný konec, který bude předcházet přesně v duchu novozákonního 

„Zjevení sv. Jana“ „novému počátku“, proměně Babylónu v Nebeský Jeruzalém. 

Apokalypticky podbarvené motivy je možné nalézt i v Brjusovových sbírkách 

z pozdějších let „Stephanos“, «Дни войны» (např. motiv ohnivého jezdce 

zvěstujícího smrt). K pozoruhodným patří bezsporu i literární díla reprezentující 

Brjusovovu prózu, kde za nejvýraznější lze považovat romány «Огненный 

ангел» (1908), «Алтарь Победы» (1912), ale také např. i kratší prozaický útvar 

«Республика Южного Креста» (1905), kde se autor řadí zejména spolu 

s J. Zamjatinem a G. Orwellem k tvůrcům žánru antiutopické novely a románu. 

V kontextu ruského symbolizmu hraje bezpochyby tato tvůrčí osobnost 

velmi významnou roli. Závažnost Brjusovovy tvůrčí koncepce spočívá především 

v obrovské šíři a rozmanitosti jeho tvorby (umělecké i teoretické) a v neposlední 

řadě i v jeho činnosti vydavatelské a překladatelské: «…он дал нам образы 

вечной поэзии» (A. Bělyj).28 

Do konstituování ruského symbolizmu zasáhla v nemalé míře i jedna 

z velmi pozoruhodných tvůrčích osobností ruské literatury počátku 20. století 

F. Sologub (1863–1927). Podle Sologuba se vrcholem stávajícího umění stává 

umění symbolické – umění vznikající v duši a snažící se představit vše jevové, 

pozemské jako součást velkého kosmického celku. Každý takto pojímaný 

umělecký obraz je podle Sologuba pomyslným „oknem do nekonečna“. 

V kontextu ruského symbolizmu vidí Sologub jeho tři koexistující, 

vzájemně se prostupující a ovlivňující směry či druhy: symbolizmus kosmický, 

individualistický a demokratický. Doménou kosmického symbolizmu je 

intenzivní cesta za poznáním smyslu veškerého kosmického dění; symbolizmus 

                                           
 28 БЕЛЫЙ, А. Брюсов. Настоящее и будущее русской литературы. In Символизм как 

миропонимание. Москва: Республика, 1994, с. 392.  
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individualistický je chápán jako cesta k nalezení svobody lidského JÁ ve světě, 

jemuž vládne „mechanická nevyhnutelnost“; třetí směr – symbolizmus 

demokratický chápe svůj stěžejní požadavek milovat a pochopit život jako cestu 

k přetvoření života prostřednictvím nejvyšších a nejkrásnějších ideálů. 

Sologubova poetika je mnohdy označována jako poetika „chmurného 

pesimizmu“, neboť mnohá z jeho děl vskutku ukazují život jako jakési zoufalé 

jeviště, na němž defilují zástupy stínů směřujících ke smrti a zániku. Jediným 

skutečným prostorem je pro Sologuba uměle vytvořený snový svět, kam se duše 

všech bytostí zbavených tělesného bytí uchylují po svém hmotném zániku.  

Prostřednictvím svých děl tak Sologub velmi intenzivně rozvíjí už dříve 

zmiňovanou „gogolovskou“ vizi světa jako prostoru jevícího se v nepravé, 

mystifikované podobě. Atmosféra všudypřítomného strachu, odcizení a trvale 

hrozícího nebezpečí ztráty vlastní identity je určujícím modem bytí převážné 

většiny hrdinů jeho literárních děl, kteří jen s vypětím posledních sil přemáhají 

spánek vtahující je do „říše věčného klidu“. Peredonov – hlavní představitel 

románu „ Мелкий бес“ (1905), se stává obětí falešného vědomí v podivném 

světě hrozné, nelidské, trýznivé skutečnosti, ve které panuje „duch odvěkého 

zmatení“. V románu jsme svědky rozpadu osobnosti, „proměny duše bloudící, 

zlé, tupé a doslova psychopaticky posedlé strachem v duši mrtvou“29: „Jeho oči 

byly teď už docela bezduché, jako by dohasínaly, a někdy se dokonce zdálo, že 

to jsou oči mrtvého člověka“.30 Vše v románu jako by směřovalo proti odvěké a 

přirozené lidské touze najít smysl svého bytí. Peredonovi se nedaří najít pro sebe 

pravdu, bloudí, jeho vnitřní svět se pomalu rozpadá a on pomalu hyne. Realita se 

mu hroutí před očima a proměňuje se v přízrak podobný tomu nejděsivějšímu 

snu. Románový prostor trpí nedostatkem, je zastřen podivnou mlhou, zvířeným 

prachem a nasycen vůní jedovatých bylin: „Uprostřed této nudy na ulicích a 

v domech, pod tímto odcizeným nebem, po špinavé a bezmocné zemi kráčel 

Peredonov sklíčen podivnými obavami – a nebylo pro něho spásy na nebi ani 

útěchy na zemi, protože i nyní jako vždy hleděl na svět mrtvolnýma očima jako 

                                           
 29 ZADRAŽIL , L. Román o mrtvé duši. In SOLOGUB, F. Posedlý. Praha: Vyšehrad, 1980, přel. 

J. Piskáček, s. 264–270. 
 30 SOLOGUB, F.  Posedlý. Praha: Vyšehrad, 1980, přel. J. Piskáček, doslov napsal L. Zadražil, 

s. 204. 
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démon trápený v chmurném osamění strachem a steskem.“ „Zaslepen iluzemi 

jednotlivé osoby a jednotlivého žití nechápal dionýské, živelné extáze, jimiž 

příroda jásá a úpí. Byl slepý a ubohý jako tak mnohý z nás.“31 Nejen Peredonov, 

ale i ostatní postavy románu budí více dojem „zaběhnutého mechanického 

mlýnku“ než živého člověka obdařeného duší, dojem člověka, který dávno 

zemřel a při životě ho drží jakási podivná setrvačná síla. A tak jedna z nich 

prohlašuje: „Říká se, že existuje duše, nikdy jsem ji neviděla.“32  

Literární vědec Ladislav Zadražil v doslovu k českému vydání románu 

s naprostou přesností vystihuje, jaké místo zaujímá román F. Sologuba v kontextu 

ruské literatury konce 19. a počátku 20. století: „Sologubův groteskně tragický 

příběh, který demonstruje co to znamená dílo vyrostlé z duše, a pravda duše 

vůbec, a v jak otřesné podobě může být člověku ukázána tma a děsivý nedostatek 

světa, je jedním z posledních velkých románů klasické ruské literatury a vedle 

Petrohradu A. Bělého jedním z prvních románů literatury moderní…“.33 Andrej 

Bělyj hodnotí ve své stati «Ф. Сологуб», která je součástí širšího zamyšlení nad 

charakterem ruské literatury první třetiny 20. století «Настоящее и Будущее 

русской литературы», povahu Sologubovy tvorby následujícím způsobem: 

«Все разваливается – дальше некуда идти… Мы не мы: мы пыль, озлащенная 

зарей недотыкомки, золотеющая только в предчувствии смерти».34 Svět 

Sologubových děl tak představuje pro Bělého «…необходимость перейти 

к недотыкомке, соединяющей в себе пустую суету жизни с полным покоем 

смерти».35 

Do kontextu tvorby starší symbolistické generace je již tradičně řazeno 

i dílo K. D. Balmonta (1867–1942), proto zde uvedeme několik poznámek ve 

stručnosti osvětlujících Balmontovo chápání umění a umělecké tvorby.  

                                           
 31 SOLOGUB, F.  Posedlý. Praha: Vyšehrad, 1980, přel. J. Piskáček, doslov napsal L. Zadražil, 

s. 77, 193. 
 32 Dtto, s. 222.  
 33 ZADRAŽIL , L. Román o mrtvé duši. In SOLOGUB, F. Posedlý. Praha: Vyšehrad, 1980, přel. 

J. Piskáček, s. 270. 
 34 БЕЛЫЙ, А. Ф. Сологуб. Настоящее и будущее русской литературы. Символизм как 

миропонимание. Москва: Республика,  1994, с. 386, 390. 
 35 Dtto, s. 391. 
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Ve svém pohledu na umění rozlišuje Balmont dva jeho dominantní druhy: 

realizmus a symbolizmus. Umělec – realista pohlíží na svět a na život jako na 

konkrétní fenomén, jehož podstatou je hmotný princip. Jeho poznání nejde dál 

než za hranice pozemského života. Umělec – symbolista „povznáší svět svým 

zvláštním způsobem vidění do ideální roviny“. Posláním takového umělce je 

spatřovat v pomíjivých okamžicích skrytá vnitřní dramata, odhalovat neviditelný 

život na pozadí života viditelného a proniknout hluboko do jeho tajemství. 

Jeho básnické sbírky «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» 

(1895), «Тишина» (1896) jsou prosyceny pesimizmem a intenzivním smutkem, 

který s sebou nese uvědomění si hlubokých protikladů mezi všednodenní 

existencí a světem vysněných ideálů, útěkem do samoty a namnoze marným 

hledáním věčné lásky a krásy.  

Pesimizmus předchozích Balmontových sbírek vedoucích až k myšlenkám 

na smrt je v jeho další sbírce veršů z roku 1899 «Горящие здания» vystřídán 

básníkovým horečným hledáním hodnotové stability. Východem ze světa 

utápějícím se v temnotě je pro něho svět fantazie a snění jako cesta k osvobození 

a vyvýšení subjektu na úroveň božství tvořícího svět. Tvůrčím dosažením 

svobody je pro Balmonta dosažení stavu vytržení smyslů. Záhady kosmického 

bytí nelze odhalit pomocí našich smyslů – „nudou slov, dávno známých všem, 

nýbrž zvučnou plnohlasností sonetu, nenalezenou dosud nikým“36: „Pět smyslů, 

toť cesta ke lži. Jest však vytržení extase, kdy nám pravda sama sebou vidna… 

V duši každý má svět neviditelných kouzel, jako v každém stromu zeleném je 

požár, který se ještě nevzňal, ale čeká na probuzení.“37 

Vedle básnické tvorby K. D. Balmonta je ovšem nutné zaměřit se na jeho 

tvorbu esejistickou. Tak jako později Andrej Bělyj ve stati «Магия слов» (viz 

níže) i K. D. Balmont ve eseji «Поэзия как волшебство» (1922) ukazuje na 

tvůrčí možnosti slova – jejich magii, pomocí které je možné dosáhnout jiného, 

hlubšího a plnějšího nazírání na svět jevů. 

Tyto teoretické závěry se samozřejmě přímo promítají do celé Balmontovy 

básnické tvorby. K. D. Balmont tak obohacuje soudobou ruskou poezii o celou 

                                           
 36 MÁCHAL, J. Vjačeslav Ivanov. In O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 

1935, s. 126. 
 37 Dtto, s. 126. 
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řadu důležitých prvků. Jde především o mistrovství v oblasti překladatelské a 

v oblasti složení veršů, pro které je charakteristická jejich nebývalá hudebnost a 

melodičnost. Literární historik Jan Máchal – autor již několikrát zmiňovaného 

spisu „O symbolismu v polské a ruské literatuře“  (1935) –přikládá Balmontovy 

největší význam právě v této oblasti. Poněkud kriticky je ale hodnocena jeho 

básnická tvorba jako celek: „Balmont byl básníkem okamžiků, prchavých 

mimoletných dojmů. Miloval pohyb, změnu, střídavé dojmy. (…) Ale touha po 

okamžicích, střídavých dojmech měla také své stinné stránky; podněcovala ho 

k těkavosti a povrchnosti. Nedovedl se soustředit a vybírat. V jeho díle vedle 

básní skutečně cenných střídají se často skladby zcela slabé a bezvýznamné.“38 

Nakonec na Balmontovu tvorbu podobně reaguje i jeho současník Andrej Bělyj: 

«Бальмонт – последний русский великан чистой поэзии – представитель 

эстетизма… Жизнь не соединил он с творчеством в символе ценности и 

бездельно носится в мировых пустынях небытия».39 

V umělecké tvorbě tzv. starší generace ruských symbolistů lze v obecné 

rovině spatřovat především zcela zřetelnou snahu konfrontace domácí umělecké 

tradice s tradicí západoevropskou. Druhá vývojová etapa ruského symbolizmu 

(první desetiletí 20. století), označovaná v odborné literatuře také jako tzv. 

„teurgické období“, překonává do jisté míry „imitační postoje“ etapy první a 

znamená skutečný rozvoj tohoto uměleckého směru. Zatímco v pojetí básníků 

tzv. starší generace byl symbolizmus chápán v první řadě pouze jako umělecký 

směr, představitelé generace mladší jsou zcela jednoznačně zastánci chápání 

širšího. V jejich pojetí je symbolizmus především způsobem vidění a celkového 

chápání světa. Podstatou jejich estetiky se stává „teurgická povaha poezie“ 

(snaha spojit tvorbu a náboženství, umění a mystiku) vedoucí umělce 

k proniknutí hranic viditelného a reálného, jehož konečným cílem bude skutečné 

poznání a znovuvytvoření světa. 

Vůdčí osobností této etapy ruského symbolizmu se stává náboženský 

filozof Vladimír Solovjev (1853–1900) vycházející ve svém učení jednak 

z tradic východních myšlenkových systémů, jednak z tradic německé idealistické 

                                           
 38 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 131. 
 39 БЕЛЫЙ, А. Бальмонт. Настоящее и будущее русской литературы. Символизм как 

миропонимание. Москва: Республика, 1994, с. 406.  
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filozofie a zdůrazňující v umělecké tvorbě směřování tvořícího umělce 

k bohohledačství a teurgii. Další význačnou osobností ovlivňující myšlenkovou 

orientaci mladosymbolistů byl náboženský filozof a matematik Pavel 
Florenskij (1882–1937) proklamující v umělecké tvorbě podobně jako Solovjev 

teurgické umění, jehož lze na základě jeho esteticko-filozofických úvah 

považovat spolu s Vjač. Ivanovem za zastánce tzv. „realistického“ symbolizmu 

(viz níže). Působením V. Solovjeva, P. Florenského, ale i dalších myslitelů 

spadajících do kontextu západního filozofického myšlení (A. Schopenhauer, 

R. Wagner, F. Nietzsche, novokantovství, R. Steiner) na tvorbu ruských symbolistů, 

zejména však na tvorbu Andreje Bělého, se budeme podrobněji zabývat 

v následujícím oddílu této kapitoly nazvaném „Symbolismus A. Bělého v kontextu 

západního a východního myšlení druhé poloviny 19. a počátku 20. století“. 

Vedle Andreje Bělého zaujímá v této druhé tvůrčí etapě ruského 

symbolizmu dominantní postavení Vjačeslav Ivanov (1866–1949). V jeho 

chápání nepředstavuje symbolizmus pouze čisté umění pro umění, ale široce 

pojatý kulturně-historický fenomén vytvořený teurgickou potencí lidské duše.  

Světová kultura se podobně jako v Nietzscheho učení podle Ivanova rozvíjí 

na základě působení dvou protichůdných principů, a to principu apollinského a 

dionýského. Principem apollinským, vytvářejícím čisté, jasné a harmonické 

formy, je prostoupen celý románský kulturní svět. Princip dionýský – mystický, 

orgijní prostupuje kulturní svět germánsko-slovanský. Prostřednictvím obrozeného 

Dionýsova kultu se ve vědomí lidstva či konkrétního národa vynoří tzv. „prvotní 

mýtus“, který se pak stává určujícím modem poznání.  

Mýtotvorný akt a religiózní chápání skutečnosti je pro Ivanova jedním 

z nejdůležitějších aspektů pro budoucí vývoj kultury. Mýtus představuje 

skutečný duchovní obrazový substrát, centrum duchovního života lidského 

společenství. Ve svých pracích na toto téma40 pak Ivanov vykládá své chápání 

kultu jako „faktu lidského vědomí“, faktu napomáhajícímu sebeuvědomění 

člověka.  

Intenzivní vztah člověk – Bůh je podle Ivanova pozorovatelný ve všech 

stupních duchovního vývoje lidstva, od pohanství až k monoteistickému chápání 

nejvyšší bytosti. Rekonstrukce vztahu člověka a absolutna v průběhu staletí vede 

                                           
 40 Viz např. ИВАНОВ, В. Дионис и прадионисийство. Баку: 1923. 
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Ivanova k poznání, že všechny nejvyšší projevy kultury jsou jen a pouze 

symboly, metafory či obrazy přítomnosti božského principu a cesty lemující 

přiblížení člověka k němu: «Всякая большая культура, поскольку она – 

эманация памяти, воплощает важное духовное событие, а воплощение 

такое является актом и аспектом откровения Слова в истории: вот почему 

всякая большая культура есть ничто иное как многовидное выражение 

религиозной идеи, образующей ее зерно (…). Одна лишь христианская 

религия, будучи абсолютной, имеет силу воскрешать онтологическую память 

тех цивилизаций, которые она собою заменяет, и потому (т. е. культура 

греко-латинская в своих двух видах – Востока и Запада) естественно 

обретает характер вселенский, а полнота ее, которую мы можем только 

предчувствовать, есть выявление телеологического принципа, присущего 

ее божественному зародышу»;41 «…велики возможности духа и неугасимы 

исконные надежды на просветление лика человеческого и на совершенного 

человека, эту путеводную звезду всех исканий, постулат самопознания, 

завет христианства...».42 

V symbolizmu vyděluje Vjačeslav Ivanov jeho dva projevy: symbolizmus 

realistický a symbolizmus idealistický, přičemž sám sebe považuje za stoupence 

směru realistického. Realistický symbolista pronikající hluboko pravou reálnost 

všech věcí (realia in rebus) dosahuje prostřednictvím své tvorby bezprostředního 

postižení skutečného života jsoucna skrytého pod povrchem. Tento druh 

symbolismu pak v souladu s teoriemi V. Solovjeva naplňuje teurgický úkol 

umění, tj. přetvoření světa prostřednictvím poznání nadpřirozené reálnosti a 

vysvobození krásy ukryté v hrubé hmotě. Pro realistický symbolizmus je symbol 

účelem, prostředkem a cílem uměleckého odhalení. Idealistický symbolizmus 

používá symbol jako prostředek k vyvolání a navození analogického duševního 

stavu a poetického prožitku, jaký prožíval umělec v okamžiku tvoření: 

„Idealistický symbolism obrací se tedy k vnímavosti, realistický symbolism 

                                           
 41 ИВАНОВ, В. Письмо к Дю Босу. Собрание сочинений Т. III., с. 431. In СИКЛАРИ, А. Д. 

Миф и символ – Андрей Белый и Вячеслав Иванов. Russ. Dichter – europ. Kulturphilosoph. – 
Heidelberg: 1993, с. 314–325. 

 42 «ИВАНОВ, В. По звездам. Санкт-Петербург 1909, с. 9.» СИГЕТИ, А. Духовность как 
антропологическое начало символистской эстетики. In Studia Slavica Hung. № 39, 
1994, с. 300. 
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předpokládá jasnovidění věci u básníka a postuluje totéž jasnovidění věci 

u posluchače. To je čistá symbolika nebo hieroglyfika. Pathos idealistického 

symbolismu je tady ilusionism; pathos realistického symbolismu vede přes 

Augustinovo transcede te ipsum k heslu a realibus ad realiora.“43  

Ve teoretických úvahách o symbolu vychází Ivanov z dobového stavu 

umění, jenž neodpovídá bytostné „potřebě duše vyslovit sebe“. Slovo jako vnější 

prostředek vyslovování podle jeho názoru přestalo být adekvátním vnitřní 

zkušenosti člověka: «Поэтическое слово должно быть логосом, и логос – 

плотию звучащего слова. Нынешний раскол в слове между плотью-звуком 

и смыслом, прикрываемый схематизмом рассудочной мысли, должен быть 

осознан, обличен и побежден. Но конкретно-духовное слово есть дело 

духовного человека; мы же только душевны».44 

Cestou k obnovení tohoto svazku se stává slovo – symbol, chápané jako 

znamení jiné skutečnosti uprostřed reálného světa, „znamení či magické vnuknutí“, 

které proniká všechny oblasti lidského bytí a přivádí člověka k „mystériu 

poezie“. Klíčem k přečtení symbolů se stává cesta k dávno zapomenutému 

chápání poezie, cesta k jejím prvopočátečním a prapůvodním funkcím a 

prostředkům. Díky „zaklínací magii řeči“ byla poezie v mystériích zdrojem 

intuitivního poznání a zprostředkujícím elementem mezi člověkem a božstvem. 

Poezie tedy v Ivanovově pojetí inklinuje k neustálému tvoření mýtů směřujícím 

k přijetí božského principu; mýtus a symbol mají vždy religiózní charakter, 

protože celý historicko-kulturní proces je směřování k poznání a přijetí pravdy. 

Za těchto okolností se potom básník stává „nositelem vnitřního slova, orgánu 

světové duše, oznamovatelem skrytého spojení jsoucna, tajnovidcem a tajnotvůrcem 

života“45.  

                                           
 43 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 135–136.  
 44 «ИВАНОВ, В. О новых теоретических исканиях в области художественного слова. In 

Собрание сочинений IV. Брюссель: 1987, с. 635.» СИГЕТИ, А. Духовность как 
антропологическое начало символистской эстетики. In Studia Slavica Hung. № 39, 
1994, с. 299. 

 45 Dtto, s. 135.  
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V souvislosti se svým učením se Vjač. Ivanov ve statích «Кризис 

индивидуализма» a «Кризис гуманизма»46 zamýšlí nad osudy postavení 

člověka v období „přelomu epoch“. Z myšlenek obsažených v těchto studiích 

vyplývá, že celková „krize humanizmu“ je způsobena rozkladem „vnitřní 

formy“ lidské osobnosti, která představuje jakéhosi niterného člověka. Tento 

rozklad má za následek rozpuštění totální celistvosti doposud harmonického 

lidského organizmu. Humanizmus, tj. celostní lidské poznání a přístup ke světu, 

je nyní tragicky rozštěpen na všech svých úrovních: na úrovni strukturní 

(individuální a kolektivní princip), na úrovni vědní diferenciace (sociologie a 

psychologie) a na úrovni hodnotové orientace (estetika a etika). Překonání tohoto 

osudného rozdělení představuje pro Ivanova nový počátek, jehož dominujícím 

prvkem je obnovení prvotní kosmické a humanistické celistvosti, cesta směrem 

k integrujícímu, mytologickému chápání světa: «…для этого нового зачатия 

человек должен так раздвинуть грани своего сознания в целое, что прежняя 

мера человеческого будет казаться ему тесным коконом, как вылетевшей из 

колыбельного плена бабочке. Вот почему то, что ныне мы называем 

гуманизмом, предопределяя им меру человеческого, должно умереть… 

И гуманизм умирает».47  

                                           
 46 Viz ИВАНОВ, В. Собрание сочинений I. Брюссель: 1971. СИГЕТИ – СОМБАТХЕЙ, А. 

Кризис гуманизма и попытка его преодоления у Вячеслава Иванова. In Russ. Dichter – 
europ. Kulturphilosoph. – Heidelberg: 1993, с. 307–313. 

 47 Dtto, s. 372.  
  Na teoretické úvahy symbolistů a především pak úvahy Vjač. Ivanova reaguje významný 

ruský myslitel N. Berďajev ve své pozoruhodné studii «Кризис искусства» z r. 1919. 
Dva dominantní evoluční uzly umění v prvních dvou desetiletích 20. století – uzly 
syntetický a analytický – zde pojímá jako hledání východisek z jeho dlouhotrvající krize a 
jako jednu z přirozených reakcí na ni. Syntetický uzel, za jehož projevy považuje právě 
symbolizmus, představuje snahu o opětovné organické propojení všech původně 
koexistujících druhů umění na tzv. chrámovém, tj. religiózním základě: «Символисты 
были провозвестниками этих синтетических сремлений. Некоторые из них хотели 
вывести искусство из кризиса через возвращение к органической художественной 
эпохе. Искусства – продукт дифференциации. Они – храмового, культового 
происхождения, они развелись из некоторoго органическoго единства, в котором все 
части были подчинены религиозному центру. Многие символисты нашeго 
поколения и поколения предшествующаго мечтали о возвращении искусству 
значения литургическoго и сaкральнoго. Сaкральное искусство мира античнoго и 
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Nezbytnou podmínku této cesty je podle Ivanova „vertikální růst“ lidské 

bytosti: «Бог на вертикали Человека, …путь человечества – все более ясное 

самосознание человека, как забытого и себя забывшего бога».48 V slově 

vertikální je kromě cesty duchovního vzestupu chápána i cesta do hlubin 

směrem k „podzemním pokladům“ lidstva: «Ницше сказал: человек есть 

нечто, что должно быть преодолено, – и этим лишний раз засвидетельствовал, 

что путь освобождения есть путь ввысь и вглубь, движение по вертикали … 

ни один шаг по лестнице духовного восхождения невозможен без шага 

вниз, по ступеням, ведущим в ее подземные, сокровища: чем выше ветви, 

тем глубже корни».49  

S ohledem na hodnocení humanizmu se Vjač. Ivanov musel nutně názorově 

střetnout s myšlenkami F. Nietzscheho, filozofa, jehož dílo – zejm. „Zrození 

tragédie z ducha hudby“ (1871) bylo, jak tomu budeme svědky i v případě 

tvůrčí osobnosti A. Bělého, se stalo podle jeho vlastních slov důležitým 

předstupněm a modifikátorem dalších teoretických úvah. Podle Ivanova bylo 

Nietzscheho nejtragičtější chybou to, že ve svých teoriích, citujeme: «понижает 

экстатическое вдохновенное видение до чаяния некоторого идеального 

подбора, долженствующего увенчать человеческую расу последним 

завершительным звеном биологической эволюции…, велики возможности 

духа, и неугасимы исконные надежды на просветление лика человеческого 

                                           
мира средневекового, самых ярких органических эпох в истории человеческой 
культуры, оставалось для них манящим и пленительным, и зов прошлoго был 
сильнее для них зова будущeго. Мы переживаем конец Ренессанса, изживаем 
последние остатки той эпохи, когда отпущены были на свободу человеческия силы 
и шипучая игра их пораждала красоту. Ныне эта свободная игра человеческих сил 
от возрождения перешла к вырождению она не творит уже красоты. И остро 
чувствуется неизбежность новoго направления для творческих сил человека. 
Слишком свободен стал человек, слишком опустошен своей пустой свободой, слишком 
обезсилен длительной критической эпохой. И затосковал человек в своем 
творчестве по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии. 
Самым блестящим теоретиком этих синтетически-органических стремлений 
является у нас Вячеслав Иванов. Его проповедь соборности в искусстве обращена 
назад, к древним истокам искусства и культуры». 

  БЕРДЯЕВ, Н. А. Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт,  1990, с. 4–5. 
 48 Viz ИВАНОВ, В. Собрание сочинений. Т. I. Брюссель: 1971, с. 412. 
 49 Dtto, s. 402, 392. 
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и на совершенного человека, эту путеводную звезду всех исканий, постулат 

самопознания, завет христианства...»50 Nietzscheho tzv. „egoistická gnozeologie 

izolovaného vědomí“ je v pojetí Vjač. Ivanova přehodnocena efektem speculum 

speculi definovaným již V. Solovjevem v rámci tzv. „pozitivní jednoty“. 

Podstatou tohoto efektu je moment, kdy se zrcadlem přivádějícím na pravou 

míru pokřivené poznání jedné bytosti stává bytost druhá. Ve své knize esejů 

«Борозды и межи» (1916) vysvětluje Ivanov tento efekt následujícím 

způsobem: «В практической жизни это действие совершается всякий раз, 

когда любовь моя говорит другому: ты еси, растворяя мое собственное 

бытие в бытии этого ты».51 

Jako filozof a básník představuje Vjačeslav Ivanov vedle Vladimíra 

Solovjeva a Andreje Bělého v kontextu ruského symbolizmu jednu z předních 

osobností tohoto uměleckého hnutí. Svými pozoruhodnými úvahami výrazně 

rozšířil jeho tvůrčí možnosti. Podle mínění kritiků u Ivanova činnost teoretická, 

filozoficko-esejistická silně převažovala nad jeho činností básnickou. K jeho 

nejvýznamnějším básnickým sbírkám patří zejména lyrické cykly: «Кормчие 

звезды» (1903), «Прозрачность» (1904). Ivanovova poezie přivedla na sklonku 

století k zajímavé úvaze nad smyslem umělecké tvorby např. i V. Solovjeva: 

«кормчие звезды» – звезды, по которым кормчий правит кормило своего 

корабля, сияющие в недостижимой высоте над житейским морем, вечные и 

неизменные духовные ориентиры, просветы из платонического мира идей 

в мир вещей».52 

Třetí nejvýznamnější básnickou a myslitelskou osobností patřící k tzv. 

druhé, resp. mladší generaci ruských symbolistů je bezpochyby A. Blok (1880 až 
1921). Celá Blokova raná tvorba je zcela bytostně spjata s učením Vladimíra 

Solovjeva. Verše jeho první básnické sbírky «Стихи о прекрасной даме» 

(1905) jsou naplněny mystickým viděním skutečnosti a objevuje se v nich 

zjevení „Překrásné dámy“ chápané básníkem v duchu Solovjevova učení jako 

ztělesnění „Sofie“ („Věčného ženství“, „Světové duše“, „Světové Moudrosti“). 

                                           
 50 ИВАНОВ, В. Собрание сочинений. Т. III. Брюссель: 1971, с. 15–16. 
 51 ИВАНОВ, В. Борозды и межи. Москва: 1916, с. 110. 
 52 АВЕРИНЦЕВ, С. С. Вячеслав Иванов. In Вячеслав Иванов: Стихотворения и поэмы. 

Ленинград: 1976, с. 19. 
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Ta se pro básníka stává symbolem a principem veškerého lidského poznání a 

všeobjímající lásky. Vladimír Pozner ve svém medailonku věnovaném A. Blokovi53 

konstatuje v souvislosti s touto básníkovou tvůrčí etapou následující: „S počátku 

neměla Moudrost ani jména, ani epitheta, byla to docela krátce Ona. Byla to 

Blokova víra, jeho mládí, jeho umělecká citovost, láska, jež rozkvétá právě 

proto, že jsme citoví a mladí a plní víry. První Blokovy básně jsou také naplněny 

nejasným očekáváním, plným obdivu. Zdálo se, že píše v jakési ranní mlze, 

zakrývající okolní předměty. Nejisté obrysy; pošmourná krajina; ani jedné jasné 

linie. Ani jediné lidské postavy. Toť svět v předvečer Stvoření. Básník žije 

uprostřed okouzlení, pozorný k hlasu Té, již slyší, nevidě jí posud, k onomu 

vzdálenému hlasu, jenž zpíval v srdci, ztišuje se, k tomu hlasu, úzkostně 

zaznívajícímu. To je okamžik, kdy Věčné ženství mění se v ženu, jedinečný 

okamžik svou čistotou, počátek náboženství, kde víra nahrazuje obřady, kde 

každá báseň je spontánní motlitbou, kde zázraky jsou ještě možné.“54 

V dalších Blokových básnických sbírkách («Нечаянная любовь», 1907) а 

«Снежная маска», 1907) se ovšem toto vidění skutečnosti zcela proměňuje a 

dochází k jeho celkovému posunu do temnější a tragičtější roviny. Básník 

prožívá hlubokou deziluzi, opouští své bývalé vize a představy, a tak se i jeho 

„Překrásná dáma“ – žena duchovní postupně proměňuje v ženu světskou, 

která sestupuje z hvězdných sfér do hmotného světa a přichází o svoji aureolu 

věčné, nebeské lásky.  

Následující básnická a zejména pak dramatická tvorba Alexandra Bloka je 

jen dalším potvrzením této básníkovy prohlubující se vnitřní proměny 

znamenající ve svých konečných důsledcích postupný odvrat od estetických 

programů svých souputníků (Vjač. Ivanova a A. Bělého). V groteskní klauniádě 

«Балаганчик» (1906) a v lyrickém dramatu «Незнакомка» (1906) tak autor 

zcela zjevně ironizuje a karikuje vše, co ještě před nedávnem považoval za 

nedotknutelné a posvátné. Například jedna z dramatických postav – „Sofia“ – 

„Zářivá hvězda“, která ještě před nedávnem představovala pro básníka symbol 

vznešenosti a nedotknutelnosti, prožívá proměnu v „loutku z kartónu“, ve 

                                           
 53 POZNER, V. Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha: Jan Laichter, 1932, přel. 

V. Szatmáryová-Vlčková, s. 86–93. 
 54 Dtto, s. 87.  
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„Smrt“ unášející Pierota či v krásnou padlou dívku, která odmítá platonickou 

lásku zasněného hvězdáře, neboť touží po lásce tělesné.  

Dramatické tvorbě A. Bloka jsou mimo jiné věnovány některé pasáže knihy 

M. Mikuláška – «Победный смех (опыт жанрово-сравнительного анализа 

драматургии В. В. Маяковского)».55 Zmíněná lyrická dramata, která už ani 

v nejmenším nejsou pouze „snovým dramatem lásky“, hodnotí autor knihy spíše 

jako snahu básníka prostřednictvím této „osobité sarkastické umělecké polemiky 

s prvky, které byly vlastní fázi zrodu symbolistického umění“, provést „revizi 

svého vztahu ke skutečnosti a k umělecké tvorbě“56. Velmi výstižně tuto 

Blokovu duchovní a básnickou proměnu vystihl ve své knize esejů „Moderní 

ruská literatura 1885–1932“ také Vladimír Pozner: „Na tomto pozadí zjevuje se 

Neznámá, pozemský odlesk Překrásné dámy, tmavovlasá a velká žena, 

pronikavě naparfumovaná, oděná v šaty z černého hedvábí s dlouhou vlečkou, 

mající veliký klobouk se závojem a s vodopádem černých per, věrný obraz ženy 

z r. 1910, jež básníkovi poněkud připomíná zapomenutý obraz, jehož poslední 

zbytky utápí na dně své sklenice. Je všední, má nevýrazné rysy a hodí se jen pro 

tělesnou lásku. To je tedy to, co jsme nazývali láskou, volá Blok v básni, již 

vhodně nazývá Ponížení. Blok se nám přiznává, že Ta, kterou vzýval jako 

Tajuplnou Pannu, se ve skutečnosti jmenuje prodejnou ženou. Obraz prostitutky 

a veřejného domu nahrazuje v druhém svazku obraz Překrásné Dámy a jejího 

                                           
 55 MIKULÁŠEK, M.  Победный смех (опыт жанрово-сравнительного анализа драматургии 

В. В. Маяковского). Brno: UJEP,  1975.  
  Blokova lyrická dramata hodnotí autor jako specifickou etapu geneze dramatiky ruského 

symbolizmu a zároveň „osobitou žánrovou modifikaci, variantu evropského symbolistického 
dramatu“, kde dochází více než k akcentaci transcendentna k akcentaci existenciálně 
filozofických aspektů: „Blok sondoval v cyklu svých subjektivních lyrických dramat, 
představujících očistnou etapu na cestě k překonávání lyrické uzavřenosti, prožitky 
osamocené duše, pochybnosti, vášně, nezdary, pády, tj. lyrickou obsahovou vrstvu. 
Vytlačení epického momentu sférou subjektivních prožitků znamenalo vpád do 
dramatické struktury specifické literární vrstvy – lyrična – a přinášelo poetizaci dramatu. 
Tento přístup s sebou nesl i novou poetiku diktovanou imaginativním charakterem 
lyrického vidění. Odtud v Pantomimě, Neznámé aj. řetěz scénických mystifikací a 
alogizmů, smíšení plánu reálného a nereálného, postup náhlých a ostrých myšlenkových 
zvratů a kontrastů, logika nečekaných dějových metamorfóz a přechodů ze snu 
v scénickou realitu a obráceně… (s. 220). 

 56 Dtto, s. 38.  
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chrámu. V divadelních hrách, jež píše Blok v této době, jeho úsměšky klesají do 

frašky. V Jarmareční boudě popisuje Blok směšného a smutného pierota, 

veselého a neméně směšného harlekýna, mystiky, hloupé panáky bez kloubů, 

kteří očekávají příchod Milenčin. A ona přichází: je to Smrt. Mění se v mladou 

dívku a harlekýn ji unáší, když v tom zpozoruje, že jeho družka není než 

lepenková loutka. Tak život je jen řada kouzel, postupně odhalovaných, ba 

dokonce i nebe, kam se harlekýn vrhá v nádherném vzmachu, je toliko cár na 

modro nalíčeného papíru, jejž šašek proráží hlavou… Přátelé Blokovi byli 

zděšeni, čtouce Jarmareční boudu. Domnívali se poznávati sebe v mystických 

panácích a poznali v papírovém nebi nebe svého mládí…“57 Tuto skutečnost lze 

také potvrdit bezprostřední reakcí Andreje Bělého na uvedení Blokova dramatu 

«Балаганчик»: «В Балаганчике нас удивляет совсем другое: заявление 

автора устами Пьерро о картонной невесте; эта невеста – символ Вечной 

Женственности. Поражает заявление певца  вечно-женственного А. Блока 

о том, что это вечно-женственное начало – картонное; удивляет бумажный 

небосвод и вопль какого-то петрушки о том, что священная кровь 

трагической жертвы есть кровь клюквенная. Марионетный характер 

субстанции блоковского символизма в Балаганчике – вот что страшно: 

страшно нам за высокоодаренного поэта, непроизвольно допустившего 

в трагедии кощунство».58 

Blokův pesimizmus a silně expresivní vidění světa pak dostupuje do svého 

vrcholu v cyklu básní «Страшный мир» (básně z let 1909–1916). Celkovému 

ladění Blokovy básnické tvorby odpovídají i krátké poznámky, které učinil např. 

v r. 1905 a 1907 v dopisech svému příteli Andreji Bělému: «Я больше не люблю 

города или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она 

в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему. Я и 

вообще совсем перестал читать на вечерах и почти не вижу людей. У меня 

очень одиноко на душе, много планов, много тоски, много надежды и 

                                           
 57 POZNER, V. Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha: Jan Laichter, 1932, přel. 

V. Szatmáryová-Vlčková, s. 89.  
 58 «БЕЛЫЙ, А. Символический театр. Арабески. Москва 1911, с. 311.» In MIKULÁŠEK, M. 

Победный смех (опыт жанрово-сравнительного анализа драматургии В. В. Маяковского). 
UJEP, Brno 1975, с. 39.  
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много горького осадка от прошлого. По всему тому хочется быть одному, 

там, где холодно и высоко».59 

Svědectví o básníkově vnitřní proměně lze velmi jasně nalézt v bohaté 

korespondenci adresované jeho nejbližšímu okolí. V r. 1904 píše Alexandr Blok 

Andreji Bělému o svém podivném duševním stavu: «Иногда я боюсь за себя. 

Кое-какая пронзительность есть на моей душе. Странно, что я почти не 

встречал в жизни этого лицом к лицу. Предположить могу только одно из 

двух: или – окончательную бездарность в переживаниях, но это не так, 

потому что переживания Прекрасной Дамы были слишком несомненны; 

или – бессознательное уменье гонять чертей соответствующими средствами – 

их же оружием. Последнего-то я и боюсь иногда. Слишком мало пугаюсь. 

Но, может быть, ведь – я исчерпался. Песне конец. Впрочем, странно 

веселые думы мои – налицо. Если бы ты знал, как я всегда НЕ ВЕРУЮ! Но 

иногда, как закинув руки в голубое, могу постоять я над бездной – и почти 

полет! До сих пор есть эта возможность».60  

V následujícím dopise A. Bělému z r. 1905 lze rovněž nalézt stopy básníkova 

dalšího duševního a tvůrčího vývoje. Blok se zde odmítavě staví ke svému jako 

by dávno zmizelému prožívání světa, kriticky nazírá na svoji předchozí tvorbu a 

lze zde rovněž objevit první náznaky jeho stále více se prohlubující distance od 

prvopočátečních koncepcí symbolistického umění: «Я вообше никогда (заметь 

никогда, даже конца я писал все стихи о Прекрасной Даме) не умел 

выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало 

переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто беспутевую 

и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не 

нужно вести совсем), а перестав, и понимать, многого не могу. Отчего Ты 

думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для 

меня и место-то, может быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим 

пути, а с Максимкой Горьким, который ничего не знает, или с декадентами 

которые тоже ничего не знают».61 

                                           
 59 БЛОК, А. Собрание сочинений в шести томах, Т. 6, Письма. Ленинград: Художественная 

литература, 1983, с. 84, 136. 
 60 Dtto, s. 75. 
 61 Dtto, s. 86. 
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Vraťme se však k další Blokově umělecké tvorbě. Tak jako Andrej Bělyj 

v románu Petrohrad vyslovil i Alexandr Blok své niterné obavy, že další bytí 

světového prostoru a v něm probíhající osudové změny mohou nabývat tragický 

rozměr. Nejpregnantněji tyto své postoje vyjádřil Blok v symbolickém dramatu 

«Король на площади» (1907–1908). Stejně jako Bělého román je drama 

prostoupeno atmosférou strachu z blížícího se konce epochy. Nalezneme zde 

rovněž symbolické podoby dobra a zla, principů světového chaosu a řádu 

(postava v zlatém a postava v černém, v Bělého románu viz postavy Červeného 

a Bílého domina), jež svádějí věčný boj o lidskou duši. V dramatu tak Blok 

podobně jako Bělyj ve svém románu (ale např. i V. Rozanov v díle „Apokalypsa 

naší doby“) profeticky odkrývá směr dalšího světového dění beroucího na sebe 

„apokalyptický háv“ a zvrhávajícího se v bohapusté ničení všech stávajících 

duchovních hodnot. V dopise E. P. Ivanovovi z r. 1905 Blok tuto bolestnou 

předtuchu zcela zřetelně vyslovuje: «Я и написать не могу всего, но то, чего я 

не могу высказать ясно, вертится все близ одного: хочу действенности, 

чувствую, что близится опять огонь, что жизнь не ждет (она не успеет 

ждать – он сам прилетит), … Близок огонь опять, – какой – не знаю...».62 

Za opětovný projev Blokova tvůrčího a zároveň i životního vzmachu jsou 

považovány poémy «Двенадцать» (1918) а «Скифы» (1918). První z nich 

reflektuje v symbolické rovině bouřlivé události, které zasáhly ruskou společnost 

v r. 1917, druhá rozvíjí solovjevovskou vizi „panmongolizmu“ a jejím stěžejním 

tématem je vztah Východu a Západu a postavení současného Ruska na pomezí 

těchto dvou zcela odlišných kulturních prostorů. 

Stručné pojednání o povaze tvorby A. Bloka uzavřeme krátkým exkurzem 

do jeho uměnovědných pohledů souvisejících se symbolizmem. Esteticko- 

-filozofické postoje Alexandra Bloka jako symbolistického básníka se ubírají 

podobnou cestou jako u jeho předchůdců a souputníků. Základní určení básníka 

představuje pro Bloka nutnost „uvést v harmonii slova a zvuky“. Básník je tím, 

kdo, „vnořen do bezedných hlubina ducha objímajících Vesmír“, uvádí řád a 

„Kosmos“, jež je základním principem plného života, do světa „Chaosu“, tj. 

přenáší duševní obsahy a významy ze světa vnitřního do světa vnějšího: 

                                           
 62 БЛОК, А. Собрание сочинений в шести томах, Т. 6, Письма. Ленинград: Художественная 

литература, 1983, c. 82. 
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„Posláním básníkovým je zvednouti vnější pokrývku, naslouchati kosmické 

harmonii a zvuky této harmonie přijímati do své duše. Druhý úkol básníkův 

záleží v tom najíti pro tyto zvuky přiměřenou formu slova, tak aby zvuky a slova 

tvořili jedinou harmonii. Třetím úkolem konečně je uvésti tuto harmonii do 

vnějšího světa, tj. vysloviti ji, dát jí zevnější, smysly pochopitelný výraz.“63 

V tomto ohledu se tak umělec, básník stává jakýmsi mediátorem, „mostem“, 

tím, kdo zprostředkuje vztah mezi dvěma světy, světem časovosti a světem 

věčnosti. Jako konkrétní doklad takového uvažování lze uvést Blokovu báseň 

«Было то в темных Карпатах»: 

 

   Верь, друг мой, сказкам: я привык 

    Вникать 

   В чудесный их язык 

    И постигать 

   В обрывах слов  

    Туманный ход 

    Иных миров, 

   И темный времени полет 

    Следить, 

   И вместе с ветром петь; 

    Так легче жить, 

   Так легче жизнь терпеть 

    И уповать, 

   Что темной думы рост 

   Нам в вечность перекинет мост 

    Надеяться и ждать…64 

                                           
 63 MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 177. 
  (Zde jde o zprostředkování myšlenek obsažených v Blokově stati z r. 1921 „O ur čení 

básníkově“. ) 
 64 СИГЕТИ-СОМБАТХЕЙ, А. Кризис гуманизма и попытка его преодоления у Вячеслава 

Иванова. Russ.  Dichter – europ. Kulturphilosoph. – Heidelberg: 1993, s. 298.  
  Podobnou koncepci umělecké tvorby podtrhuje např. i český spisovatel Julius Zeyer, 

který podle mínění literárních kritiků patří vzhledem k charakteru své tvorby k prvním 
českým symbolistům vůbec. Jeho elegicky laděná báseň „Proroctví“ z cyklu „Nevybouřené 
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Alexandr Blok je posledním z trojice nejvýznamnějších tvůrčích osobností tzv. 

druhé generace ruských symbolistů. V následující pasáži uzavřeme náš pohled 

na dominantní vývojové tendence v ruském symbolizmu krátkým nástinem jeho 

dalších proměn atvůrčích cest. 

1.3 Krize symbolizmu, jeho proměny a hledání cest 

Svůj největší rozkvět prožívá ruský symbolizmus v posledním desetiletí 

devatenáctého a prvním desetiletí století dvacátého. Rok 1910 se pro další osudy 

tohoto uměleckého směru stává v mnohém ohledu rokem zlomovým. V odborné 

literatuře se nejčastěji hovoří o prohlubující se krizi symbolizmu (viz např. 

J. Máchal O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935) či 

o nástupu poslední etapy ruského symbolizmu – tzv. fázi katastrofické 

(Pašteková, S.: Vývinové tendence modernej ruskej literatúry, SAV, Bratislava 

2002). Pokusme se nyní tyto dva kritické postoje blíže vysvětlit.  

V souvislosti s ruským symbolizmem se v odborné literatuře hovoří o období 

od r. 1910 jako o období jeho „katastrofické“ fáze, pro níž jsou charakteristické 

příznaky krize, rozpadu či rozdrobenosti uměleckého směru doprovázené 

                                           
smutky“, vypovídající v symbolickém hávu o smyslu poezie a jediném možném určení 
každého básníka, je svým vnitřním naladěním Blokově básni velmi blízká: „Byl jednou 
rytíř, který bloudil / v příšerném lese dřímotném, / a myslil již, že Bůh mu soudil, / by 
zhynul v lese pustotném, // vtom zhlédne v stěně strmé skály / jak průlom bránu vysokou, 
/ za ní byl ráj, andělé hráli / tam v sboru píseň přesladkou. // A kynuli, a rytíř vešel, / a 
brána zavřela se zas – / kdo můžeš, hledej, abys našel / v tom lese bránu v pravý čas, // 
kdy otevřena v ráj tě pustí, / tam mezi bílé anděle, / kde zlatým listem stromy šustí, / kde 
věčně boží neděle.“ // Tak stará chůva vyprávěla / nám dětem, točíc kolovrat, / jak zjevení 
mi slova zněla, / stesk hluboký se v srdce vkraď / Já toužil najít tu bránu / v tom pustém 
lese, vejít v ráj, / já tesknil, plakal; těžkou ránu mi zasadila chůvy báj. // A stařena když 
uviděla / mou truchlivou a bledou líc, / nad předením se zamlčela, / až pravila mi šeptajíc: 
// „Buď kliden, tajný hlas mi věstí, / že vejdeš kdys v ten šerý háj, / tam ulomíš si lilji 
štěstí / a branou vejdeš v bájný kraj.“ // Já uvěřil a vidím nyní, / že stará chůva nelhala, / 
že byla umnou prorokyní / a hluboce že bádala. / Já nalezl tě, skalná bráno, / tam 
v pustém lese života, / a v duši vzešlo zlaté ráno, / a zašla truchlá temnota! / V tvé luhy, 
svatá poesie, / jsem vkročil poutník bloudící – / že ale v ráji číhá zmije, / to ušlo chůvě 
věštící! (ZEYER, J. Proroctví. In Básně (lyrika a drobná epika). Praha: Česká grafická 
Unie, 1941, doslov napsal J. Š. Kvapil, s. 7–9.) 
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apokalyptickými vizemi dalšího vývoje ruské společnosti. Zároveň s tím se 

v umění objevují tendence k „čisté poezii“, kam spadají např. básnické prvotiny 

V. Chlebnikova a „skytství“, k jehož projevům patří sborníky Ivanova-Razumnika 

(«Скифы», 1917–1918). Publikují v nich např. A. Bělyj a A. Remizov společně 

se začínajícími básníky, za všechny jmenujme např. A. Kljujeva a S. Jesenina. 

Za další důležitý zlom v genezi ruského symbolizmu je považován rok 1918, 

který je spojen s masivním odchodem ruské inteligence do emigrace. Do 

emigrace odchází celá řada jeho čelních představitelů (Merežkovskij, Ellis, 

Ivanov, Balmont), ostatní se pokoušejí tvořit v nepříliš příznivých kulturních a 

existenčních podmínkách sovětského Ruska.  

Jan Máchal se ve svém zamyšlení o krizi symbolizmu odvolává na 

teoretické práce tvůrčích osobností tohoto období. Jde zejména o stati či 

komentáře Vjač. Ivanova: «Заветы символизма» (Аполлон № 5–6, 1910); 

A. Bloka: «О современном состоянии русского символизма» (Аполлон № 8, 

1910), «Три вопроса» (Золотое Руно № 2, 1908); V. Brjusova: «О речи рабской 

в защиту поэзии» (Аполлон № 9, 1910) a A. Bělého: «Настоящее и будущее 

русской литературы» (сб. Куда мы идем?, Москва 1910, с. 6.).  

Vjačeslav Ivanov ve své stati konstatuje, že ve vývoji ruského symbolizmu 

lze spatřovat dvě protikladné tendence: tezi a antitezi. Teze představuje v umělecké 

tvorbě možnosti hledání nových cest a odkrývání tajemství světa a lidského bytí 

prostřednictvím symbolu a teurgie. Antiteze pak v tvorbě stoupenců tohoto 

uměleckého směru prezentuje poznání nemožnosti dosažení těchto cílů člověku 

dosud dostupnými prostředky. Za kritický moment ve vývoji symbolizmu 

označuje Ivanov jeho další štěpení postrádající hlubší význam. Další osudy 

ruského symbolizmu závisí podle Ivanova na skutečnosti, zda si umělci uchovají 

ve své duši „vnitřní kánon“, tj. hierarchii hodnot odkrývající „Všejednotu 

poslední Reálnosti v prožívání umělce“ a schopnost „utkat drahocennou 

přikrývku Duši Světa“ v umělecké tvorbě. Na Ivanovovu stať pak souhlasně 

navazuje A. Blok a daná tvrzení dále vysvětluje a rozšiřuje o konkrétní postřehy 

a požadavky, mezi kterými hraje dominantní úlohu požadavek navrácení 

vnitřního, hlubšího rozměru poezii, jež se mezitím stala pouze „technikou pro 

skládání veršů“. Poněkud odmítavou reakcí na obě předchozí stati je zmíněné 

pojednání V. Brjusova, kde nalezneme zcela jednoznačnou kritiku teurgické 

podstaty umělecké tvorby propagované představiteli druhé generace ruského 

symbolizmu. V souvislosti s tím trvá Brjusov jednoznačně na pojetí symbolizmu 
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pouze jako metody uměleckého tvoření a zdůrazňuje požadavek jeho naprosté 

svobody a nezávislosti. 

Vzhledem k tomu, že následující části této práce budou věnovány pouze 

kontextům tvorby Andreje Bělého, uzavřeme tento oddíl jeho reakcí na stav 

symbolizmu v ruské literatuře konce prvního desetiletí 20. století. Jako východisko 

a materiál, ze kterého budeme čerpat dílčí poznatky nám poslouží Bělého stati 

«Настоящее и будущее русской литературы», «Почему я стал символистом 

и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и 

художественного развития» aj. Z pozice svých esteticko-filozofických koncepcí 

Bělyj poněkud expresivně reaguje na další vývoj ruského symbolizmu na konci 

prvního desetiletí 20. století a charakterizuje jeho aktuální stav pojmy jako 

„atmosféra zbloudění“, „čas naprosté profanizace uměleckých koncepcí“ a 

«безобразная пародия на мои утопии о соборности эпохи»: «Интимное 

символизма утрачено; …вместо соборности – газетный базар и расчет на 

рекламу; вместо сверхиндивидуализма – задний ход на общность; вместо 

реальной символики – чувственное оплощение символов, где знак фалуса 

фигурирует рядом со знаком Христа».65 Terčem jeho ostré kritiky se stávají 

i jeho umělečtí souputníci – Vjač. Ivanov a A. Blok kráčející nakonec ve svém 

myšlenkovém a tvůrčím hledání poněkud jinými cestami: «...всего обиднее то, 

что два настоящих символиста, Иванов и Блок, покрывают молчаливым 

согласием эту неразбериху; и в своих художественных образах явно 

смеялись над всем тем, вчера воспевали».66 

Ve svých dalších úvahách o umění se Bělyj odvolává na tradice a 

specifičnost ruské literatury, jež se za určitých podmínek proměnila v palčivou  

výpověď o hledání smyslu lidského života a touze po jeho zachování. Z toho 

samozřejmě druhotně vyplývají i markantní odlišnosti ruského symbolizmu od 

symbolizmu západoevropského, ve kterém nakonec zvítězila otázka individuálního 

stylu nad otázkou smyslu. Ve vývoji umění vidí Bělyj dvě cesty, cestu 

individualizmu a cestu univerzalizmu: «В первом случае имени Бога живого 

                                           
 65 БЕЛЫЙ, А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 

фазах моего идейного и художественного развития. In Символизм как миропонимание. 
Москва: Республика, 1994, с. 444. 

 66 Dtto, s. 444. 
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не произносит художник: оно в нем; оно не в слове, а в эманации слов, 

в ритме, в стиле, в музыке. Таковы художники-индивидуалисты. Их бог не 

требует символа веры. Во втором случае связь между художником и 

окружающим в чем-то, что ни художник, ни окружающее, – в слове, 

в символе, в идейном завете. Таковы художники, призывающие к соборности. 

Если литература – орудие индивидуализма, он превратит литературу 

в изящную словесность. Становясь орудием универсализма, литература – 

идейная проповедь».67 Dále Bělyj uvádí své představy a pojetí symbolizmu. 

Pro budoucí úlohu symbolistického umění v celokulturním kontextu je z hlediska 

důležitosti na prvním místě koncepce syntézy a propojení jednotlivých sfér a 

oblastí lidského bytí v jediný nerozlučný celek, přičemž středobodem tohoto 

propojení a průsečíkem všech sil je jediné duchovní centrum: «Сфера символа – 

подоплека самой эсотерики символизма: учения о центре соединения всех 

соединений; и этот центр для меня Христос; эсотерика символизма 

в раскрытии Христа и Софии в человеке… Символ – внутренне приоткрытая 

действительность».68 A skutečně, nahlédneme-li do „tvůrčí dílny“ samotného 

autora, poznáme, že převážná většina jeho esteticko-filozofických prací je na 

realizaci této syntézy programně zaměřena. Jak v hrubých rysech naznačuje 

předešlý úryvek, Bělého chápání symbolizmu tedy představuje složitý konglomerát 

různých vědních oborů a myšlenkových přístupů, kladoucích si za cíl postupnou 

proměnu člověka a jeho vnímání světa («…мы символисты, имеем корень 

имагинаций в символах времени, которые учимся иначе читать»)69. 

Převážnou většinu svých postojů a charakteristických principů v uměleckém 

tvoření neopouští autor ani po faktickém rozpadu symbolistického hnutí 

v Rusku. Podrobným výkladem těchto koncepcí a jejich projekcí do Bělého 

tvorby se budeme zabývat až v posledním oddílu této kapitoly a v kapitole 

následující. Tomu však ještě bude předcházet pokus o ukotvení jeho esteticko- 

                                           
 67 БЕЛЫЙ, А. Настоящее и будущее русской литературы. In Символизм как миропонимание. 

Москва: Республика, 1994, с. 347. 
68  БЕЛЫЙ, А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 

фазах моего идейного и художественного развития. In Символизм как миропонимание. 
Москва: Республика, 1994, с. 436. 

69  Dtto, s. 463. 
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-filozofických teorií do širšího kontextu filozofického myšlení Západu a 

Východu v oddíle následujícím. 

Ruský symbolizmus patří, vedle spolu s ním koexistujícími literárními 

směry reprezentovanými tvorbou dalších význačných tvůrčích osobností70, 

k nejsilnějším projevům ruské literatury konce 19. a prvních dvou desetiletí 

20. století. Zároveň je ale nutné poukázat na fakt, že tento umělecký směr, stejně 

jako například romantizmus v předcházejícím století v nejzákladnějším slova 

smyslu nikdy nezaniká. Více než o zániku jako následku různých krizových 

momentů v jeho vývoji lze hovořit spíše o vnitřních proměnách a další přirozené 

stratifikaci, což lze velmi dobře vypozorovat na základě různého tvůrčího a 

myšlenkového směřování jeho nejvýraznějších stoupenců. Jako umělecký směr 

a tvůrčí tendence také navíc zcela zjevně poskytuje celou řadu velmi důležitých 

myšlenkových impulsů, které jsou nezbytné pro genezi ruské literatury 

v následujících desetiletích.  

1.4 Symbolizmus A. Bělého v kontextu západního a východního myšlení 
druhé poloviny 19. a počátku 20. století 

«Свет, нисходящий в Распятого, Павел, Плотин, Августин, Леонардо, 

двоящийся Фауст, распавшийся в Канта и Ницше (Кант есть кабинеты 

культуры, и Ницше – попытка начать восхождение). Через строй этих 

личностей (от Августина до Ницше), их всех проницая, проходит 

невидимо скрытый источник, построивший палитру красок, градацию фуг 

и соборов; вот он запевает из Баха, рыдает в Бетховене; в нашем веке 

прорылся он вглубь, до источника скрытого в нас, чтобы вырвался этот 

плененный источник; и – брызнул на небо». 

Андрей Белый 71 

                                           
70  Jsou to zejména neoromantické prózy V. Korolenka a M. Gorkého, k expresionizmu 

tvaroslovně a myšlenkově směřující tvorba L. Andrejeva, impresionisticky laděné tvorba 
A. Bunina, která je „příkladem pohybu ruské literatury od realizmu k moderním formám 
20. století“, a v neposlední řadě také „naturalisticko-dekadentní poetika M. Arcybaševa“. 

71  БЕЛЫЙ, А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 
фазах моего идейного и художественного развития. In Символизм как миропонимание. 
Москва: Республика, 1994, с. 281. 
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Ruskému symbolizmu jako myšlenkové a umělecké tvůrčí intenci je vedle 

zájmu o východní (zejm. gnose, buddhizmus) a domácí religiózní a filozofickou 

tradici (jde především o učení V. Solovjeva a P. Florenského, viz níže) vlastní 

velmi intenzivní zájem o religiózní a filozofickou tradici západní. V teoretických 

pracích a uměleckých textech všech vůdčích osobností tohoto uměleckého 

směru se zmíněná tendence projevuje jako specifické propojení dvou kulturních 

tradic, tj. tradice východní a tradice západní, v jediný organický celek. 

Do Bělého úvah o symbolizmu jsou tak projektovány myšlenkové postoje 

A. Schopenhauera, V. Solovjeva, P. Florenského, F. Nietzscheho, stoupenců 

novokantovství – H. Cohena, H. Rickerta a v neposlední řadě i R. Steinera: «...Я 

был символист от отроческого шопенгауэрианства до зрелой антропософии 

(включительно)...»72  

ARTHUR SCHOPENHAUER – ESTETICKÁ CESTA VYKOUPENÍ Z UTRPENÍ 

Filozofický systém Arthura Schopenhauera představuje základní obrat v Bělého 

myšlení o symbolizmu a kultuře (s jeho filozofií a estetikou se důkladně 

seznamuje v r. 1897). Schopenhauer se pro autora stává myslitelem, který 

dovršil obrat od filozofického racionalizmu směrem k symbolisticky iracionální 

kultuře: «Шопенгауэр не только обосновал в противовес методу логическому 

метод символический, но и предостaвил возможность в будущем придать 

все значение этому методу».73  

Podle Schopenhauera se člověk prostřednictvím umění – díla génia může 

stát čistým poznávajícím subjektem oproštěným od vůle. Umění se tak stává 

pozorováním věcí nezávisle na kauzalitě a na vůli („Umění totiž vyžadují, aby 

vůle sama odpadla a my abychom si počínali jako poznávající“74). A jelikož lze 

ideje uchopit pouze v čisté kontemplaci vycházející z objektu, je genialita právě 

dokonalou objektivitou, jež s sebou nese schopnost chovat se „čistě nazíravě, 

                                           
 72 БЕЛЫЙ, А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 

фазах моего идейного и художественного развития. In Символизм как миропонимание. 
Москва: Республика, 1994, c. 422. 

 73 БЕЛЫЙ, А Символизм как миропонимание. Москва: Республика 1994, с. 244–245, 253. 
 74 SCHOPENHAUER, A. Metafyzika lásky a hudby. Votobia: Olomouc, 1995, přel. V. Tichý, s. 92. 
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být jasným okem světa“, a to nejen v rámci určitého okamžiku, ale tak dlouho, 

aby bylo nazřené možno opětovně zformovat. 

Se Schopenhauerem spojuje Bělého rovněž jeho pohled na fenomén hudby 

jako na nejčistší formu umění, v níž na rozdíl od jiných umění nepozorujeme 

žádné napodobování ideje. Příroda a hudba jsou chápány jako dvě jevové formy 

jediné věci, jediné nekonečné vůle světa: „Poněvadž však hudba, jako všechna 

ostatní umění, neznázorňuje ideje nebo stupně objektivizované vůle, nýbrž vůli 

samou…“75 V hudbě potkává člověk „všechna skrytá hnutí své bytosti jako 

důvěrně známý, a přece vzdálený ráj, v ní promlouvá nejhlubší podstata člověka 

i všech věcí. Naše vůle se něčemu vzpíná, je uspokojena a spěchá dále. Tak se 

melodie ustavičně vzdaluje od základního tónu, jak to odpovídá mnohotvárnému 

usilování vůle, a neustále se k němu vrací, k harmonii, k uspokojení.“76: „Podle 

této teorie je hudba prostředkem, jak ujasňovat přímo a v smyslovém poznání 

racionální a iracionální číselné vztahy, avšak ne snad jako aritmetika pomocí 

pojmů. Spojení metafyzického smyslu hudby s jejím fyzickým a aritmetickým 

základem spočívá v tom, že to, co se vzpírá našemu vnímání, iracionálno nebo 

disonance, se stává přirozeným obrazem toho, co se vzpírá naší vůli . A obráceně: 

konsonance, souzvuk, racionálno, se stává obrazem ukojení naší vůle, poněvadž 

se snadno podřizuje našemu vnímání. Poněvadž však všechno iracionální 

i racionální připouští v číselných vztazích záchvěvů nesčíslné stupně, nuance, 

výsledky a změny, je možno znázorniti všechny odstíny a modifikace, do nichž 

zabíhají všechna hnutí lidského srdce, to jest vůle, pro niž je hlavní věcí 

spokojenost nebo nespokojenost; a to se děje vynalézáním melodie… Neboť pro 

hudbu existují jenom vášně, a jako Bůh vidí jenom srdce“.77 

Ve většině Bělého esejistických prací nacházíme podobné úvahy, ovlivněné 

samozřejmě v nemalé míře i myšlenkami V. Solovjeva, F. Nietzscheho, R. Wagnera 

                                           
 75 SCHOPENHAUER, A. Metafyzika lásky a hudby. Votobia: Olomouc, 1995, přel. V. Tichý, s. 84. 
 76 STÖRIG, H. J. Arthur Schopenhauer. In Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1995, přel. 

P. Rezek, M. Petříček a K. Šprunk, s. 372–373. Viz také Deppermann, M. Andrej Belyjs 
Aesthetische Theorie des Schoepferischen Bewusstsein: Symbolisierung und Krise der 
Kultur um die Jahrhundertwende. In: Slavistische Beitraege. Muenchen 1982. 

 77 SCHOPENHAUER, A. Metafyzika lásky a hudby. Olomouc: Votobia, 1995, přel. V. Tichý, 
s. 91–92, 88. 
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a P. Verlaina…78: «В музыке то или иное душевное движение ничем не 

заслоняется: оно носит универсальный характер».79 «Музыка символ того, 

что за музыкой, символ Воплощаемого… Музыка, ее эфирное небо созидает 

и ветхую землю нашу, и новую землю чаяний наших, – …Она – символ 

души мировой стихии. В музыке – путь к последнему обобщению, 

к Мировой Идее, Душе Мира, воплощающей божественный Логос».80 Tak 

jako pro Schopenhauera je i pro Bělého hudba zakotvená hluboko v podstatě 

věcí a člověka prostředkem nazíraní a přetvoření světa. Pramenem tvorby 

samotné se stává „hudební patos duše“ rodící city, vášně a afekty: «Единое 

звучаевшее как ритм во времени, как тональность в пространстве, как 

мелодия в причинности – вот настроение первых символистов».81  

Hudbu a improvizaci s jejich živelností Bělyj staví proti „mrtvým a 

opotřebovaným logickým formám“, v čemž v podstatě navazuje na A. Schopenhauera: 

«Основа религии и ее универсальность – в переживаниях, а не в догматах»82 

(viz také traktát «О смысле познания»). Tento fakt už pak samozřejmě ukazuje 

na zjevné souvislosti řečeného s pojetím umělecké tvorby jako takové u ruských 

symbolistů, tvorby, která, dovedena do svého konečného stádia, bezprostředně 

přechází v tvorbu religiózní – teurgii. Proto autor kultivuje formy slovesného 

umění spojené právě s hudbou, zejména s „melodií“, kterou již dříve definuje 

Schopenhauer jako fenomén skládající se ze dvou prvků: z prvku rytmického 

(kvantitativního, založeného na délce tónů) a prvku harmonického (kvalitativního, 

založeného na výšce a hloubce tónů). 

Umělecká tvorba Andreje Bělého, zvláště pak jeho „ čtyři symfonie“ a 

román „Petrohrad“  jsou přímým projevem těchto estetických postojů. Jde 

stejně jako u Schopenhauera především o hledání souvislostí mezi slovem a 

hudbou ve světle transcendentního, o postižení kosmogonie prostřednictvím 

                                           
 78 Hudba je tak jednou projevem Duše světa, Sofie (V. Solovjev). Jinde autor cituje něm. 

romantiky (Novalise, Schlegela…) a dává hudbu do souvislosti s rytmy duše projevující 
se v umělecké tvorbě. Podle Nietzscheho dochází k postupné proměně filozofie 
v hudbu… 

 79 БЕЛЫЙ, А. Символизм. Москва: 1910, с. 167. 
 80 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: 1911, с. 50. 
 81 Dtto, s. 51. 
 82 БЕЛЫЙ, А. Символизм. Москва: 1910, с. 576. 
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pulsace rytmů a akordů samotného života a Vesmíru83. V Bělého „symfonických“ 

dílech lze spatřit analogické prvky, jaké prostřednictvím své „metafyziky hudby“ 

objevoval Arthur Schopenhauer v Beethovenových symfoniích: „Pohlédneme-li 

nyní krátce na pouhou instrumentální hudbu, ukáže se nám v Beethovenově 

symfonii největší zmatek, jehož základem je nejdokonalejší řád; nejprudší boj, 

z něhož se v příštím okamžiku vyvine krásná svornost: je to rerum concordia 

discors (nesvorná svornost věcí), pravý a dokonalý obraz světa, jenž se žene 

kupředu v nepřehledném zmatku nesčíslných postav a jenž se udržuje stálým 

ničením. Zároveň však z této symfonie zaznívají všechny vášně a afekty: radost, 

smutek, láska, nenávist, hrůza, naděje atd. ve všech možných odstínech, ale 

všechny in abstracto a bez zvláštního odlišení – je to pouhý jejich tvar, bez 

hmoty, jako říše duchů, bez látky. Jsme ovšem náchylni realizovat si je při 

poslouchání, odívat je ve fantazii masem a kostmi a viděti v nich rozličné scény 

života a přírody. To však, celkem vzato nesvědčí jejich porozumění ani požitku 

z nich, spíše jim to dodává cizího libovolného příměsku. Proto je lépe chápati je 

v jejich bezprostřednosti a čistotě“.84 Téměř identické prvky lze nalézt například 

v románu „Petrohrad“ . Jde především o stále přítomnou disonanci a roztříštěnost 

předcházející očekávanou konsonanci, souzvuk. Román jako celek se nám tak 

prezentuje v podobě shodující se téměř dokonale se schopenhaurovskou 

představou o hudbě. Podobně jako hudba, která v sobě podle Bělého nese dva 

principy, princip temný a princip světlý, které nemohou existovat jeden bez 

druhého, tak působí celý text jako stálé střídání více či méně zneklidňujících 

akordů (částí, kapitol…), tj. přání vzbuzujících akordů, s akordy více či méně 

uspokojujícími a uklidňujícími (viz např. kontrasty duševního života senátora 

Ableuchova). Všechny tyto prvky tak působí jako ona „nesvorná svornost věcí, 

pravý a dokonalý obraz světa, který se žene za doprovodu všech vášní a afektů 

kupředu v nepřehledném zmatku nesčíslných postav, jež se mnohdy stávají jen a 

jen výplody autorovy fantazie, ba dokonce i fantazie některých jiných postav, a 

který se udržuje stálým ničením“. Takového napětí pak autor dosahuje 

                                           
 83 Viz např. učení Herakleita, gnostiků, a pak samořejmě i Bělého studie o souvztažnosti 

hudby a slova – Глоссoлалия 1917  (БЕЛЫЙ, А. Глоссoлалия. Томск: Водолей, 1994). 
 84 SCHOPENHAUER, A.  Metafyzika lásky a hudby. Olomouc: Votobia, 1995, přel. V. Tichý, 

s. 89–90. 
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neustálým zdůrazňováním protikladu ducha a hmoty, touhy po dosažení spásy a 

tíhy každodenního bytí, protikladu, jehož dějištěm se stává v románu člověk 

nacházející se pod tlakem dějin („…tatáž hmota, která je v organismu nositelkou 

ideje člověka, zároveň musí nést a představovati ideu tíhy a chemických 

vlastností, tedy nejnižšího stupně objektivace vůle.“85). 

Všudypřítomné střídání disonance a konsonance pak autorovi napomáhá 

postupně lépe odkrývat „nejhlubší, poslední a nejtajnější vysvětlivky“ 86, vnitřní 

stránku lidského prožívání a vnitřní podstatu bytí. Takové neustálé hledání a 

tvoření se tak postupně stává hledáním a tvořením světa řádu a harmonie 

(„Harmonický postup záleží tedy v umělém střídání disonance a konsonance.“87): 

«В песне жизни ритм оказывается сущностью жизни, а ритм жизни 

уравнивается с духом музыки».88 «Противоположные отблески звучат и 

борются в музыке. Она – искусство движения. Недаром в Симфониях всегда 

две борющиеся темы; в музыкальной теме – она сама (София), отклонение 

от нее в многочисленных вариациях, и возврат сквозь огонь диссонанса».89 

«Музыкальная симфония – форма искусства, в которой мир расплавлен 

в ритме, и так, что уже нет ни земли, ни неба, а только мелодия мироздания».90 

NOVOKANTOVSTVÍ A SYMBOLIZMUS 

Dalším důležitým myšlenkovým impulsem majícím rozhodující vliv na 

formování estetických názorů Andreje Bělého se stalo novokantovství. Zájem 

o tuto filozofii je u Bělého pravděpodobně podmíněn předešlým pečlivým 

studiem I. Kanta91. Podobně jako pro stoupence novokantovské školy porozumět 

                                           
 85 SCHOPENHAUER, A.  Metafyzika lásky a hudby. Olomouc: Votobia, 1995, přel. V. Tichý, 

s. 84. 
 86 Dtto, s. 86. 
 87 Dtto, s. 104. 
 88 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: 1911, с. 50. 
 89 БЕЛЫЙ, А. In БЛОК – А. БЕЛЫЙ. Переписка. 1903, с. 100. 
 90 Dtto, s. 47–48. 
 91 Výsledkem tohoto důkladného studia je ovšem nakonec Bělého zásadní nesouhlas 

s Kantovým učením: «Кант – символ смерти мысли. Представлениие о жизни мысли 
подорвано в Канте. Мысль убила мир Я, она гильотина». БЕЛЫЙ, А. О смысле 
познания. Петербург: 1916, с. 12. 
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Kantovi znamená pro Bělého překročit různými cestami jeho učení a ještě dále 

ho rozvíjet a modifikovat.  

Spisovatele ovlivnili zejména dvě myslitelské osobnosti tohoto filozofického 

směru, Hermann Cohen (stoupenec tzv. Marburské školy), který je považován za 

vlastního zakladatele novokantovské školy a který právě ve vývoji umění vidí 

neustálé směřování k čisté, objektivní zákonitosti citu, a Heinrich Rickert 

(stoupenec tzv. školy Bádenské). Pečlivému studiu jejich spisů se Bělyj věnuje 

podle většiny biografických údajů zejména v roce 1907. 

Zvláště filozofické úvahy Heinricha Rickerta, který rozvinul teorii poznání 

jako poznání transcendentálního, zásadně ovlivnily Bělého koncepci symbolizmu. 

Podle Rickerta existují transcendentální, tj. z dané zkušenosti neodvoditelné 

hodnoty obsahující to, co má být, ideální zákony v oblasti pravdivosti, mravnosti 

a krásna. Soud je pravdivý, odpovídá-li zákonu hodnoty „pravdivý“. Jednání je 

dobré, je-li v souladu se zákonem hodnoty „dobrý“. Tyto hodnoty jsou 

nadčasové, platí nezávisle na každé zkušenosti, nemají tělesné ani psychické 

bytí; v psychických aktech se pouze obracíme k těmto hodnotám o sobě, jejichž 

bytím je „platnost“. Hodnoty se uskutečňují v objektivních výtvorech lidského 

ducha: ve vědě, státu, právu, umění a v náboženství. Za obory hodnot pak 

pokládá v konkrétním smyslu Rickert logiku, jejíž nejvyšší hodnotou je pravda, 

estetiku (krása), mystiku (svatost, všejednota), etiku (dobro, mravnost, společenství 

svobodných lidí), erotiku (štěstí, společenství lásky, oddanost a náboženství 

[svatost, zbožnost]).  

Lidský život pak musí být určovaný těmito hodnotami v celku (viz také 

Solovjevův syntetizmus), vytržení kterékoliv dané hodnoty z kontextu, její izolace 

a univerzalizace znamená porušení řádu, vedou tak ke vzniku jednostranných 

světových názorů. Seznámen podrobně s Rickertovými názory píše Andrej Bělyj 

ve své knize esejů «Символизм как миропонимание»: «Мы имеем следующую 

иерархию основных суждений гносеологической метафизики: 1. Символ 

есть единое. 2. Eдиное есть ценность. 3. Ценность есть долженствование. 

4. Долженствование есть истинность...»92  

 

                                           
 92 БЕЛЫЙ, А Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994, с. 48. 
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HUDBA RICHARDA WAGNERA A CESTY K IDEÁLNÍMU UMĚNÍ 

«В Вагнере мы имеем музыканта, впервые сознательно протянувшего руку 

трагедии, как бы в целях облегчения последней ее эволюции в сторону 

музыки. Вслед за Вагнером, еще музыкантом, появляются драмы Ибсена, 

еще поэта, но уже стремящегося к музыке. Вагнер – музыкант, снизошедший 

до поэзии…» 
Андрей Белый93 

 

Hudba Richarda Wagnera a jeho pohled na umění (Gesamtkunstwerk) ovlivnily 

v nemalé míře tvorbu ruských symbolistů. Podle Wagnera je umění pouze jedno 

a projevuje se v rozmanitých formách. Ideálním uměním budoucnosti se pak 

stává to umění, které dokáže využít všech existujících uměleckých prostředků 

tak, aby jejich harmonické spolupůsobení vedlo k jedinému cíli. Veliké 

umělecké dílo budoucnosti je pak to, v němž jsou na lyricko – hudebním základě 

obsaženy všechny ostatní druhy umění.  

Doménou Wagnerovy estetické teorie je tedy myšlenka postupné syntézy 

jednotlivých uměleckých forem v jediný celek, jehož podstatou je legendární a 

mýtická symbolika. Takové ideální umělecké dílo pak plní osvobozující a 

spásonosnou funkci a umění se tak podle Wagnerova názoru konečně proměňuje 

v „životně vylíčené náboženství“: „Umělec vystihuje svými obrazy vznešené 

pravdy, které světec svým životem, kněz dogmaty přibližně vyjadřují… Kněz 

umění je jediný kněz, který nikdy nelhal.“94 Wagnerovy teorie tak našly 

u symbolistů svůj odraz zejména v požadavcích na mysteriální základ nového 

umění, jehož podstatou jsou legendárně-mytický základ, syntéza všech 

uměleckých forem, a samozřejmě také v pojetí umění jako nového náboženství 

(viz teurgie).  

Opíraje se o estetické koncepce Richarda Wagnera a zároveň také Arthura 

Schopenhauera, Friedricha Nietzscheho a Vladimíra Solovjeva (viz níže), rozvíjí 

Andrej Bělyj své vidění problému syntézy jednotlivých umění. Současné drama 

se díky metafyzickému charakteru hudby (viz učení A. Schopenhauera), která je 

                                           
 93 БЕЛЫЙ, А Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994, c. 105. 
 94 Viz MÁCHAL, J. O symbolismu v polské a ruské literatuře. Praha: Orbis, 1935, s. 9. 
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autorem nejednou označena za přímý projev „duše světa“, postupně proměňuje 

v mystérium a samotné mystérium se pak pouze skrze hudbu ubírá ke svému 

prvotnímu synkretickému charakteru zmizelému v procesu rozvoje jednotlivých 

uměleckých forem95. V souladu s Wagnerem považuje Bělyj hudbu za 

nejobecnější druh umění zbaveného své materiální podstaty a integrující jazyky 

umění ostatních. Pouze takové umění zbavené materiální podstaty je pak 

schopno rozvíjet s největší silou religiózně-mystickou myšlenku tvorby. 

FRIEDRICH NIETZSCHE – NOVÉ HODNOTY A ESTETICKÉ POSTOJE 

«Заратустра есть распростертый лучами на все из духовного светажара 

души».   

        Андрей Белый 96 

 

Značný vliv na estetiku stoupenců ruského symbolismu, a tedy i na Andreje 

Bělého, měla v kontextu západního myšlení především osobnost německého 

filozofa Friedricha Nietzscheho. Na následujících stranách uvedeme alespoň 

některé z jeho filozofických úvah, které ve větší či menší míře ovlivnily tvorbu 

Andreje Bělého (s jeho dílem „Tak pravil Zarathustra“ se poprvé setkává 

v r. 1902). 

Ve svém filozofickém spise „Zrození tragédie z ducha hudby“ (1871) 

objevuje Nietzsche v řecké kulturní tradici působení dvou protikladných živlů, 

živlu dionýského a živlu apollinského. Dionýský živel, který lze vysvětlit jako 

analogii opojení, je beztvará vůle a jejím bezprostředním výrazem je hudba. 

Apollinský živel pak představuje fenomén míry a harmonie. V dionýském 

opojení, které je stavem vytržení – extáze, zapomíná člověk na svoji tělesnost a 

splývá s všehomírem, s praduší světa, což pak v konečném slova smyslu 

znamená povznesení k prapodstatě jsoucna. Dionýské opojení je pro Nietzcheho 

                                           
 95 Daná skutečnost pak samozřejmě u symbolistů souvisí s pojetím umělecké tvorby jako 

teurgie. Podrobnějším vymezením tohoto pojmu se budeme zabývat v jedné z následujících 
kapitol věnované komplexnímu pohledu na fenomén symbolizmu. 

 96 БЕЛЫЙ, А. Глоссoлалия. Томск: Водолей,  1994, с. 21.  
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pramenem poznání těch nejhlubších pravd, kterých nelze dosáhnout rozumovou 

činností, ale také pramenem básnické tvorby.  

To, co psychologie nazývá vědomím, není podle Nietzscheho ještě úplným 

zobrazením lidské duše. Naopak pod vědomím samotným je uložena podstata 

lidského duševního života. Tak jako později S. Freudem a C. G. Jungem jsou 

i Nietzschem tyto „podprahové“ obsahy pojaty jako jakési praobrazy, archetypy 

mající podstatný vliv na prožívání a jednání člověka. Pravda se tedy nachází ve 

skrytém světě, a smyslové vjemy k jejímu poznání úplně nepostačují. Skutečným 

prostředkem úplného poznání se tak stává vnitřní nazírání, bezprostřední zření a 

intuice. 

Zjevnou inspiraci Nietzschem v tomto slova smyslu lze u Andreje Bělého 

nalézt právě v rámci jeho úvah o vývoji světové kultury, ovlivněných zřejmě 

v nemalé míře i antroposofickými teoriemi97. Např. v Bělého dopise Ivanovu- 

-Razumnikovi z 27. 9. 1926 prosvítají zcela zřetelné impulsy Nietzscheho teorie 

projevů apollinského a dionýského živlu v kontextu řeckého umění a jejich 

dalšího působení v rámci následujících kulturních epoch. Vývoj dané kulturní 

epochy je zde srovnán s fylogenezí rostlinného organizmu, kde je vývoj určitého 

druhu chápán jako jeho postupné sebezdokonalování prostřednictvím nespočetných 

rytmů vznikání a zanikání jednotlivých organizmů: «…эта культура в стадиях 

ее жизни уподоблена организму растения; ее подземное семя – Диониз; ее 

питающий свет – Аполлон; раскрытие семени из ростка – петля, образованная 

из силовых линий Аполлона и Диониза, или душа рассуждающая с ее 

формой, личностью; момент выбегания ростка – Диониз-побег, или 

Персефона-побег (культура мистерий), как ритмизация дионисических 

взрывов, разрывов, оргий: разтерз Диониза – разтерз оболочек семени; 

далее – стебель протягивается к верху: ритмизация сил Диониса Солнцем; 

это культура гимнастики, хореи с ее ответвлениями позднейшими, 

драматическим жестом, жестом словесно-декламационным; или стебель 

в одном направлении метаморфизируется в лист: плясовой жест 

становится драматико-пантомимическим; и уже этот лист по осени, 

горящий всеми цветами радуги, как моя вишня, в котором дана радуга-

                                           
 97 Zde jde především o vývoj a postupné sebepoznávání lidské duše ve vztahu k fyzickému, 

éterickému a astrálnímu tělu v rytmech vývoje světové kultury. 
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обещание, что лист станет цветком слова: словесный, пантомимический 

жест – взрыв лирики, звукословие: рождение текста из хора. Пресуществление 

же динамичностью, эвритмического стебля в лист в другом направлении 

есть рождение пластического ритма: цветок листа – скульптура; облетание 

лепестков и созревание плода цветка – геометрическая пантомима, 

питающая астрономию, физику и другие науки Греции; наконец: засыхание 

плода, смерть его: но сухие семечки его брошены в иную культуру… 

Причины этой органики для меня в ритмическом жесте истории...».98 

V knize „Tak pravil Zarathustra“ (1882) definuje Nietzsche tři stádia 

vývoje člověka směrem k dokonalosti: závislost na autoritách, oproštění se od 

nich a dobytí svobody („negativní svoboda, osvobození se od něčeho“), obrat 

k vlastním hodnotám (pozitivní svoboda, „osvobození pro něco“). Těmto třem 

stadiím odpovídají v Nietzscheho knize tři symboly – symbol velblouda, lva a 

dítěte: „Vše toto nejtěžší na sebe bere nosný duch: podoben velbloudu, jenž 

nákladem je obtěžkán pospíchá na poušť, tak pospíchá duch na svou poušť.“ 

Ale v nejosamělejší poušti nastává druhá proměna: lvem se stává duch, 

svobodu chce si ukořistiti a pánem býti ve své vlastní poušti… 

Tvořiti nové hodnoty – ani lev ještě nesvede: ale svobodu si stvořiti 

k novému tvoření – to dovede síla lví… 

Nevinností je dítě a zapomenutím, je novým početím, je hrou, je kolem ze 

sebe se roztáčejícím, je prvým pohybem, je posvátným ano.“99 

Většině postav Bělého literárních děl je rovněž vlastní neustálé hledání 

nových hodnot a směřování k plnějšímu a dokonalejšímu bytí. Například Nikolaj 

Apollonovič v románu „Petrohrad“ prochází cestou, na níž se postupně zbavuje 

pout „dřívějších hodnot“ a hledá „hodnoty nové“. V symbolické rovině je tato 

cesta naznačena negativním vztahem Nikolaje ke svému otci – senátorovi, 

reprezentujícímu svět starých hodnot, který je nutné zničit, jeho následným 

útěkem ze světa chaosu a bouřlivých událostí do „pouště zapomnění“, kde 

dochází k jeho vnitřní obrodě a znovuzrození. V obrazné rovině je tato cesta 

                                           
 98 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 

usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 390. 
 99 NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1995, přel. a komentářem 

opatřil O. Fischer,  s. 21–22. 
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naznačena neustálou přítomností motivu lva jako symbolu ukořistění vlastní 

svobody (viz např. lví hlavy zdobící karyatidu senátorova úřadu…). 

V Nietzscheho filozofickém myšlení je svět pojat jako nekonečný proces 

vznikání a zanikání, tvoření a ničení – jako moře, v němž se vše konečně tvoří, 

formuje a zaniká a v němž přetrvává jediná prasíla. S tím pak samozřejmě 

souvisí i jeho teorie věčného návratu formulovaná především ve třetím díle 

knihy „Tak pravil Zarathustra“. Nietzsche zde prezentuje možnost myslet čas a 

věčnost zároveň („všechno přichází, všechno se vrací, věčně běží kolo 

jsoucna“… „budu věčně přicházet, abych žil tento stejný život, nezměněný 

v nejmenším ani v největším, abych opět učil věčnému návratu všech věcí…“). 

Svět si je tedy možné představit jako sílu určité velikosti. „Rozmanitého jsoucna 

je nepřehledné množství, avšak není ho nekonečně mnoho. Nekonečný je ale 

čas. Proto již muselo být kdysi dosaženo všech možných kombinací věcí, ba 

muselo jich být dosaženo bezpočtukrát. Myslet a potvrdit tuto myšlenku, že 

všechno se vrací, že všechno se věčně opakuje, to je nejvyšší formule přitakání, 

kterou lze vůbec myslet.“100 

S tématem tzv. věčného návratu (ten samozřejmě ještě dávno před 

Nietzschem hlásají např. buddhizmus a pythagoreizmus) se mimo jiné 

setkáváme v pozoruhodné Bělého stati «Кризис культуры». Zde Bělyj rozvíjí 

teorii, že krize, kterou prožívá současný kulturní svět, je způsobena neustálým 

opakováním naučených struktur zbavených jejich vnitřního obsahu: «Возвращение 

наше подобно падению в пропасть. (…) Возвращение в куб кабинета 

к культуре… – к добру не ведет… пол кабинета провалится, вы 

непосредственно с креслом повиснете над провалами ночи, там будет луна – 

нападающий, пухнущий, каменный глобус, летящий на вас; это будет 

иллюзия: свалитесь в пропасть; а дом, из которого выпали вы, замерчется 

праздно над вами: пустой оболочкою; благоразумие, вас вернув в куб 

культуры, вас вернуло туда, чтобы… сбросить стремительно: вместо того, 

чтобы уйти добровольно, как странник в зиму (чрез зиму) к таинственному 

скрытому солнцу…; вернулся – значит, ты и прежде всего бывал: если 

бывал, то и будешь. Далее наступает молчание Ницше: его тихий час; 

                                           
100 STÖRIG, H. J. Friedrich Nietzsche. In Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1995, přel. 

P. Rezek, M. Petříček a K. Šprunk, s. 387. 
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тихий час повторяется; Ницше становится сам тихим часом; культура за 

ним – есть сплошной тихий час… перед взрывом всех зданий: каркасов 

культуры… тихий час – нагнетание атмосферного электричества перед 

громом грозы; гром последовал: комфортабельный кабинет ваш разорван, 

глухой культуррегер тогда вы не слушали, слышите ли вы хоть теперь: еще 

время вам есть – убегайте, спасайтесь скорей...»101 

Za zcela zřetelný projev Nietzscheho teorie věčného návratu lze považovat 

například pasáž z Bělého románu „Petrohrad“ , kdy Nikolaj Apollonovič 

Ableuchov – jeden z hlavních hrdinů románu – vidí v okamžiku vytržení smyslů 

sám sebe v bezedné nekonečnosti Kosmu jako sled jednotlivých vtělení od 

počátku světa až do současnosti, jímž byl dán mocí osudu úkol rozkolísat 

všechny hodnoty a uvést svět do cyklického koloběhu beze změny. Uvědomuje 

si, že na své nynější pouti je pouze jednotkou na pouti časem, vrcholkem 

pyramidy života, blouzněním, jednotkou pentaliónu, v níž se opakuje miliarda 

miliard násobená víc než miliardakrát:102  

«Есть цифровой ужас – ужас тридцати друг к другу приставленных 

знаков, где знак есть, разумеется, ноль; тридцать нолей при единице есть 

ужас; зачеркните вы единицу, и провалится тридцать нолей. 

          Будет ноль. 

В единице также нет ужаса; сама по себе единица – ничтожество; 

именно – единица!.. Но единица плюс тридцать нолей образуется 

в безобразие пенталлиона; пенталлион – о, о, о,! – повисает на черненькой, 

тоненькой палочке; единица пенталлиона повторяет себя более чем 

миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз».103 

Posledním neméně důležitým impulsem Nietzscheovy filozofie pro tvorbu 

ruských symbolistů se stal mýtus o nadčlověku, mýtus o vyšší, dokonalejší 

lidské bytosti. Podle Nietzscheho je nadčlověk smyslem budoucí světa. 

Současný historický člověk je tak pouze mostem mezi dvěma mody existence, 

existencí zvířecí a existencí nadčlověka. Nadčlověk je bytost, která ví, že tento 

                                           
101 БЕЛЫЙ, А. Кризис культуры. Символизм как миропонимание. Москва: Ресрублика, 

1994, с. 277, 278. 
102 Zde samozřejmě jde i o buddhistickou a gnostickou inspiraci (viz analýza románu). 
103 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, с. 327. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

62  

svět je dionýským světem, který se věčně a znovu rodí z „tryskajícího pramene 

bytí“, a která této „tragické moudrosti“ dokáže čelit. Promítnutí Nietzscheova 

učení, zejména pak učení o nadčlověku, a jeho následnou interpretaci spojenou 

samozřejmě s jeho jistou modifikací, lze také velmi zřetelně rozpoznat např. 

v myšlenkové soustavě Vladimíra Solovjeva: «Человеку хочется быть лучше и 

больше, чем он есть в действительности, ему естественно тяготеть к идеалу 

сверхчеловека… сверхчеловек должен быть… освобожденным освободителем 

человечества…104, исполнителем тех условий, при которых возможно вовсе 

не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни».105 Z citované 

pasáže je ovšem zcela zřetelně patrné, že pod pojmem „nadčlověk“ si 

V. Solovjev představuje své pojetí tzv. bohočlověka (viz níže). 

Pro Andreje Bělého, jehož filozofické úvahy o kultuře jsou naplněny 

častými úvahami o cestě k vyššímu a dokonalejšímu stavu lidského bytí, má, 

zvláště pak s ohledem na jeho uměleckou tvorbu, tato Nietzscheho teorie, vedle 

zcela zřetelného vlivu teorií V. Solovjeva a Vjač. Ivanova, význam ovšem spíše 

v následujícím slova smyslu. Jde především o symboliku člověka, jehož současný 

stav bytí je přirovnán k provazu nataženému mezi zvířetem a nadčlověkem, 

k provazu nad propastí:  

„Nebezpečný přechod, nebezpečná chůze, nebezpečný pohled zpátky, 

nebezpečné zachvění, nebezpečná zastávka. Co je velkého na člověku, jest, že je 

mostem, a nikoli účelem: co lze milovati na člověku, jest, že je přechodem a 

                                           
104 S podobnými teoriemi přichází později i C. G. Jung. Podle něho se v tzv. hlasu nitra 

projevuje tzv. objektivní psychično, duševní ne-já, což je ona absolutní, univerzální a 
stejnorodá danost, sám duševní předpoklad všech lidí. To představuje myšlení 
v archetypech – prastarých obrazech a symbolech starších než je historický člověk. Tyto 
symboly jsou Jungem považovány za vrozené od pradávných dob, přetrvávající celé 
generace, jsou věčně živoucí, tvoří a naplňují základní vrstvy lidské duše. Plný život je 
možný jen ve shodě s nimi, moudrost je návrat k nim. Naslouchá-li jedinec tomuto hlasu 
nitra, pak jsme svědky zrození osvobozené či osvobozující osobnosti, která věrností 
svému vlastnímu zákonu, svým vnitřním povoláním objevuje pro sebe a pro ostatní cestu 
k jakési vyšší jistotě. Tato osobnost (spasitel, vůdce, hrdina) je potom pro lidstvo oním 
mytickým „přemožitelem draka“, tím, kdo naplňuje smysl jeho bytí.  

  Viz O vzniku osobnosti. In JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994, 
přel. Karel Plocek, s. 54–71. 

105 СОЛОВЬЕВ, В. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. Москва: 1990, с. 155. 
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zánikem.“106 Právě v románu „Petrohrad“ se často opakuje motiv chápání 

současnosti jako okamžiku skoku člověka a světového prostoru do propasti, jež 

se otevřela mezi minulostí a budoucností. Čas románu jako by byl právě časem 

přechodu, časem nebezpečného zachvění a časem hrozícího tragického pádu do 

propasti, ale i časem očekávání, časem útěků a hledání hlubších a vyšších 

projevů lidského bytí.  

VLADIMÍR SOLOVJEV 

«Я жил чувством конца, а также ощущением благодати новой последней 

эпохи благовествующего христианства. Символ Жены облеченной в Солнце 

стал для некоторых символом благой вести о новой эре, соединением земли 

и неба. Философию Соловьева мы брали в аспекте его теургического 

лозунга: 

    

  Знайте же: вечная женственность ныне 

  В теле нетленном на землю идет, 

  В свете немеркнущем новой богини 

  Небо слилось с пучиною вод». 

 

          Андрей Белый107 

 

Jedním z uzlových bodů teorie Vladimíra Solovjeva (1853–1900) je myšlenka 

tzv. všejednoty (всеединство)108. Pod touto filozofickou kategorií se skrývá 

představa organické jednoty univerzálního bytí světa, tedy takový stav bytí 

Vesmíru, ve kterém se vše existující nachází ve vzájemném vztahu, vnitřním 

propojení a tvoří tak jediný velký celek: «Теория всеединства имеет 

в качестве исходного начала абсолютное первоначало всего существующего, 

                                           
106 NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1995, přel. a komentářem 

opatřil O. Fischer, s. 11. 
107 БЕЛЫЙ, А. Воспоминания о Блоке. In Записики мечтателей 1922 № 6, с. 11. 
108 Myšlenka „všejednoty“ označující jakýsi posvátný svazek pozemského člověka s počátečním 

principem bytí není samozřejmě v dějinách lidského myšlení ničím novým a setkáváme 
se s ní téměř na všech úrovních jeho geneze. 
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в качестве завершения или цели – совершенство или вечное добро для 

всего, что существует, в качестве средства или посредствующего звена – 

отношение и взаимодействие богов и людей».109 

Podle mínění V. Solovjeva dochází v člověku ke sjednocení Světové duše 

(Мировая душа) s principem nazvaným Světový logos (Божественный Логос). 

V procesu vývoje lidské osobnosti tak budeme svědky postupné proměny 

člověka ve všejedinou osobnost (всеединaя личность), to znamená v duchovně-

mravní bytost zakotvenou v Bohu: „Zvláštním čili specifickým cílem je stvoření 

člověka, tj. nejkrásnější formy a vyšší vnitřní potencionalizace světla a života, 

kterou nazýváme sebeuvědoměním. Obecného kosmického cíle je, jak jsme 

viděli, dosaženo už ve světě živočichů, kteří se svým vnitřním úsilím a city 

účastní a podílejí na vesmírném procesu… A nakonec přichází člověk. Ten už 

nejenže se účastní a spolupodílí na činnosti kosmických principů, ale především – 

je schopen znát cíl a smysl vesmíru. Měl by tedy o tento cíl svobodně a 

smysluplně usilovat.“110 

Na základě domněnek, že mezi člověkem jako konkrétní živou bytostí a 

lidstvem jako celkem existuje určitý svazek, zavádí Solovjev termín všelidský 

organizmus (общечеловеческий организм), který ve své podstatě představuje 

určitý systém forem nezbytných pro jeho existenci. Za tyto formy považuje 

Solovjev tři základní principy bytí: vůli, myšlení a city, kterým v přírodě 

konkrétně odpovídají štěstí, pravda a krása. Lidský organizmus, přestože se 

může z hlediska zaměření a orientace jeho jednotlivých částí stratifikovat na 

sféry či elementy, představuje tedy určitý celek. Proto dále vyděluje v takovém 

organizmu tři základní sféry lidského života: praktickou činnost, vědění a 

tvorbu. Ke každé z těchto sfér je následně přiřazena její subjektivní povaha 

(vůle, myšlení, city) a její objektivní princip (štěstí, pravda, krása), které 

nakonec ukazují na tři fáze ve vývoji lidského ducha. Nejvyšší projevy ideálního 

bytí všelidského organizmu – církev ve sféře obecně lidského života, teologii ve 

                                           
109 СОЛОВЬЕВ, В. С. Различие между первоматерией и материей вторичной, 

относительной. In София Начала вселенского учения.  
  URL: <http://antropoplogy.rinet/old/soloviov_sofia.htm> [citováno 30. května 2006] 
110 SOLOVJEV, V. Krása v přírodě. In: Idea nadčlověka. Olomouc: Votobia, 1997, přel. 

A. Černohous, s. 110–111. 
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sféře vědění a mystiku ve sféře tvorby – nazývá Solovjev religiózním celkem, 

jednotou (религиозное целое).  

Církev společně se státem tvoří celostný organizmus, který Solovjev 

definuje jako svobodnou teokracii (свободная теократия, цельное общество)111. 

Takový svazek pak představuje nejvyšší normu pro jakoukoliv lidskou činnost a 

skrývá v sobě naplnění „mravní vůle“ vedoucí v oblasti etiky a života 

společnosti k dosažení „absolutního štěstí“. Teologie jako nejvyšší stupeň 

gnozeologické sféry bytí spojená ve vnitřním svazku s filozofií a pozitivně 

orientovanou vědou má za následek vytvoření svobodné teosofie, celostního 

vědění (свободная теософия, цельное знание)112, která přivede lid „principu 

všejednoty“ v oblasti poznání, tedy k „absolutní pravdě“: «В действительностиstvo 

k realizaci же человек не довольствуется лишь теми наслаждениями, 

которые ему доставляет удовлетворение его природных желаний, и которые 

являются для него общими с животными: чтобы быть счастливым, он 

должен удовлетворить потребность, присущую исключительно ему – 

в моральном деянии и в познании истины. Действовать морально, – значит 

действовать в соответствии с общими и универсальными принципами, а не 

под воздействием животных инстинктов; знать истину, – значит знать вещи 

в их всеобщности и цельности, а не в их внешней реальности, всегда 

частичной и преходящей… Ни всеобщие цели моральной деятельности, ни 

всеобщие истины познания не даны в являющейся природе или независимо 

от вещей; таким образом, моральная потребность и интеллектуальная 

потребность соединяются в единую – подняться над внешней реальностью, 

самоутвердиться как высшее существо в непосредственно данной природе. 

Эта духовная потребность уже была обозначена как потребность 

метафизическая. Прямым произведением человека как метафизического 

существа являются все системы религии и философии, желающие дать 

человеческому разуму всеобщие истины, которые он ищет, а человеческой 

                                           
111 «СОЛОВЬЕВ, В. С. Философские начала цельного знания. Соч. Т. 2. Москва: 1988, 

с. 175.», НИКИТИНА, Л. В. Влияние философии всеединства В. С. Соловьева на 
творчество А. Белого. In Вопросы философии и культурологии. Нижневартовск 1997, 
c. 175. 

112 Dtto, c. 175. 
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деятельности – ее высшие принципы и нормы».113 Mystika pak jako nejvyšší 

objekt umělecké tvorby ve spojení s jejími dalšími stupni (krásným a užitým 

uměním) tvoří jediný organický celek nazvaný svobodná teurgie, tj. celostní 

tvorba (свободная теургия, цельное творчество)114. 

Samotný termín teurgie převzal V. Solovjev z raně středověkých hermetických 

nauk, kde označoval jednak působení Boha ve světě, ale zároveň i vyjadřoval 

myšlenku o působení člověka na duchovní podstatu, což v představách okultistů 

znamenalo magii, jejímž základem bylo ovládnutí vyšších sil s cílem přetvoření 

člověka a světa. Vladimír Solovjev pak ve shodě s těmito představami definuje 

pojem jako působení člověka na vyšší síly ovlivňující chod světového dění. 

Jakoukoliv tvorbu pak Solovjev chápe jako teurgickou a spojuje ji bezprostředně 

s metafyzikou a s religiózním tajemstvím. Z tohoto tvrzení pak Solovjevovi 

v obecné rovině zákonitě vyplývá představa tzv. bohočlověka (богочеловека), 

tedy představa bytosti, jež se společně s Bohem podílí na spoluvytváření 

Království Božího (Царства Божия). Teurgická povaha umělecké činnosti 

potom znamená možnost přetvoření bytí skrze estetickou sféru: „O tom, že 

takový význam umění není výmysl, svědčí někdejší nerozdělitelné spojení mezi 

uměním a náboženstvím… Současné odcizení umění a náboženství považuji za 

přechodné období, kdy byl zrušen jejich ne vždy svobodný svazek, aby obě tyto 

tolik důležité stránky lidského bytí vykročily k budoucí syntéze. Dokonalý život, 

jehož předběžnost spatřujeme v pravém umění, bude přece také založen na 

vzájemném svobodném působení lidského a božského elementu a ne na otrocké 

závislosti na božství.“115 

Ukotvení všejednoty ve vnější realitě a její vtělení v rámci viditelného, 

materiálního bytí je pak už považováno za projev absolutní krásy (абсолютная 

                                           
113 СОЛОВЬЕВ, В. С. О метафизической потребности у человека. In София Начала 

вселенского учения. URL: <http://antropoplogy.rinet/old/soloviov_sofia.htm> [citováno 
30. května 2006] 

114 СОЛОВЬЕВ, В. С.: Философские начала цельного знания. Соч. Т. 2. Москва 1988, 
с. 175, In: НИКИТИНА, Л. В.: Влияние философии всеединства В. С. Соловьева на 
творчество А. Белого. In Вопросы философии и культурологии. Нижневартовск 1997, 
с. 70. 

115 SOLOVJEV, V. Obecný smysl umění. In Idea nadčlověka. Olomouc: Votobia, 1997, přel. 
A. Černohous, s. 124–125.  
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красота): «Другой феномен человеческой жизни, выявляющий свой 

метафизический характер, – это искусство и поэзия. Что является истинным 

предметом искусства? В древние времена, когда люди обладали вещью, но 

не обладали ее идеей, искусство определяли как подражание природе. 

Очевидно, что оно только этим и было, оно не могло иметь никакой 

самостоятельной ценности… Но достоверно, что произведения искусства 

производят на нас вполне особое впечатление, которое так же и даже 

значительно более сильно, чем впечатление, произведенное соответствующей 

реальностью, что было бы невозможным, будь произведение искусства 

лишь воспроизведением этой реальности. Искусство не копирует единичные 

явления – это не фотография; все произведения искусства должны иметь 

общий и универсальный характер, но с другой стороны, они не могут быть 

чистыми универсалиями: ничто так не противоположно искусству, как 

абстракции. Предметы искусства и поэзии – это конкретные реальности, 

индивидуальности, но индивидуальности всеобщие или типические. И этот 

тесный союз индивидуального и универсального в произведениях искусства 

был признан отличительной особенностью искусства, тогда как в нашем 

видимом мире индивиды не являются универсалиями, а универсалии не 

являются индивидами. Таким образом, хотя материально мир искусства 

является тождественным нашему реальному миру, формально он другой, и 

если между ними существует отношение подражания, то надо сказать, что 

наша внешняя реальность есть дурная копия, пародия на идеальный мир, 

разрозненные картинки которого предстают перед нами в произведениях, 

одушевленных художником и поэтом. И если один человек может создавать 

эти картинки, а другие могут непосредственно их понять, то это доказывает, 

что эта идеальная реальность, эта метафизическая реальность является 

областью, принадлежащей человеку, это доказывает, что человек – 

метафизическое существо».116 Krása je tak podle Solovjeva nezbytná pro 

naplnění dobra v materiálním světě, protože hmotné může být zařazeno do 

                                           
116 СОЛОВЬЕВ, В. С. О метафизической потребности у человека. In София Началa 

вселенского учения. URL: <http://antropoplogy.rinet/old/soloviov_sofia.htm> [citováno 
30. května 2006] 
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mravního řádu jedině svým „prozářením, oduševněním“, tedy jedině formou 

„krásy“. 

Poslední etapou nastolení všejednoty je podle Solovjeva sjednocení všech 

sfér a stupňů všelidského organizmu v jakémsi finálním aktu, který zároveň 

představuje poslední fázi a konečný cíl ve vývoji lidstva. Takové propojení 

smyslů jednotlivých částí se smyslem celku („Idea je plná svoboda dílčích částí 

v dokonalé jednotě celku… Správná filozofie chápe smysl faktu, tj. jeho korelaci 

se vším…“117) povede ke zrodu nové duchovní sféry – celostního, syntetického 

života (цельная, синтетическая жизнь). Vladimír Solovjev tedy ve svých 

úvahách ukazoval, že každé jednotlivé je tak hodnotné nebo ideální podle toho, 

do jaké míry se otevírá všeobecnu. A samozřejmě i všeobecno je hodnotné nebo 

ideální podle toho, jak se jednotlivým bytostem otevírá a dovoluje jim jejich 

realizaci. Myšlenka všejednoty tedy ukazuje na počátek nové cesty, jíž by se 

mělo lidstvo jako celek ubírat, cesty, která si na základě religiózní zkušenosti a 

víry klade za cíl postupné formování harmonické společnosti.  

S pojmem všejednoty pak v Solovjevových úvahách dále souvisí mytologém 

Sofie – Boží Moudrosti, Světové Ideje, Věčného Ženství. Solovjev spojuje Sofii 

hned s několika principy. Sofia je definována jako bytost zprostředkující poznání 

působení Božské podstaty na tento svět a podobně jako např. v představách 

gnostiků je Sofia pokládána za zprostředkující božstvo mezi duchovním a 

hmotným světem118, je ztotožňována se světem idejí v Absolutnu, s podstatou 

absolutního počátku a je rovněž pokládána za bytost sestupující do nejnižších 

sfér materiálního světa, kde se podílí na vytváření lidské duše: «У человека – 

природный дух Сатаны, природный Ум Демиурга, свободная душа Софии, 

через которую он может войти в связь с Умом Христа и Святым Духом 

Бога, именно, поэтому Бог может воплотиться только в человеке. 

Боговоплощение есть реальный союз Ума и Божественного Духа 

с отделенной Софией. Бог должен материализоваться, воплотиться. Он 

может сделать это, лишь соединяясь внутренним образом с человеком, 

потому, что это единственное существо, которое соединяет в себе духовную, 

                                           
117 SOLOVJEV, V. Krása v přírodě. In Idea nadčlověka. Olomouc: Votobia, 1997, přel. 

A. Černohous, s. 71, 59. 
118 Viz podrobněji POKORNÝ, P. Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 1986. 
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разумную и душевную природу с природой материальной. Дух и божественный 

Ум вечно соединены с Софией…»119  

Sofia se rovněž stává jakýmsi symbolem a zároveň objektem mystické 

lásky napomáhající celkové proměně světa. A právě v tomto smyslu hraje 

fenomén lásky v Solovjevových pojednáních velmi důležitou úlohu. Součástí 

Solovjevovy studie «София Начала вселенского учения» je kapitola «О трех 

степенях любви», kde filozof rozvíjí myšlenku o přetvoření vesmíru prostřednictvím 

lásky. Podle Solovjeva je láska „mystický věčný život nacházející se mimo čas a 

za hranicemi smrti“:   

 

   «Смерть и время царят на земле, 

   ты владыками их не зови: 

   все, кружась, изчезает во мгле, 

   неподвижно лишь солнце любви».120 

 

Cesta k „Bohočlověku“ je tak cestou takové „vyšší lásky“, jejímž 

prostřednictvím dojde ke spojení božského s lidským, tj. spojení mužského a 

ženského, duchovního a tělesného principu v jediný celek. 

Cílem morálky je podle Solovjeva propojení všech duchovních bytostí 

prostřednictvím svobodného vnitřního svazku, kterým je právě láska. V rámci 

takového propojení rozlišuje filozof její dva druhy či podoby, lásku „vzestupující“ 

(«любовь восходящая») a lásku „sestupující“ («любовь нисходящая»). Smyslem 

této první podoby je spojení s vyšší bytostí za účelem získání dosud 

nepoznaného duchovního bohatství, které je jí vlastní. Smyslem podoby druhé je 

následné předání získaných duchovních obsahů bytostem nižším. Láska tedy 

způsobuje či osvobozuje v lidstvu takové duchovně-tělesné pochody, které 

postupně ovládají materiální sféru – nižší oblast bytí, prostupují ji duchem a činí 

její součástí různé obrazy a podoby všejednoty. Idealizace milovaného tak 

                                           
119 СОЛОВЬЕВ, В. С. Реальный процесс. Материя, атомы под действием Сатаны. In 

София Начала вселенского учения. URL: <http://antropoplogy.rinet/old/soloviov_sofia.htm> 
[citováno 30. května 2006] 

120 СОЛОВЬЕВ, В. Стихотворения. Ленинград 1974. In ЮРЬЕВА, З.: Космизация любви 
у Андрея Белого. Творимый космос у Андрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий 
Буланин,  2000, с. 59. 
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nakonec vede k „individualizaci všejednoty“ («под формой любимого предмета 

нам сообщается сама вселенская сущность»)121: «Как можно соединить 

силу, природную мощь со всеобщностью в любви? Надо знать, что любовь 

бывает двух родов. Любовь восходящая, которой мы любим высшее 

существо, получая от него духовное богатство, которым оно обладает и 

которого мы не можем достичь своими собственными силами; и любовь 

нисходящая, которой мы любим низшие по сравнению с нами существа; им 

мы даем духовное богатство, которым мы обладаем, получив его от нашего 

высше возлюбленного. Теперь ясно, что совершенная любовь должна быть 

сразу и восходящей и нисходящей, то есть каждое существо должно 

иметь два объекта для любви, Бог любит все – природу любовью 

непосредственной и реальной, как человек любит женщину, в которую он 

влюблен, так как отношение здесь то же: природа является другой 

половиной самого Бога. Таким образом, всеобщая любовь Бога тождественна 

любви природной или половой. Чем больше существа удалены от 

божественного совершенства, тем меньшей всеобщностью обладает их 

природная любовь. Они не отождествляются непосредственно со всем, что 

любят. Но эту всеобщность, которой они не обладают непосредственно, 

они могут получить опосредованно (через восходящую любовь). Очевидно, 

что когда низшее существо любит восходящей любовью высшее существо, 

то есть более всеобщее, и реально получает от него в свободном и внутреннем 

общении начало своей духовной жизни и участвует таким образом в его 

всеобщности. Смысл любви в расширении – ее сущность реализуется, когда 

восходящая любовь находит свое необходимое дополнение в любви 

нисходящей. Но восходящая любовь не ограничивает существо в любви 

непосредственно нисходящей. Получив всеобщий характер от своей 

высшей любви, он любит посредством этого все другие существа. Высшее 

существо по своей природе любит все остальные, низшее существо, любя 

высшее, участвует в этой любви».122  

                                           
121 ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. История русской философии. Paris 1989, T. 2, с. 59. In ЮРЬЕВА, З.: 

Космизация любви у Андрея Белого. Творимый космос у Андрея Белого. Санкт- 
-Петербург: Дмитрий Буланин, 2000, с. 58. 

122 СОЛОВЬЕВ, В. С. О трех степенях любви. In София Начала вселенского учения. 
 URL: <http://antropoplogy.rinet/old/soloviov_sofia.htm> [citováno 30. května 2006] 
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Solovjevovy filozofické teorie, jejichž společným jmenovatelem je syntetizmus 

a princip všejednoty, nalezly značnou odezvu v kruhu teoretiků a spisovatelů 

formujícího se ruského symbolizmu. Již v roce 1906 vzniká uskupení Свободная 

совесть, hlásající bytostnou potřebu syntézy filozofie, náboženství, společnosti 

a umění. V r. 1909 píše L. L. Ellis ve své stati «Итоги символизма»123 

o nezbytnosti ideje úplného propojení vědy, symbolistického umění a náboženství 

ve smyslu tzv. svobodné mystiky.  

Stoupenci symbolistického hnutí ovlivněni teoriemi Vladimíra Solovjeva 

o tzv. celostní, teurgické podstatě tvorby začínají velmi záhy ve spojitosti s novým 

uměním hovořit o mystériu. Mystérium v sobě skrývá jednak představu 

umělecko-náboženského projevu blízkému mystice, která vyjadřuje bezprostřední 

vztah tvořícího umělce k transcendentnu, jednak představu celostného umění, 

v němž se stírají hranice mezi jeho jednotlivými formami a dochází k postupné 

syntéze všech druhů umělecké činnosti, dodávající jim religiózně-mystický 

podtext. Po dlouhém postupném období diferenciace jednotlivých druhů a forem 

umění tak v tehdejší kultuře dochází k nutnému návratu k prapůvodnímu 

uměleckému synkretizmu, a proto se tvůrčí hledání symbolistů ubírá především 

směrem k integrujícímu pojetí umění jako takového. U většiny autorů (A. Bělyj, 

A. Blok, K. Balmont) se ovšem tato tendence projevuje ponejvíce v syntéze 

dvou druhů umění, umění slovesného a hudby. Myšlenka syntetizmu chápaného 

zde především jako propojení literatury a hudby se dá považovat také za prvotní 

impuls tvůrčích experimentů Andreje Bělého, jejichž výsledkem je literární dílo 

komponované jako symfonie.  

V esejistické a umělecké tvorbě Andreje Bělého lze nalézt vlivy 

myšlenkového světa Vladimíra Solovjeva. Jako Solovjevův žák a věrný stoupenec 

(Solovjevovy spisy začíná intenzivně studovat v r. 1900) přejímá Andrej Bělyj 

od svého duchovního inspirátora především myšlenku pojetí umělecké tvorby 

jako teurgie, tj. myšlenku synergie estetické a religiózní sféry v novém umění 

s její tvůrčí sponou – vírou v bezprostřední schopnosti umělecké tvorby podílet 

se na přetváření světa. Téma religiózního smyslu umění se stává stěžejním 

                                           
123 «ЭЛЛИС, Л. Л. Итоги символизма. Весы № 7 1908, с. 69.» НИКИТИНА, Л. В.: Влияние 

философии всеединства В. С. Соловьева на творчество А. Белого. In  Вопросы 
философии и культурологии. Нижневартовск: 1997, с. 71. 
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v autorových četných uměnovědných studiích (viz např. «Луг зеленый», 1910 

aj.). Bělyj je bytostně přesvědčen, že prostřednictvím estetických forem se před 

člověkem otevírá Absolutno, a že prohloubení estetických principů samo o sobě 

vede k proměně umění ústící v tvůrčí odkrytí a přetvoření samotných základních 

forem života: «Искусство – кратчайший путь к религии, …творчество, 

проведенное до конца, непосредственно переходит в религиозное творчество – 

теургию».124 

Ztotožnění se s myšlenkami V. Solovjeva je patrné hned v prvních Bělého 

statích publikovaných na stránkách periodik, které se orientovaly na problémy 

současného umění. V časopise Новый путь (№ 1) byla v roce 1903 otištěna část 

dopisu A. Bělého adresovaného D. S. Merežkovskému, z něhož je zřejmé autorovo 

názorové sblížení s filozofickými postuláty V. Solovjeva. Bělyj zde hovoří 

o blížícím se přetvoření světa a člověka, o boji dobra a zla (Krista a Antikrista) 

v lidských duších a o zákonité nutnosti propojení země a nebe («небо 

опускается, а земля растет в небо»)125. Později Bělyj ve stejném časopise, a to 

v č. 9 z r. 1903, uveřejňuje stať s příznačným názvem «О теургии», která je 

mnohdy považována za „manifest ruského symbolistického hnutí“. Bělyj zde 

prohlašuje, že v dějinách lidské kultury právě nyní přichází epocha, kdy je 

lidstvo obdařeno schopností „rozšířit hranice svého duchovního života“. K tomu 

je ovšem podle něho nezbytné napomáhat kultivování a následnému znovuzrození 

„teurgického elementu slova“, tj. jeho vnitřní reality jako božsky činorodé 

podstaty, která je zároveň „schopností jasného, religiózního tvoření – teurgie“. 

Skutečné umění je tedy vždy spojeno s teurgií, a tak je podle Bělého nutné 

prostřednictvím slova znovu „nalézt a naučit se vyjádřit těsné spojení Člověk – 

Bůh, Syn – Otec“. Příkladným vzorem básníka – teurga, básníka – proroka je 

Bělému slovo novozákonní tradice, slovo Ježíše, apoštolů a proroků. Slova tak 

tvoří „modlitbu“, ve které se umění setkává s mystikou, a právě toto setkání je 

                                           
124 БЕЛЫЙ, А. Луг зеленый. Москва: 1910, с. 230. 
125 Tuto myšlenku Bělyj později rozvíjí ve stati «Настоящее и будущее русской 

литературы»: «Наш путь, в соединении земли с небом, жизни с религией, долга 
с творчеством...». БЕЛЫЙ, А. Настоящее и будущее русской литературы. In Луг 
зеленый. Москва: 1910, с. 61. 
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podstatou teurgie: «…теургия воздвигает пророков, вкладывает в уста их 

слово, дробящее скалы».126  

Bělého tvůrčí experimenty se slovem, ovlivněné v tomto směru vedle učení 

V. Solovjeva i teoriemi R. Steinera, jsou tak ve své podstatě neustálým hledáním 

skrytého smyslu, prapříčiny jevů v „temném chaosu vnějších forem“, tj. hledáním 

skrytých souvislostí mezi tzv. „vnitřním slovem“ a jeho vnější zvukovou 

podobou a z toho vyplývající rovnováhy mezi živelností a duchovností127. 

„Vnit řní slovo“ se svou energií tak podle Bělého přechází ve „vnějškový 

zvukový projev“, a právě v průběhu tohoto aktu dochází k otevírání smyslu a 

postupnému zrodu „vědomí“ ve zvuku samotném. Slovo, které žije uvnitř každé 

lidské bytosti samostatným duchovním životem a které je tak vždy projevem 

ducha, se stává „Logem“ a „Logos“ se tak podílí na výstavbě každého zvukového 

projevu. V „Logu“ se podle autora pak skrývá „inspirativní kořen poezie“. 

Celková proměna člověka „vnějšího“ v člověka „vnitřního“, duchovního je ve 

své podstatě odhalením těchto skrytých vazeb. Z tvořícího umělce se tehdy stává 

„nositel vnitřního slova“. Touto cestou pak básník – teurg dosahuje nejvyššího 

cíle umění. Tímto cílem je nalézání podstaty bytí skryté podstaty bytí skryté pod 

povrchem všch věcí a „obnažení srdeční krajiny světa ukryté pod pokrývkou 

bohyně Máji“.  

Ve stati «О теургии» se dále Bělyj v souladu s učením V. Solovjeva 

pokouší formulovat myšlenku duchovního, psychického, fyziologického a 

fyzického přetvoření současného člověka, který se stane „prvním stupněm na 

cestě k Bohočlověku“. V lidském podvědomí (podobně jako V. Solovjev a později 

i C. G. Jung) vidí Bělyj „uzel, jímž je každá lidská bytost spojena s božstvím“. 

Cestu takové vnitřní proměny, kdy člověk vidí a vnímá sám sebe jako malý 

vesmír, jenž je součástí většího celku (viz také např. učení gnostiků, Origena 

aj.), a kdy, ocitaje se mimo čas a prostor, slyší dávno zapomenutou hudbu128, 

označuje autor termínem «воздушный путь»: «...когда в восторге стоишь 

                                           
126 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: 1911, с. 122. 
127 Zde jde rovněž o zřejmé vazby na teorie W. von Humboldta, A. Potebni a o daném 

problému podobně uvažujících myslitelů. 
128 Zde se opět setkáváme s fenoménem hudby, která je v Bělého pojetí podobně již dříve 

A. Schopenhauerem definována jako vrchol všech umění, živelná magie, jako ideální 
vyjádření symbolu atd. (viz výše). 
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среди шумящих деревьев, охваченный чувством вознесенности над 

историей, потому что время свернулось, и все, что было, что есть и что 

будет – все слилось в давно позабытую вновь зазвучавшую музыку, и этот 

закон – дверь из мира к тому, что за миром. Стоишь с разведенными 

руками и прося не за себя, не за близких, не за родину, а за весь мир...».129 

Z pozdějších spisů a statí (např. «Символизм как миропонимание», 1903) 

je patrné, že Andreje Bělého v rámci solovjevovského syntetizmu stále více 

zajímá spojení cílů nového umění a evoluce lidského poznání. Jde především 

prostřednictvím tohoto svazku o nalezení nových způsobů vnímání a vyjadřování 

a dosažení stavu bytí, kdy umělecké obrazy budou nejen evokovat pocit krásna, 

ale budou současně sloužit i jako prostředek poznání a rozvíjet tak v člověku 

schopnost vidět v každodenních projevech života jeho „teurgický smysl“. 

Umělecké tvoření je tedy přímým pokračováním tvoření kosmického. 

Manifestace „tajných znaků v přírodě“ rodí potřebu znovupoznat, pochopit a 

umění se tak postupně stává jakousi oporou či „funkcí“ teurgie, jejímž 

konečným cílem je splynutí mikrokosmu s makrokosmem.  

Vyvrcholením tohoto hledání je pak v kontextu Bělého esejistické tvorby 

filozoficko-estetický traktát «О смысле познания» (1916), ve kterém autor, 

ovlivněn zejména učením Rudolfa Steinera, naznačuje velmi originálním způsobem 

cestu vedoucí k rozumovému a duchovnímu přetvoření člověka. Daný text je 

velmi zajímavou sondou do autorova filozofického uvažování v oblasti gnozeologie 

(viz níže). 

V rámci Solovjevova myšlenkového systému Andrej Bělyj rovněž přejímá 

jeho chápání lásky jako religiózní, mystické síly napomáhající přetvoření 

Vesmíru: «Мы начинаем любить явление, видя его идею. Мы начинаем 

любить мир идеальной любовью… Любовь преобразовательна, символична... 

Любовь теургична по существу. Следовательно, в ней мистика. Организация 

любви религиозна… Она идеальна».130 Skutečnými příznaky lásky jsou pro 

Bělého všeobecnost a stálost – Věčnost. Podobně jako V. Solovjev je i Bělyj 

                                           
129 БЕЛЫЙ, А. О теургии. Новый путь № 9, с 120, 122. In ЮРЬЕВА, З. Преображение 

жизни и теургия. Творимый космос у Андрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий 
Буланин,  2000, с. 24. 

130 БЕЛЫЙ, А.  Арабески. Москва: 1911, с. 123. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

75 

zaujat myšlenkou všejednoty, hovoří o „sjednocujícím principu“ a vyslovuje 

naději, že prostřednictvím Světové Duše (Sofie), pojímané zároveň i jako symbol 

dokonalého lidství ukrytém v božské podstatě Krista, dojde ke spojení nebe a 

„země lidských duší“ v jediný nepopsatelný celek. Pro vyjádření naplnění tohoto 

posvátného svazku používá Bělyj v křesťanské kultuře všeobecně známý symbol 

mystického sňatku Krista a Církve. Takový svazek či spojení je v symbolické 

rovině pak nutné chápat jako transformaci empirického bytí v duchovní: 

«Постепенное осуществление брака есть задача всемирно-историческая. 

Его смысл только мистический… Брак и романтическая любовь… являются 

символами иных… сверхчеловеческих отношений… За символизмом следует 

воплощение, теургия. Преображение любовью дает возможность постигнуть 

Христа, воплощенную Вечность. Христос воплощается во всякую 

преображенную любовь».131  

Rovněž některá Bělého umělecká díla, zvl. jeho „čtvrtá symfonie“ «Кубок 

метелей» (1908), jsou přímou projekcí takových úvah. Sama symfonie je 

historií „svaté, kosmické lásky“, počínaje jejím zrodem v pozemském životě a 

konče proměnou milujících v duchovní bytosti, před nimiž se otevírá 

nesmrtelnost. V předmluvě k tomuto svému dílu se v souvislosti se zvolenou 

tematikou Bělyj odvolává na Platónovu filozofii, na Danta a samozřejmě i na 

J. W. Goetha. Přesto je ale „čtvrtá symfonie“ velmi originálním textem 

transponujícím do umělecké roviny především Solovjevovy filozofické postoje. 

Prostřednictvím životních peripetií obou hlavních hrdinů, Světlovové a Adama 

Petroviče, aktualizuje autor znovu motiv kontrapunktu světského života s jeho 

naprostou pustotou a vulgárností a života duchovního směřujícího k trvalosti a 

věčnosti. Adam Petrovič, obdařen atributy nadzemské, věčné lásky, lásky ke 

Kristovi, chce vysvobodit Světlovovou z pozemského zajetí a navrátit ji zpět do 

„světelné, sluneční země“ («…напоить ее небом, увести в солнечную 

обитель…»)132. Světlovová, v níž se od počátku prolínají nebeské a pozemské 

rysy a která je vždy metaforicky spojena s nebeskými tělesy (se Sluncem a 

                                           
131 БЕЛЫЙ, А.  Арабески. Москва: 1911, с. 125, 126. 
132 БЕЛЫЙ, А. Кубок метелей. Четвертая симфония. Скорпмон, Москва 1908, с. 175. In 

ЮРЬЕВА, З.: Космизация любви у Андрея Белого. Творимый космос у Андрея Белого. 
Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2000, с. 65. 
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Měsícem), se na závěr symfonie proměňuje v „Ženu zahalenou do Slunce“ 

(solární mýtus).  

Proměna Světlovové pak tedy ukazuje na moment prostoupení kosmického 

a empirického rozměru bytí. Oba hrdinové, respektive jejich duše, podstoupivše 

hierogamii, vítězí nad smrtí (motiv zabití „draka či hada“ symbolizujícího čas), 

procházejí různými transformacemi, až nakonec nacházejí svůj domov 

v nejvyšším rozměru existence, jehož doménami jsou světlo, čistota (symbol 

labutě a lilie) a věčný život. Prostřednictví tohoto literárního díla ukazuje Bělyj 

v duchu solovjevovské filozofie na možnost přetvoření člověka v duchovní 

bytost prostřednictvím lásky. Pouze láska, která má své kořeny v lásce 

pozemské a která se postupně proměňuje v lásku kosmickou, je ve své podstatě 

hluboce mystická a teurgická a nabývá svůj nadčasový, religiózní a kosmický 

smysl. Na závěr je nezbytné dodat, že tato idea proměny člověka prostřednictvím 

lásky je stejně jako u Solovjeva silně vázána na novozákonní tradici a že 

dominantní úlohu nejen zde, ale i v ostatních Bělého esteticko-filozofických a 

uměleckých dílech hraje právě postava Krista: «И как в преображении 

любовью постигаем Его, так во всякую преображенную любовь воплощается 

Он».133 

                                           
133 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва 1911, с. 126. In ЮРЬЕВА, З. Космизация любви у Андрея 

Белого. Творимый космос у Андрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 
2000, с. 63. 

  Podobné myšlenky a motivické struktury jako v Bělého „čtvrté symfonii“ lze nalézt 
i v některých dílech české literatury přelomu století. V roce 1900 vzniká jeden 
z posledních románů Julia Zeyera: „Troje paměti Víta Choráze“. V jeho poslední části – 
„t řetích pamětech“ – se objevuje motiv lásky k „neznámé ženě”. Na rozdíl od „prvních 
pamětí“ se však tato láska proměňuje z pozemské v duchovní a je realizována jako 
splynutí obou milenců v absolutnu (podtitul románu zní „Eros pročištěný spočinutím 
v Bohu”): „…však v lůně věků někdy setkáme se / než v Bohu splynem, konečně a 
navždy, / neb spojila nás silná láska těsně. / Je pravda, nebyla to láska svatá, / však lidská 
byla, mocná jako živel / a mně i tobě vyrostla z ní výše. / Byl kořen její v smyslech, 
odpoutala se, / ale z hříchu rostla k ideálu…“ (ZEYER, J. Troje paměti Víta Choráze. In 
Básně (lyrika a drobná epika). Praha: Česká grafická unie, 1941, usp. a doslov napsal 
J. Š. Kvapil, s. 99).  

  „Třetí paměti“ jsou rovněž koncem pozemské pouti Víta Choráze a nalezením ideálu. 
Tímto ideálem je duchovní láska, odpoutání se od hmoty, zasvěcení do věčné pravdy, 
ušlechtilé lidství Víta Choráze, jehož vzorem je Kristus, jednak jako spasitel, dárce, 
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S ohledem na sledovanou problematiku je ale nutné upozornit na další 

souvislosti. Jak už bylo řečeno, kult lásky a zejména pak kult Sofie – Věčné ženy, 

jež přichází na Zemi cestou opětovného spojení našeho světa s „prapříčinou všeho 

bytí“ překonat „světový chaos“, má v obecně filozofické rovině iniciovat 

celkovou proměnu člověka v duchovní bytost. Z tohoto faktu vyplývá 

v myšlenkovém a uměleckém světě ruského symbolizmu všudypřítomný a velmi 

intenzivní fenomén očekávání Sofie, její zbožňování a následné poznání, 

vyrůstající v solovjevovském chápání z hlubin lidského vědomí a vedoucí podle 

slov A. Bělého k formování jakéhosi „nového rytířského řádu“. Je nutné ale 

podotknout, že u A. Bělého a samozřejmě také u A. Bloka, má tento fakt své 

hluboké kořeny přímo v reálném životě. U obou autorů je to způsobeno 

především promítnutím konkrétních událostí z jejich milostného života 

do uměleckého tvoření. V případě A. Bělého lze v těchto souvislostech mluvit 

o velmi intenzivním prožitku lásky k L. D. Blokové (1905) a о několikaletém 

manželství s A. Turgeněvovou (1909–1922). Ačkoliv první vztah ústí postupně 

v citový otřes. Velmi silný prožitek osobní deziluze doprovázený navíc také 

vážnou roztržkou s Blokem a vztah druhý končí úplným odcizením a následným 

rozchodem obou partnerů, nalézáme v okamžicích naprostého milostného štěstí 

v autorově korespondenci a umělecké tvorbě pasáže svědčící o přímé projekci 

mytologému Sofie do osoby milované ženy. Domníváme se, že následující 

citace, z nichž první pochází z Bělého dopisu A. Blokovi s přesnou datací 

(11. srpen 1906) a druhá je fragmentem básně A. Bělého věnované jeho ženě 

Asje (A. Turgeněvová byla adeptkou učení R. Steinera a podle všeho přivedla 

spisovatele k antroposofii) jsou dostatečným důkazem tohoto tvrzení. Milovaná 

žena se jako by stala vtělením božské bytosti. Oba texty navíc spojuje 

analogický formální aspekt, mají totiž podobu vroucí motlitby buď k vyšší 

bytosti a nebo bytosti prostředkující kontakt s božstvím: «Клянусь, что Люба – 

это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души; клянусь, 

                                           
jednak jako příklad lidské cesty ke splynutí s Bohem: „Ó, lásko, lásko, / ta zemi pojíš 
k nebi, lidi k Bohu / v svém čistém pravýznamu beze skvrny!– / Ó, srdce moje, rozplyň se 
v té lásce, / v té čisté k Bohu! Stoupej jako příboj, / má lásko bezedná, jak řeka val se / a 
nes mou duši v pramen její svatý. / v svou prapříčinu vrať se duše moje, / tam vlij se, 
vpadej a tam posléz ztrať se, / jak krůpěj v moři, v nesmrtelnosti Boží – / Byl Bůh tvým 
začátkem, to pomni duše! / Buď Bůh tvým také koncem, duše moje –“ (Dtto, s. 99) 
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что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что только 

через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без 

Любы… клянусь, что сила моей светлой во свет, всегда о свете, потому что, 

клянусь, я ищу Бога. Клянусь, что в искании этом для меня один, один, 

один путь: это Люба. Клянусь… что душа моя вся ушла в то, чтобы близость 

наша оставалась. Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба – 

необходимый воздух моей души… К встрече с Любой в Петербурге… 

готовлюсь как к таинству».134 

 

   «Я узнал Тебя!.. 

   Ты сошла мне из воздуха!.. 

   Ты осветила мне. 

   Ты мое сошествие в горы. 

   Сошествие Духа во мне... 

   В день, когда ты покинешь меня, 

   Я паду».135 

 

Na pozadí Bělého složitých životních peripetií ovšem L. D. Bloková a 

později i A. Turgeněvová ztrácejí v básníkově tvorbě poslední atributy obrazů 

„věčného ženství“. Proměna vztahu k L. D. Blokové se zrcadlí zejména v cyklu 

veršů «Снежная Дева», který se stal součástí Bělého sbírky «Урна» (1909). 

Básníkova „múza“ zde už není „Překrásnou Dámou“, ale „Stříbrnou Sněžnou 

Děvou“, jejíž oči jako modrý led zrcadlí duši. Světlo a lásku tak postupně střídá 

chlad a smrt. Své poslední setkání s ní popisuje Bělyj M. Cvětajevové následujícím 

způsobem: «В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота».136 

Později, kdy se v troskách ocitá i jeho manželství s A. Turgeněvovou, volí Bělyj 

                                           
134 БЛОК, А. Новые материалы и исследования. Москва: 1982. Кн. 3, с. 253. In ЮРЬЕВА, 

З.  Космизация любви у Андрея Белого. Творимый космос у Андрея Белого. Дмитрий 
Буланин, Санкт-Петербург 2000, с. 68. 

135 БЕЛЫЙ, А. Записки чудака. Москва, Берлин 1922, Т. 1, с. 20. БЛОК, А. Новые 
материалы и исследования. Москва: 1982. Кн. 3, с. 253. In: ЮРЬЕВА, З.: Космизация 
любви у Андрея Белого. Творимый космос у Андрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий 
Буланин,  2000, с. 69. 

136 МОЧУЛЬСКИЙ, К.: Андрей Белый. Париж 1955, с 235. 
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pro vyjádření svého vnitřního stavu velmi podobné výrazy: «…девушки, 

женщины – в ней не осталось почти. У нее теперь не огневое, а восковое 

лицо…»137 Zcela zřetelné aluze na Bělého těžké životní období pak nalézáme 

v románu „Petrohrad“ . V postavě Sofie Lichutinové, která více než lidskou 

bytost připomíná loutku či voskovou figurínu, za jejímiž zády se začíná 

prázdnota přecházející ve staletí, lze do jisté míry spatřovat Bělého ironizující 

pohled na „kult Sofie“ adorovaný jím a jeho nejbližšími přáteli (A. Blokem a 

S. Solovjevem) ještě v ne příliš vzdálené minulosti.  

Oddíl, v němž jsme se pokusili nastínit souvislosti mezi myšlenkovými 

světy V. Solovjeva a A. Bělého, uzavřeme krátkým zamyšlením nad jedním 

z posledních, nicméně důležitých impulsů Solovjevovy filozofie v Bělého 

esteticko-filozofické a umělecké tvorbě. Tímto impulsem je bezesporu silný 

apokalyptický náboj celé Solovjevovy myšlenkové soustavy. Zájem o „Zjevení 

sv. Jana“ a s ním související pokusy o jeho exegezi je příznačný pro kulturní 

atmosféru Ruska konce 19. a počátku 20. století. Z hlediska historického lze 

tento kulturní fenomén odůvodnit zejména událostmi ovlivňujícími chod 

evropských dějin v prvních dvaceti letech 20. století (Rusko-Japonská válka, 

revoluce v r. 1905, 1. světová válka a nakonec pro ruskou kulturu v mnohém 

zlomový rok 1917138).  

                                           
137 БЕЛЫЙ, А. Записки чудака. Т. 1, с. 159. In ЮРЬЕВА, З.: Космизация любви у Андрея 

Белого. Творимый космос у Андрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин,  
2000, с. 67. 

138 Reakcí na na tragický stav světa a kultury je mezi jinými i kniha Vasilije Rozanova 
«Апокалипсис нашего времени» (1918), která vznikla o několik let později. Jako důkaz 
tohoto tvrzení si dovolujeme ocitovat vybrané pasáže ze zmíněného díla: „Od 
15. listopadu budu čtrnáctidenně nebo měsíčně vydávat texty pod společným názvem 
Apokalypsa naší doby. Titul nepotřebuje vysvětlení díky probíhajícím událostem, jež mají 
nikoli jen zdánlivě apokalyptický ráz. Není pochyb o tom, že vše, co se nyní děje, má 
hluboký základ v kolosální prázdnotě, která v evropském lidstvu (veškerém, tedy 
i ruském) vznikla na místě někdejšího křesťanství; do této prázdnoty se propadá vše: 
trůny, třídy, stavy, práce, bohatství. Vše je otřeseno, všichni jsou otřeseni. Všichni a 
všechno hyne. Vše se přitom propadá do prázdnoty duše, která ztratila starý obsah. (…) 
A Apokalypsa najednou velikým hlasem křičí: Víc masa… Víc nářku… Víc řevu… Svět 
vychrtl, je nemocný… Tajemný stín přivodil světu churavost…, Svět je bez života… 
Rychleji, rychleji, dokud ještě není pozdě… dokud ještě zbývají poslední minuty. Všechno 
obrátit zpátky, nové nebe, nové hvězdy. Bohatství živých vod, strom života.“  

 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

80  

Na jaře roku 1900 vystupuje v Moskvě Vladimír Solovjev s přednáškou 

«О конце всемирной истории». Text přednášky, podobně jako další díla spadající 

do Solovjevova pozdního tvůrčího období, mezi nimi například «Три разговора» 

(1899–1900), jehož jednotlivé části, jako např. povídka «Краткая повесть об 

Антихристе» a poéma «Панмонголизм», jsou, jak napovídají jejich samotné 

tituly, zaměřeny silně eschatologicky. Ve svých posledních pracích, jež jsou 

naplněny apokalyptickými předtuchami zániku existující civilizace, totálního 

rozvratu a pádu evropské kultury, hledá V. Solovjev cestu lidstva k obrodě a ke 

spáse a nachází ji v religiózním principu, který, jak už bylo řečeno dříve, může 

vést člověka k jeho definitivní duchovní obnově spočívající v obecné rovině ve 

spojení nebeského a pozemského. Jak silný byl vliv tohoto Solovjevova vystoupení 

na symbolisty je patrné i z Bělého studie nazvané příznačně «Апокалипсис 

в русской поэзии»: «Меня поразила не столько сама Повесть об Антихристе, 

сколько слова действующих лиц… В этих словах я прочел все неуяснимое 

доселе в своих личных переживаниях. (…) …разверзлось жерло вулкана и 

черная пыль, подобно сети, распространилась по всей земле… Еще тогда 

я понял, что дымка, занавесившая духовный взор, падет на Россию, являя 

вовне все ужасы войн и междоусобий».139 

Solovjevovy „apokalypticky zabarvené“ úvahy o osudu budoucí kultury 

samozřejmě velmi silně rezonují ve většině esteticko-filozofických pracích, 

uměleckých dílech, korespondenci a denících symbolistů (A. Bělého, A. Bloka a 

S. Solovjeva). Apokalyptická koncepce světového vývoje se stala jedním 

z dominantních motivů převážné většiny Bělého děl. Motivy očekávání 

osudového pádu existující kultury lze mimo jiné nalézt i v pozdějším období 

autorovy tvorby, například v jeho korespondenci s Ivanovem–Razumnikem z let 

1913–1932: «Итак: эмпирически доказано, что Вселенная – конечна; т. е. 

Пралайя140 уже показалась на горизонте будущего, как реальный факт, и 

стало быть, апокалиптический конец мира, который раньше физического 

                                           
  In ROZANOV, V.  Apokalypsa naší doby. Praha: Torst, 1997, přel. K. Štindl, doslov napsala 

M. Zadražilová, s. 95, 110. 
139 БЕЛЫЙ, А. Апокалипсис в русской поэзии. Символизм как миропонимание. Москва: 

Республика, 1994, с. 406. 
140 Sanskr. – jde o periody proměn Vesmíru. Teosofie v tomto jevu spatřuje „smrt Vesmíru“, 

viz БЛАВАТСКАЯ, Е. П.  Тайная доктрина. Т. 1 Космогенезис. Ленинград: 1991, с. 87–89. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

81 

конца (75 000 лет), приперт к нам: он – не далекое, а близкое будущее. …мы – 

такие бездомные наши: дома разрушаются; мы вступаем в период 

разрушения домов».141 

Apokalyptické symptomy vidí Bělyj, jak je patrné i z dalšího dopisu 

Ivanovu-Razumnikovi (1926), v boji mezi kosmickou etikou Slunce – Srdce a 

„bakteriologií, kterou se stala mechanizovaná etika světového maloměšťáka“: 

«Мы – крайне беспомощны; на нас нападают по-новому, с неистовой 

космической силой (космической не в моем смысле); сейчас время, когда 

с неба на землю свергается Дракон (вспомните Апокалипсис); и потому-то 

в мелочах наших судеб пропечатан новый стиль напастей, промаргивая 

который мы обречены на неудачи; Дракон вчера еще был, так сказать 

созвездие Дракона; а теперь Дракон подготовляется пророками зверя…; это 

созвездие уже появляется на земле; и люди, носящие печать этого созвездия. 

Появляются среди нас; и – мы ли их не знаем? Но мы бессильны, пока мы 

не станем каппами созвездия Девы».142  

Vraťme se ovšem k již výše zmiňovaným dílům Vladimíra Solovjeva, 

v nichž se objevuje apokalypticky vyznívající motiv nového vpádu Mongolů do 

Ruska a s ním spojený fenomén zániku a naprostého rozkladu západní civilizace. 

Ten se pak pro Andreje Bělého stal podhoubím pro uvažování nad problémem 

„dialogu kultur“, tj. prolínání a vzájemného působení dvou diametrálně odlišných 

kulturních světů – Východu a Západu. V „panmongolizmu“ viděl Solovjev 

velmi aktuální hrozbu pro západní civilizaci. V období, kdy Andrej Bělyj 

pracoval nad první redakcí románu „Petrohrad“  (1911–1913, vydáno v r. 1916, 

druhé přepracované vydání 1922, Berlín), psal ve svých memoárech: «Нота 

близкой катастрофы, и в ней нота Востока (монголов, татар) переживалась 

мною; в те именно месяцы и писал Петербург…»143  

Z románu samotného lze poznat, že jeho autor vycítil negativní 

„mongolskou sílu“ uvnitř ruské společnosti a přesvědčuje nás, že „mongolský 

Východ“ pronikl hluboko do srdce „ruského Západu“. V centru románového 

                                           
141 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 

usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 569–570, 424. 
142 Dtto, s. 420. 
143 БЕЛЫЙ, А. Начало века: Воспоминания. Москва: 1990, с. 196–197. 
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dění stojí rodina Ableuchovových, senátor Apollon Apollonovič a jeho syn 

Nikolaj. Badatelé, zabývající se v současné době tvorbou Andreje Bělého a 

zejména pak jeho románem „Petrohrad“ 144, se domnívají, že prostřednictvím 

křestního jména senátora Ableuchova – Apollon lze nalézt skryté paralely 

románu s některými texty Vladimíra Solovjeva. V tomto případě jde především 

o už citovaný Solovjevův text «Три разговора», jehož součástí je novela 

nesoucí příznačný název «Краткая повесть об Антихристе».  

Základním dějovým uzlem „legendy“ je boj „křesťanského“ a „satanského“ 

principu ve světě. Součástí uměleckého díla je epizoda inspirovaná velmi silně 

novozákonním „Zjevením sv. Jana“. Antikrist zde přichází na svět v čele vojsk 

z Východu a podmaní si evropské lidstvo. Po jeho boku stojí mág, jehož jméno 

je Apollonij. Solovjev tuto postavu popisuje takto: «Этот чудодей, по имени 

Аполлоний, человек несомненно гениальный, полуазиат, полуевропеец, 

католический епископ в стране неверных».145 V podobné situaci se nachází 

i Bělého románová postava Apollon Apollonovič Ableuchov. Ačkoliv je jedním 

z čelních představitelů politického systému vytvořeného v minulosti prozápadně 

orientovaným Petrem I., cítí, že mu v žilách stále kolotá krev jeho východních 

předků: Ab – Laj – Uchovů. S tímto latentním pocitem jsou úzce spojeny senátorovy 

sny, nevědomé stavy a astrální poutě, kdy se dobírá svého tragického určení: 

«… дело жизни его… оказалось сплошное, громадное монгольское дело…»146 

Údělem celého rodu Ableuchovů je tak dán mocí osudu úkol „rozkolísat 

všechny hodnoty“ a „uvést svět do vězení cyklického koloběhu bez jakékoliv 

změny“. Podobně jako další z postav Dudkin, který předpovídá nástup barbarské 

epochy a nový příchod Mongolů, jsou i otec a syn nakaženi podivnou nemocí, 

jejíž diagnózou je „běsovství, chaos, strach, obecná touha po smrti, pocit 

propasti…“: «Все явления действительности разделялись им на две категории: 

на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное 

пока таиться под маскою утонченности и под этою маскою заражает сердца 

                                           
144 Viz např. ДУБОВА, М. А. К философским истокам проблемы «Запад – Восток» 

в романе Андрея Белого «Петербург». In Genus Poetarum. Коломна: 1995, c. 28–36. 
145 «СОЛОВЬЕВ, В. Три разговора. Москва 1991, с. 22.» ДУБОВА, М. А. К философским 

истокам проблемы «Запад – Восток» в романе Андрея Белого «Петербург». In Genus 
Poetarum. Коломна: 1995, c. 30. 

146 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, с. 206. 
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хаосом, уже тайно взывающим в душах… Адександр Иванович приглашал 

поснять маски и открыто быть с хаосом».147 Tuto románovou pasáž pak lze 

doplnit ukázkou z už zmiňované Bělého studie «Апокалипсис в русской 

поэзии»: «Следует помнить, что призрачен красный дракон, несущийся на 

нас с Востока: это туманные облака, а не действительность; и войны вовсе 

нет: она – порождение нашего больного воображения, внешний символ 

борьбы наших душ с химерами и гидрами хаоса».148 Podobně vyznívá 

i úryvek z korespondence A. Bělého z doby, kdy v Evropě zuří 1. světová válka: 

«…события мировой истории подготовляются тайными силами (черными и 

белыми) это мы знаем; что Европа, а с ней и мы бессознательно 

превращаемся в марионетик – это все мы узнаем хотя бы потому, что все 

светлые начинания у нас неизбежно срываются а все темные процветают».149 

Téma „panmongolizmu“ a osudového střetu „zdravého barbarství“ se 

světem stojícím na křesťanských principech prostupuje téměř celý román. 

Podobně jako Vladimír Solovjev ve své tvorbě apostrofuje Rusko («О Русь! 

В предвидение высоком / Ты мыслью гордой занята, – / Каким же хочешь 

быть Востоком: / Востоком Ксеркса иль Христа?)150 se pokouší tento 

problém rozřešit i Andrej Bělyj. V románu „Petrohrad“  jsme svědky střetu 

zmiňovaných principů, tj. principu „satanského“ a principu „křesťanského“, 

prostřednictvím dvou symbolických postav: záhadného Peršana Šišnarfne 

(Enfranšiš) zosobňujícího destruktivní síly ve vědomí hrdinů a Smutného 

dlouhána ztělesňujícího se vší pravděpodobností princip dobra v podobě postavy 

bohočlověka – Krista znovu sestoupivšího na svět. Román „Petrohrad“  je tedy 

románem, v jehož narativním prostoru spolu soupeří o lidské duše dvě síly, síla 

dezintegrující – „satanská“, která přináší rozklad a naprostý chaos ústící 

v nebytí, a síla integrující – „křesťanská“, která je v duchu Solovjevova myšlení 

nositelkou celostnosti obsažené v pojmu bohočlověk. 

                                           
147 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, c. 292. 
148 БЕЛЫЙ, А. Апокалипсис в русской поэзии. Символизм как миропонимание. Москва: 

Республика, 1994, с. 410.  
149 БЕЛЫЙ, А. Письма А. Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой. In А. Белый 

в поисках Р. Штейнера. Новое литературное обозрение № 9. Москва: 1994, с. 135. 
150 СОЛОВЬЕВ, В. Стихотворения. Москва: 1989, с. 48. 
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Nejen na stránkách románu „Petrohrad“, ale i v mnoha dalších pracích tak 

Bělyj dále rozvíjí apokalypticky orientované solovjevovské vize o posledním 

boji mezi silami dobra a zla vedoucímu k pohlcení Evropy „východním 

barbarstvím“151, a tedy přirozeně i k zániku civilizovaného světa. V duchu 

proroctví obsaženém ve „Zjevení sv. Jana“ ovšem tento zánik předznamenává 

„nový počátek“, který spolu se symbolem nového příchodu Ježíše Krista nese 

v křesťanské symbolice význam duchovní obrody, obnovy světa a člověka a 

nastolení „Království Božího na Zemi“: «Туманы тоски вдруг разорваны 

 зорями новых дней, срыв старых путей переживается Концом мира, весть 

о новой эпохе – Вторым пришествием. Нам чуется апокалиптический дух 

времени. К Началу мы устремляемся через Конец»,152 «...это – процессы 

смерти, это – знаки умирания; но в знаках умирания этого – вспыхивает 

заря невыразимой радости от воскресения будущего, в будущих 

перевоплощеньях; то, чем звучит весенний цветок, есть настоящая, 

предстоящая, земная красота; … и нужен возраст, предрасположение 

к мудрости, чтобы предпочесть яркому цветку сухой листик. …весной нам 

доступнее духи воды, а осенью духи воздуха и огня; это – в плане 

стихийно-земном; а в плане духовно-космическом это значит, что осенью 

с явлениями увядания, сгорания природы в ауре огня (а окраска сгорающих 

листьев есть именно аура огня) встают нам сигналы солнечной воздухо-

огненной культуры архангелов».153 

                                           
151 Téma nebezpečí, přinášeného „východním barbarstvím“, které působí z historického 

hlediska dlouhodobě na Rusko, je signalizováno a rozvíjeno především v první redakci 
románu „Petrohrad“. Redakce druhá (r. 1922) je už ovlivněna tragickými historickými 
událostmi, které postihly Evropu v prvních desetiletích 20. století (1. světová válka, 
revoluce v r. 1917). Snad právě proto zde dochází autor k poznání, že i západní svět může 
být nositelem stejně zhoubných myšlenek a rozkladných sil jako „barbarský Východ“. 
Pod tíhou myšlenek, které s sebou přineslo působení vnější reality, začíná Bělyj ve svých 
dalších uměleckých a teoretických pracích intenzivně přemýšlet o budoucí úloze Ruska. 
Dominantní úlohu zde hraje myšlenka konečné syntézy východního a západního myšlení 
v ruském kulturním prostoru. Oporou v takto orientovaných úvahách jsou mu především 
myslitelé spadající do kontextu západní a východní filozofie konce 19. století – 
V. Solovjev, A. Schopenhauer a F. Nietzsche.  

152 БЕЛЫЙ, А. Воспоминания о А. Блоке. München: 1969, с. 9. 
153 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 

usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 367, 369. 
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V románu „Petrohrad“  nejsme však svědky této konečné kosmické obrody. 

Z tohoto úhlu pohledu je snadno poznatelné, že jeho hlavní hrdinové si 

uvědomují tragický stav světa. Z jejich snů a představ se pomalu vynořuje 

postava Smutného dlouhána, Bílého domina ukazujícího cestu z chaoticky 

uspořádaného prostoru světa, který spěje ke svému zániku, směrem k řádu a 

harmonii. Proto jsou osudy daných postav naplněny společným cílem – 

odchodem ze života ve společnosti a rezignací, v nichž do jisté míry lze 

spatřovat určité očekávání událostí směřujících k naplnění konečného osudu 

tohoto světa v souladu s poselstvím „Zjevení sv. Jana“.  

V samotném závěru stati věnované filozofii Vladimíra Solovjeva a její 

souvislosti s tvorbou Andreje Bělého je tedy možné konstatovat, že tak jako pro 

naprostou většinu symbolistů, i pro Andreje Bělého představuje Solovjevův 

filozofický systém jedno ze základních východisek pro konstituování jeho 

názorů ve sféře filozofického, kulturologického a estetického myšlení. Vladimír 

Solovjev ovšem nebyl jediným ruským myslitelem, který ve značné míře 

ovlivnil Bělého uměleckou a teoretickou tvorbu. Další osobností, jejíž myšlenky 

zanechaly zcela zřetelné stopy v Bělého pojetí symbolizmu nejen jako uměleckého 

směru, ale šířeji pojatého filozoficko-estetického systému, je bezpochyby jeden 

z nejvýraznějších myslitelů v kontextu ruské filozofie počátku 20. století – Pavel 

Florenskij. 

PAVEL FLORENSKIJ 

«Вся суть в Флоренском… Оригинальные мысли его во мне жили… Любил 

он говорить о теории знания; и укреплял во мне мысль о критической 

значимости символизма». 

         Андрей Белый154 

 

                                           
154 СИЛАРД, Л. Андрей Белый и Павел Флоренский (Мнимая геометрия как встреча 

новых концепций пространства с искусством). In Studia Slavica 33/1987, s. 227–238, 
s. 229. Viz také Из наследия П. А. Флоренского (К истории отношений с А. Белым). 
Контекст 1991. Москва: Наука,  с. 3–20. 
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Náboženský myslitel a matematik Pavel Florenskij (1882–1937) zaujímá 

nepochybně mezi teoretiky ruského symbolizmu významné postavení. Stejně tak 

jako i ostatní představitelé mladší generace ruského symbolizmu, jejichž 

esteticko-filozofické programy a koncepce vycházejí ze zcela jednoznačné 

orientace na nadsmyslové, intuitivní vnímání a uchopení jevů, chápe i Florenskij 

symbolizmus nejen jako umělecký směr, ale jako jistý způsob pohledu na svět, 

kulturu a na lidský život jako celek.  

Do centra zájmu tohoto pozoruhodného myslitele se z filozofického hlediska 

dostává pojem symbol jako jediné, synteticky pojaté světonázorové východisko, 

jehož prizmatem lze pak vidět a chápat všechny projevy lidské kultury. 

Vycházeje z ontologické stránky symbolu a ovlivněn solovjevovskou koncepcí 

všejednoty155, definuje Pavel Florenskij symbol jako „zjevovanou podstatu, 

smysl prosvítající obrazem“, jako „tajemné prosvěcování skutečnosti jiným 

světem a prosvítání jiného světa skrze skutečnost“, jako jev „dvojjediného 

materiálně-duchovního charakteru“, mající svoji duši a tělo. Jeho prostřednictvím 

lze spolu s „magií dialogu“ odkrýt skutečný a pravdivý smysl poznávaného a 

postihnout „tušené tajemství světa, viděný i neviděný, symbolický svět v jeho 

jednotě“.156 Otázkou a problémem symbolu je tedy pro Florenského otázka 

vazby fenoménu a noumenonu a otázka odkrytí noumenonů ve fenoménech a 

jejich konečného zjevení a ztělesnění.  

Symboly se podle Florenského utvářejí s vnitřní nevyhnutelností podle 

určitých zákonitostí pokaždé, když začínají fungovat určité stránky ducha. 

Symbol je tak definován jako „sebepřesahující bytí“, jako podstata, jejíž energie 

srostená či utvářená srosteně s energií jiné, vzácnější a hodnotnější podstaty, tuto 

podstatu cele obsahuje. Každý symbol má tedy ve své podstatě dvojí povahu, je 

tedy z jedné strany „lidský“ a ze strany druhé zároveň „nadlidský“. V tomto 

směru jde o provázanost symbolizujícího a symbolizovaného (označujícího a 

označovaného) projevující se v symbolu, o synergii „jednoty podstaty a 

                                           
155 Tj. principu vnímaného Vladimírem Solovjevem a později i Pavlem Florenským jako 

prožívání spojení mezi pozemským – organickým světem a světem nadpozemským – 
transcendentním, spojení uváděného do pohybu „tvůrčím aktem“ Stvořitele a chápaného 
jako základní východisko poznáváni v každé oblasti lidské činnosti. 

156 MALITI , E. Realistický symbolismus Pavla Florenského. In Symbolismus jako princíp 
videnia.Bratislava: SAV, 1996, s. 22. 
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energie“, jež vychází z touhy po živé, organické rovnováze věčně tvořeného 

světa, pro niž je jediným duchovním cílem hledání, prožívání a syntetické 

postižení „živé pulsace Absolutního Krásna Pravdy“. Svět je tak ve Florenského 

úvahách viděn jako „vždy plynoucí, vždy přítomné a rozechvěné polobytí“, za 

kterým citlivé smyslové orgány mohou zachytit jinou, neviděnou skutečnost, 

nesoucí svůj tajemný význam: «...символы возникают, рождаются в сознании 

и исчезают из него, но они в себе – вечные способы обнаружения 

внутреннего, вечные по своей форме; мы воспринимаем их лучше или 

хуже, смотря по действенности некоторых сторон духа. Но мы не можем 

сочинять символов, они сами приходят, когда исполняешься иным 

содержанием. Это иное содержание, как бы вливаясь через недостаточно 

вместительную нашу личность, выкристаллизовывается в виде символов, и 

мы преобрасываемся этими букетиками цветочков и понимаем их, потому 

что букетик на груди снова тает, обращаясь в то, из чего был создан».157 

«Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не 

закрывается, а именно раскрывается, в своей подлинной сущности».158 

«Вглядись в явление – и увидишь, что оно есть шелуха другого глубже его 

лежащего. И то, глубже лежащее, – есть ноумен в отнощении первого, как 

феномена».159 

S tím je samozřejmě velmi úzce spjato i Florenského chápání umělecké 

tvorby. Pravá umělecká tvorba je pouze ta, která je založena na podobných 

principech jako sen, jenž, stejně jako každé symbolické umění, leží vždy na 

hranici viděného a neviděného, na hranici bytí a nebytí, představuje jakousi 

„zrcadlovou metaforu, v níž čas stojí či plyne opačným směrem. Následně pak 

existují dva typy umělecké tvorby: „sestupující“ a „vystupující obrazy“ odlišující 

se vzájemně od sebe svým vztahem k času. Umění „sestupující“ je Florenským 

považováno za „nesmírně teleologické, za krystal času ve zdánlivém 

                                           
157 Переписка П. А. Флоренского с А. Белым. Контекст. Москва: 1991, с. 33. 
158 ФЛОРЕНСКИЙ, П. А. Воспоминания. Литературная учеба 1988 № 6, с. 120, In 

Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. Москва: Наука, 
1990, с. 23. 

159 Dtto, s. 23. 
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prostoru“160. Jde o takový „symbolizmus, který v reálných obrazech ztělesňuje 

jinou zkušenost, která se tak stává vyšší realitou“. Naopak umění „vystupující“ 

je vždy tvořené mechanicky a ve shodě s časem, z něhož vychází. Naturalizmus 

jdoucí od skutečnosti ke zdánlivému obrazu skutečného, vede k iluzornímu 

obrazu skutečného, k  „prázdné napodobenině každodenního života“161. V okamžiku, 

kdy umělcova duše „vystupuje“ nahoru k nekonečným nebeským výšinám, jde 

podle Florenského o „dionýské postižení podstaty viděného“. V případě, kdy 

duše umělce (tj. tvůrce zastupujícího Stvořitele „sestupuje“ dolů z výšin světa 

neviděného, objevují se před ní jeho symbolické obrazy, tj. podoby věcí a idejí, 

jde o „apolónské vidění duchovního světa“162. 

Každý tvůrce je v jistém smyslu „mágem zaklínajícím realitu“ prostřednictvím 

slov. Ve své práci «Имена» (1917)163 rozvíjí autor tvrzení symbolistů o vztahu 

zvuku a významu, ve kterém byl spatřován akt duchovního zjevení podstaty. 

Podle Florenského tvrzení se duchovní podstata každého jména realizovaného 

ve zvuku dá postihnout vcítěním se do jeho zvukového těla. Vnitřním jádrem 

každého uměleckého obrazu se tak stává jméno jako nový, vyšší druh slova a 

umělecké dílo je pak určitým prostorem chápaným jako „silové pole“ takových 

obrazů – jmen.  

V jazyce tak Florenskij vidí „dvojníka rozumu, jeho zjevovanou podstatu a 

filozofický nástroj sebepoznání“, jehož prostřednictvím probíhá neustály zápas 

člověka o logos. Jazyk ve Florenského pojetí je považován za fenomén mající 

dvojí povahu, která se projevuje v koexistenci jeho dvou protikladných podstat: 

„tvořivé, individuální“ a „monumentální, kolektivní“. Tvořivé a individuální 

v jazyce je osobním projevem a ohlasem celé bytosti na určitý jev světa. Jazyk 

utvářený v procesu samotné řečové činnosti vede skrze čistou emocionalitu 

                                           
160 «ФЛОРЕНСКИЙ, П. А. Иконостас. У водоразделов мысли 1. Статьи по искусству, 

с. 205.» MALITI , E. Realistický symbolismus Pavla Florenského. In Symbolismus ako 
princíp videnia. Bratislava: SAV, 1996,  s. 49. 

161 Dtto, s. 50. 
162 Viz MALITI , E. Realistický symbolismus Pavla Florenského. In Symbolismus ako princíp 

videnia. Bratislava SAV, 1996, s. 50. 
  Podobné teorie vedle Florenského rozvíjí i Vjač. Ivanov, který v symbolizmu a v umělecké 

tvorbě rozlišuje dva různé směry, „symbolizmus realistický“ a „symbolizmus idealistický“.  
163 ФЛОРЕНСКИЙ, П. Имена. In Вопросы литературы. 31, 1/1998. 
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k zaumnosti, od zaumnosti postupně k neartikulovatelnosti, ztrácí se tak 

postupně v živelném hřmotu a hukotu, až se jeho bezprostřednost nakonec 

proměňuje v bezmyšlenkovitost a nesmyslnost. Monumentální a kolektivní 

v jazyce, fungující jako prostředek k používání, vede naopak skrze racionalitu 

ke konvenčnosti a postupnému vyprázdnění jazyka působením ohraničenosti a 

odloučenosti lidského rozumu. Obě podstaty, každá po svém, jistým způsobem 

likvidují jazyk. Jazyk ale nejenže obsahuje tyto dvě podstaty, ale je možný 

pouze prostřednictvím jejich protikladného působení a „realizuje se jako 

pohyblivá rovnováha podstat pohybu a nehybnosti, „činnosti a podstaty, 

impresionizmu a monumentálnosti“164. V oblasti úvah o jazyce se tak Florenskij 

podle E. Maliti165 otevřeně hlásí k „humboldtovskému nazírání na jazyk a ve své 

stati «Антиномия языка» (1922) rozvíjí Humboldtovy postuláty o genezi 

jazyka jako nepřetržitě opakované činnosti, jako působení ducha na článkovaný 

zvuk a označuje tento proces pojmem energeia, o teze, že „jazyk je živá 

rovnováha ergonu a energeie, věci a života“166. Florenského pojetí jazyka jako 

bytostně vnitřního procesu, s jehož pomocí se v člověku odehrává hledání 

názoru a pohledu na svět, tak vede k vytvoření představy o jazykovědě jako 

o ontologické disciplíně akcentující gnozeologický význam komunikace ve 

vztahu mezi jazykem a realitou: «А смысл и цель деятельности тогда стал 

видеться в общении с личностью... в прикосновении голой души к голой 

душе. Если чего можно достигнуть положительного, то только в и чрез 

такое слияние, так чтобы всегда хотя бы два человека до конца, до дна 

понимали друг друга, чтобы каждый из двоих представлялся другому 

бесконечностью. Я увидал, что в таком единстве – основание всего и оно 

постулатом всякой жизни».167 

                                           
164 «FLORENSKIJ, A. P. Termin. Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jozsev Nominatae 

Dissertationes Slavicae. XVIII. Szeged: 1986, s 233–234.» MALITI , E.: Realistický 
symbolismus Pavla Florenského. In Symbolismus ako princíp videnia. Bratislava: SAV, 
1996, s. 37. 

165 Viz MALITI , E. Realistický symbolismus Pavla Florenského. In Symbolismus ako princíp 
videnia. Bratislava: SAV, 1996, s. 37. 

166 Dtto, s. 36–37. 
167 Переписка П. А. Флоренского с А. Белым. In Контекст. Москва: 1991, с. 42. 
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Daná problematika nastoluje nutnost organického propojení Bělého 

esteticko-filozofických teorií s filozofickým přístupem náboženského myslitele 

P. Florenského, který představoval závažnou fázi v evoluci ruského filozofického 

myšlení vůbec.  

K prvnímu významnému setkání Andreje Bělého a Pavla Florenského 

dochází v lednu roku 1904, kdy Andrej Bělyj čte na setkání Ernovy Filozoficko- 

-náboženské společnosti svůj referát «Символизм и религия». V archivu Pavla 

Florenského můžeme o tomto setkání nalézt následující krátkou poznámku: 

«Читал сын проф. Бугаева одну свою статью… Чем больше я узнаю его, 

тем более понимаю, что это замечательная личность, глубокая и совершенно 

не имеющая в себе той вульгарности практической жизни, которая 

в большей или меньшей степени почти у всех. И все мне перед Бугаевым 

казались такими жалкими и ничтожными, хотя он почти ничего не 

говорил».168  

Memoáry Andreje Bělého a autobiografické poznámky Pavla Florenského 

však svědčí o tom, že prvním impulsem ke kontaktu těchto dvou význačných 

osobností ruské kultury počátku 20. století byly teorie Bělého otce – profesora 

matematiky N. V. Bugajeva (1837 až 1903). Jeho posluchačem na Moskevské 

univerzitě byl mimo jiné i tento budoucí významný církevní činitel, filozof a 

matematik P. A. Florenskij. Bugajevovy originální matematické teorie a logicko-

filozofické úvahy, týkající se matematické analýzy a teorie čísel, nazvané jím 

samým aritmologií, které na konci 19. století rozvířily celou řadu vědeckých 

diskusí v oboru, si kladly za cíl podřídit základy celé matematiky nejstarším 

filozofickým ideám. Florenskij pak o několik let později hodnotí toto propojení 

matematiky s metafyzikou jako jeden z nejvýznamnějších obratů v lidském 

myšlení vedoucím k celostnému pohledu na kulturu.169 N. V. Bugajev je také, 

jako jeden z přívrženců učení o bytí jako monádě, tj. jako duchovní substanci 

(k dalším stoupencům tohoto učení patřili v kontextu ruské filozofie např. 

P. J. Astafjev a J. A. Bobrov), autorem pozoruhodného filozofického článku 

                                           
168 Из наследия П. А. Флоренского (К истории отношений с А. Белым). Контекст. 

Москва: Наука, 1991, с. 8. 
169 Nutno poznamenat, že dané pojetí rovněž plně odpovídá přístupům či cestám, jimiž se ve 

stejné době ubírala i západní věda (M. Planck, H. von Helmholtz, A. Einstein aj.) 
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«Основные начала эволюционной монадологии»170. Podle názorů obsažených 

v článku dochází N. V. Bugajev k tomu, že minulost nemizí, ale kupí se. Tím se 

zvětšuje dokonalost monády a celého světa. Tato dokonalost tkví v komplikování 

duševního světa a narůstání světové harmonie. „Základ života a činnosti monády 

je etický: zdokonalovat se a zdokonalovat ostatní.“ Konečný cíl a činnost monád 

tak tkví „v proměně světa na uměleckou stavbu“.171 Myšlenkové postoje 

N. V. Bugajeva tak mohly mít zcela přirozeně vliv i na konstituování esteticko- 

-filozofických postojů jeho syna a domníváme se, že podrobnější pohled na 

Bělého koncepci symbolizmu tento názor jen potvrdí. 

Kromě toho, že už v roce 1904 se mezi Bělým a Florenským rozvíjí bohatá 

korespondence trvající s přestávkami téměř celé desetiletí172, začíná se Florenskij 

(dosud tak kritický k tvorbě symbolistů, např. A. Bloka, V. Brjusova, a v neposlední 

řadě i k tvorbě futuristů) počínaje rokem 1907 intenzivně zajímat o Bělého 

tvorbu. Výsledkem tohoto zájmu je dlouholeté vzájemné názorové sblížení, 

jehož dokladem může být spolu s citátem z Bělého memoárů, uvádějící tento 

oddíl i několik poznámek ze spisů a korespondence Pavla Florenského: «…быть 

может (А. Б.) самым оригинальным явлением современной русской 

литературы»;173 «…мне кажется, я в каждом Вашем движении понимаю 

Вас, и, быть может, каждую минуту мог бы сделать его сам, если бы 

с самого начала не стал обрабатывать своих переживаний иначе, чем 

делаете это Вы. А во многих случаях я спорю с вами и жестко, но это – 

видимость; на самом деле я разговориваю с самым собою, и отсюда – 

жесткость приемов».174 

                                           
170 БУГАЕВ, Н. В. Основные начала эволюционной монадологии. VFiP 1983, č. 17. In 

LOSSKIJ, N. O. Dějiny ruské filozofie. Velehrad – Roma: Refugium  2004, přel. A. Černohous, 
s. 254–255. 

171 Dtto, s. 254–255. 
172 Переписка П. А. Флоренского с А. Белым. Контекст. Москва: 1991, с. 23–67. 
173 «ФЛОРЕНСКИЙ, П. Антоний романа и Антоний предания. Богословский вестник 

1907, № 1,22.» СИЛАРД, Л. Андрей Белый и Павел Флоренский (Мнимая геoметрия 
как встреча новых концепций пространства с искусством). In Studia Slavica 33/1987, 
s. 228. 

174 «Письма П. А. Флоренского к Б. Н. Бугаеву (А. Белому). Вестник русского 
христианского движения 114 (1974) с. 161.»  

  Dtto, s. 228. 
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Pomineme-li fakt, že Pavel Florenskij byl především filozof-teolog 

orientovaný na pravoslaví a Andrej Bělyj básník, prozaik a esejista, jehož 

myšlenkové postoje se zformovaly zejména pod vlivem filozofických nauk jako 

gnose a hermetizmus a které ho nakonec přivedly k teosofii a antroposofii 

Rudolfa Steinera, lze říci, že v jistých oblastech svého bádání se obě tvůrčí 

osobnosti ubíraly společnou cestou. Šlo zde především o snahu propojit 

v kontextu světové kultury nejstarší filozofická učení založená na mysticizmu 

s nejnovějšími poznatky různých oblastí moderní vědy, mezi nimiž u obou 

myslitelů hrála dominantní roli právě matematika. Bělého a Florenského tak 

v tomto ohledu spojuje společný pohled na řešení otázky propojení závažných 

teoretických a uměleckých problémů a okruhů.  

Prvním problémovým okruhem byl pohled na fenomén jazyka a slova. 

Oběma myslitelům jde v jazykovědě především o zprostředkování propojení už 

zmiňovaných filozofických tradic se soudobými vědeckými pohledy na daný 

problém (viz např. myšlenkové postoje Wilhelma von Humboldta, S. Trubeckého, 

formalistů, futuristů, a fenomenologů – G. Špeta a M. Bachtina).  

V pohledu na fenomén slova se Andrej Bělyj podobně jako P. Florenskij 

snaží na přelomu dvou století, tedy v období, jehož celkový charakter sám 

označuje jako „krizi života, myšlenky a kultury“ projevující se mimo jiné 

i „krizí slova“ jako takového, navrátit pojmově vyprázdněným slovům jejich 

prapůvodní funkci a význam. Koncepce nové kultury a nového umění musí tak 

být podle obou myslitelů jednoznačně zaměřena na „oživení slov“ stávajících se 

v mezilidské komunikaci stále více konvenčními prostředky a nakonec pak 

„mrtvými termíny“. Účelem tohoto snažení má nakonec být „vzkříšení slova“ 

takovým způsobem, že slovo samotné bude schopné „samostatně, plnohodnotně 

a esteticky reflektovat život175 v celé jeho hloubce a vyjadřovat tak dosud 

                                           
175 Podobnou cestou se na první pohled jdou i úvahy Viktora Šklovského (viz Šklovského 

spis «Воскрешение слова» z roku 1914): «Сейчас старое искусство уже умерло, новое 
еще не родилось; и вещи умерли, – мы потеряли ощущение мира; мы подобны 
скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть 
художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и 
легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем. Только создание новых форм 
искусства может возврaтить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить 
пессимизм». (Шкловский, В. Воскрешение слова. Санкт-Петербург: 1914, с. 12. In 
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nevyjádřitelné“: «Новое искусство должно учить видеть Вечное; сорвана, 

разбита (…), окаменелая маска классического искусства. По линиям 

разлома выползают отовсюду глубинные созерцания, насыщают образы, 

ломают их, так как осознана относительность образов. Образы превращаются 

в метод познания, а не в нечто самодовлеющее. Назначение их не вызывать 

чувство красоты, а развить способность самому видеть в явлениях жизни 

их преобразовательный смысл. …оно (искусство) тесно соприкасается 

с религией. Тогда идеи вдвойне животворны. Восхождение к высшим 

сферам бытия требует внутреннего знания путей. Наш верный проводник – 

молитва».176  

Tak jako P. Florenskij nakonec i Andrej Bělyj věnuje tomuto problému 

v prvním desetiletí 20. století celou řadu svých statí, mezi nimiž k nejzajímavějším 

patří stať «Магия слов» (1909) uveřejněná v knize «Символизм»: «…это 

оживление слова указывает на новый органический период культуры… 

слово срывает с себя оболочку понятий: блестит и сверкает девственной, 

варварской пестротой».177 Daný přístup překonávající ryze diskurzivní vědění 

měl dosah metodologický i tvůrčí. 

Další společnou oblastí zájmu Andreje Bělého a Pavla Florenského se stává 

symbolizmus a teorie symbolu. Přestože se touto problematikou budeme 

podrobněji zabývat v jedné z následujících kapitol, pokusíme se zde pouze za 

účelem prosté konfrontace uvést alespoň základní vymezení těchto pojmů 

v chápaní Andreje Bělého. Společné pro obě myslitelské osobnosti je samozřejmě 

vzhledem k jejich vědecké orientaci (filozofie, estetika, lingvistika, matematika) 

pojetí tohoto problému v širším myšlenkovém kontextu.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je tedy patrné, že symbolizmus byl 

pro A. Bělého stejně jako pro P. Florenského nejen jistou literární školou178, ale 

                                           
НОВИКОВ, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. Москва: Наука, 
1990, с. 39.) Ve svém konečném dosahu je ovšem Bělého přístup bezpochyby hlubším 
vhledem do dané problematiky. 

176 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание. Москва: Республика, с. 176. 
177 БЕЛЫЙ, А. Символизм: Книга статей. Москва: Мусагет, 1910, с. 434. In НОВИКОВ, Л. А. 

Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. Москва: Наука, 1990, с. 23. 
178 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: Мусагет, 1911, с. 263. «Символизм в широком смысле 

не есть школа в  искусстве. Символизм – это и есть искусство. Романтическая, 
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na prvním místě především systémem či přístupem, s jehož pomocí lze docílit 

uchopení podstaty lidského života a světa jako celku.  

Pro Bělého je symbolizmus reálným fenoménem, protože symbol sám 

o sobě nemůže být nikdy jen pouhou iluzí: «Символ есть образ, взятый из 

природы и преобразованный творчеством; символ есть образ, соединяющий 

в себе переживание художника и черты взятые из природы».179 V tomto 

smyslu tedy může být Andrej Bělyj označen za představitele tzv. realistického 

symbolizmu, pro jehož stoupence představuje symbol reálnou podstatu všech 

věcí (realia in rebus), jejich skryté jsoucno ukryté hluboko pod povrchem, a ne 

toliko jen prostředkem sloužícím k vyvolání a navození analogického duševního 

stavu a jediného poetického prožitku ve vztahu umělec v okamžiku tvoření – 

vnímatel (tzv. idealistický symbolizmus, viz výše). Jde o intuitivní zření vyšší 

reality, a tedy pravé podstaty jevů skrze pozorovanou realitu. Zprostředkující 

roli pak v tomto ohledu hraje symbolický obraz jako jakýsi „souzvuk“ vnější 

reality a vnitřní podstaty všech jevů.180 

Posledním důležitým průsečíkem esteticko-filozoficko-matematických teorií 

obou myslitelských osobností jsou úvahy o prostoru (resp. koncepce rozvíjející 

existenci kvalitativně a kvantitativně od sebe odlišných rozměrů bytí), v nichž se 

v jednom komplexním pohledu setkávají nejnovější vědecké poznatky (viz např. 

Einstein, Uspenskij aj.) s dohady okultistů a teosofů. Vzhledem k tomu, že tato 

koncepce našla u Bělého svoje adekvátní uplatnění právě v románu „Petrohrad“  

(jde zejména o astrální cesty jednotlivých hrdinů románu), budeme se jí podrobněji 

                                           
классическая, реалистическая и сама символическая школа – только способ 
символизации образами переживаемого содержания сознания. И потому-то смешны 
противоположения реализма, т. е. метода тому, что этот метод оформливает». 

179 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: Мусагет, 1911, c. 41. 
180 Nutno ještě dodat, že na konstituování výše uvedených názorů Bělého měly nemalý vliv 

rovněž teorie a výchovné metody Rudolfa Steinera (viz následující oddíl). Jejich hlavním 
úkolem totiž bylo odkrýt v člověku dosud skryté a uzamčené „tajné duchovní síly“ 
sloužící k poznání nadsmyslového světa a skryté podstaty všech věcí. V předmluvě ke své 
„Teosofii“ rozvíjí Rudolf Steiner myšlenku, že lidský život nabývá svoji skutečnou 
hodnotu právě prostřednictvím nazření této skryté podstaty všech věcí. V tomto ohledu 
byl tento přístup blízký fenomenologii a současně i hermeneutickým přístupům, jak je 
vymezil zejm. W. Dilthey.  
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zabývat v kapitole věnované právě tomuto literárnímu dílu, a proto se pokusíme 

pouze o jakýsi nástin těchto myšlenek. 

V základech Florenského úvah o prostoru stojí matematické teorie 

N. Bugajeva a G. Kantora, přesněji řečeno jejich koncepce iracionálních čísel. 

Tyto nejnovější matematické objevy přenáší Florenskij do oblasti humanitních 

věd a staví na nich tak svoji nauku o symbolu. Jde především o filozofickou 

antinomii racionálního a iracionálního (skutečně viděného a zdánlivého, tušeného, 

skrytého) a o definici nekonečna za pomoci kategorií, které Florenskij označuje 

termíny aktuální a potenciální nekonečno. Florenského kniha «Мнимости 

в геометрии» byla pokusem o důkaz existence tzv. čtvrtého rozměru pomocí 

geometrie a jeho vztahu vůči viděnému světu. Zde také Florenskij ukazuje na 

možnosti rozšířit působnost své matematické teorie („теория мнимостей“) na 

oblast umění.  

Seznámen s těmito nejnovějšími poznatky, pokouší se i Andrej Bělyj ve 

svých prózách, nejvíce však právě v románu „Petrohrad“ , o průnik matematiky 

do umění181. V románu jde pak především o motivické celky, jejichž společným 

jmenovatelem je fenomén zmnožení prostorových rozměrů, zrcadlově převrácená 

symetrie viděných a skrytých světů, přechod románových postav z jednoho 

modu bytí do druhého doprovázený změnou geometrické perspektivy atd. 

Podrobnější vysvětlení tohoto problému bude ovšem, jak už bylo řečeno, podáno 

v jedné z následujících kapitol.  

Závěrem tohoto oddílu je tedy možné konstatovat, že ačkoliv se sám 

Andrej Bělyj mimo svoji spisovatelskou činnost prezentuje jako autor celé řady 

filozoficko-estetických statí, patřil Pavel Florenskij vedle Vladimíra Solovjeva 

na ruské filozofické půdě v období počátku 20. století k osobnostem, jež měly 

zásadní vliv na konstituování Bělého myšlení o umění. 

 

 

 

 

                                           
181 Viz podrobněji СИЛАРД, Л. Роман и математика. In Andrej Belyj and Symbolist prose. 

Stockholm: 1988. 
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RUDOLF STEINER A ANTROPOSOFIE 

«В Штейнере мы встретили то, что искали, то, что искал я всю свою 

жизнь. Ибо для меня Штейнер безмерное углубление полусознательных 

моих грез, меня самого». 

Андрей Белый182 

 

V osobnosti a učení Rudolfa Steinera nakonec Andrej Bělyj nachází podle 

vlastních slov „po dlouhém a mučivém bloudění vytoužený východ ze zmatků a 

duchovních pochyb, pravdu a rozřešení všech záhad“: «И вот: встретил людей, 

свет, ответ на то, как мне жить, и подлинное имя Христово – у немца, д-ра 

Штейнера. Натосковавшись 10 лет в пустыне эстетического и философского 

бесплодия...»183 

Od roku 1912 do podzimu 1916 žije Bělyj se svojí první ženou Asjou 

Turgeněvovou převážně v zahraničí, kde oba vstupují do antroposofické 

společnosti a stávají se Steinerovými učedníky.184 O Bělého fascinaci osobností 

a teoriemi R. Steinera pak svědčí nejeden záznam v jeho korespondenci z r. 1912 

adresované matce, A. D. Bugajevové a přítelkyni, M. K. Morozovové: «Ты просто 

не можешь себе представить, что это за человек: его аура (свет вокруг) 

прямо видна глазами… (…) Движение начатое Штейнером, громадно 

в будущем человечеству предстоит перенести ряд испытаний, и кто не 

готов, тому трудно придется… (…) Он невероятно прекрасен. И он настоящий 

учитель… Как будто какая-то светлая рука указывала дорогу. (…) Работа, 

на которую указывает Доктор, есть начало великого пресуществления той 

части человечества, которая в будущем должна будет стать как рать, когда 

Змий Древний поднимет свои последние силы».185  

                                           
182 Письма А. Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой. In А. Белый в поисках 

Р. Штейнера. Новое литературное обозрение № 9. Москва: 1994, с. 129, 139. 
183 Переписка П. А. Флоренского с А. Белым. Москва: Контекст,  1991, с. 50. 
184 Andrej Bělyj a Asja Turgeněvová se rovněž podílejí na sochařské a malířské výzdobě 

antroposofického  chrámu ve švýcarském Dornachu. 
185 Письма А. Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой. In А. Белый в поисках 

Р. Штейнера. Новое литературное обозрение № 9, Москва: 1994, с. 116–120, 144. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

97 

K antroposofii, tak jako k ostatním filozofickým naukám, přivádí Andreje 

Bělého jeho bytostná duchovní potřeba nalézt věčnou pravdu, ve které se skrývá 

smysl lidského bytí a kultury. Zdá se, že právě po smrti Vladimíra Solovjeva 

(r. 1900) pociťuje Bělyj intenzivněji než jiní stoupenci ruského symbolismu 

silnou uzavřenost tohoto uměleckého hnutí způsobenou právě ztrátou vůdčí 

osobnosti ve filozofické a duchovní sféře, a tak, nenacházeje ji v ruském 

kulturně-filozofickém prostředí, obrací se právě k Rudolfu Steinerovi: «… нужно 

реально знать, реально чувствовать, реально мочь, чтобы быть не только 

вдохновенным Истиною, но и мудрым кормчим, этого мы не знаем… 

Учиться нам всем надо: учиться, а где учитель? Учителем мог быть 

Владимир Соловьев? Его нет с нами: он помощник Невидимой, и мы ли 

малые, слабые, можем быть уверены, что слово его помощи из невидимого 

мира разбираем мы? Кроме ушедшего от нас Соловьева учиться в России 

не у кого. У писателей русских в современности нет реального чувства 

правды: есть смутное предчувствие… есть движение к правде, но движение 

инстинктивное. У писателей русских учиться пути нельзя: они советники, а 

не учителя; и тем менее они могут быть учителями мне, писателю, по 

самому существу изнутри знающему, что есть современный писатель, как 

он мал и слаб, что есть современность, как она важна... остается идти 

к старцам... Хочу остаться в человечестве, хочу ему служить… Путь через 

мостик монастырской жизни; этот путь закрыт для нас; этим старцы не 

могут быть реальными учителями в жизни: они о Вечности; но мало быть 

о Вечности; надо уметь слушать шум Вечного в современном… Кроме 

Владимира Соловьева христианская общественность не явила нам, 

необщественникам – эстетам, ни одного реального учителя, а только 

романописателя Мережковского, публициста Бердяева и др. Они все 

реферируют и реферируют. А у Референтов референту нечему научиться. 

Мы декаденты, или гибнем, как гибнет Блок, или путаемся в смятениях, 

как Иванов, или безумствуем, как Эллис…; но мы ищем, все мы ищем: 

ищем реального Хлеба жизни, И когда видим этот хлеб, то бросаем все и 

идем за ним».186 

                                           
186 Письма А. Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой. In А. Белый в поисках 

Р. Штейнера. Новое литературное обозрение № 9. Москва: 1994, с. 129, 136. 
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Základy antroposofické duchovní vědy položil Rudolf Steiner (1861–1925) 

už v době, kdy pracoval jako sekretář německé sekce Teosofické společnosti 

v letech 1902–1912. Počátky Steinerovy činnosti spadají do konce 19. století a 

mají zpočátku spíše literární a filozofický charakter. V tomto období se podílí 

zejména na vydávání Goethových spisů ve Výmaru, přednáší v Berlíně a 

rediguje literární časopisy. V roce 1894 ovšem vychází jeho kniha „Filozofie 

svobody“, která je považována za základ jeho pozdějších duchovědně 

orientovaných spisů. Steinerova pozice v Teosofické společnosti je ale od 

samého počátku poněkud problematická. S tímto hnutím ho zcela jednoznačně 

spojuje proklamace duchovního poznání v kulturně-historickém prostředí, ve 

kterém převládá především agnostický či materialistický charakter myšlení. Na 

rozdíl od vůdčích osobností tohoto hnutí (A. Besantová, C. W. Leadbeater), 

jejichž filozofické postoje byly orientovány především na akcentaci východního 

učení (zejm. buddhizmu a hinduizmu), zdůrazňuje Steiner myšlenku nezbytnosti 

přijetí Kristova principu, který považuje za centrální prvek veškerého 

kosmického dění. Pro Steinera představuje tento princip základní předpoklad pro 

působení teosofického hnutí na západní civilizaci, jejíž základy jsou 

vybudovány právě na křesťanství. Do tohoto období spadají rovněž jeho spisy 

„O poznávání vyšších světů“ (1905) a „Tajná věda v obryse“ (1910). 

K definitivnímu rozchodu Rudolfa Steinera s Teosofickou společností došlo 

nakonec v letech 1912–1913. Toto období lze zároveň považovat za zrod 

samotné antroposofie187.  

Ve Steinerově pojetí je antroposofie jakousi „střední cestou“ mezi teosofií a 

přírodními vědami, cestou, která by měla spojit moudrost získanou duchovním 

poznáním s poznáním jednotlivých věcí a jevů předmětného světa. Tyto postuláty 

                                           
187 Z. Váňa v doslovu k českému vydání Steinerovy Theosofie (viz STEINER, R. Theosofie – 

úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka. Praha: Baltazar,  1992, přel. a 
doslov napsal Z. Váňa) poukazuje na fakt, že antroposofie není v přímé opozici vůči 
teosofii a na konkrétním příkladu, využívajícím poznatky západní křesťanské esoterické 
tradice, jež staví teosofii (božskou moudrost) se svými dvěma základními vědami: notitia 
Verbi Dei (poznání tvůrčího božského Slova – Logu) a notitia gubernationis Dei a 
antroposofii (lidskou moudrost) rozčleněnou na: scientiam – vědu o přírodě a prudentiam – 
praktickou morálku, demonstruje skutečnost, že tyto dvě zdánlivě odlišné disciplíny tvoří 
tradičně jeden celek, jež je nazýván naukou o dobru (scientia boni). 
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formuluje Steiner například ve svém přednáškovém cyklu „Antroposophie, 

Psychosophie, Pneumatosophie“ (1909): „Postav se mezi Boha a přírodu, dej 

hovořit člověku v sobě o tom, co je nad tebou a svítá do tebe, a o tom, co 

proniká do tebe zezdola – pak máš antrophosofii, moudrost, jíž hovoří 

člověk.“188 

Antroposofii Rudolfa Steinera a její jednotlivé vědy, jako např. kosmogonie 

a metahistorie nelze samozřejmě považovat za originální a jedinečné filozofické 

hnutí. Jde spíše o syntézu některých východních a západních filozofických škol 

(zejm. křesťanství, buddhizmu a křesťanského gnosticizmu) a praktik (jako 

meditace a jóga) v jediný myšlenkový celek kladoucí si společně s uměním za 

cíl přetvořit současného člověka žijícího ve světě zmítajícím se v hlubokých 

krizích v sebepoznávající duchovní bytost, učinit svět a kulturu duchovním 

fenoménem imanentním lidskému poznání a snažící se ve svých adeptech 

kultivovat schopnost morální a religiózní fantazie.  

Bez skutečné znalosti lidské okultní (vnitřní) anatomie a fyziologie není 

totiž podle Steinera možné pochopit anatomii a fyziologii světa a kultury. Úvahy 

Andreje Bělého o smyslu lidské kultury jako celku se pak ubírají podobným 

směrem. Jako příklad zde uvádíme pasáž z autorovy korespondence adresované 

jeho matce A. D. Bugajevové a přítelkyni M. K. Morozovové spadající právě do 

období jeho pobytu v blízkosti Rudolfa Steinera: «Антропософия не есть 

идеология некоей нации, класса или возраста… Нет антропософии в брошюрах 

Об антропософии… Истина открывается нам лишь в процессе ее 

индивидуального становления в отдельной душе; антропософия врастает 

индивидуально в каждого человека, в каждую группу и каждую нацию. 

Формирование ее законов есть выражение ритма самосознания, явленного 

в градации метаморфоз… В антропософии скрещиваются русла культур…; 

Антропософия является знанием об индивидуальном; в ней субъективные 

переживания становятся сущностями; и в ней объективные мысли суть 

индивиды. Область разумной объективности есть область телесного, а 

субъективное – душа. Только дух есть индивидуум. Область индивидуального 

есть область духовной культуры. В архитектонике целого осуществляет 

                                           
188 In STEINER, R. Theosofie – úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka. 

Praha: Baltazar, 1992, přel. a doslov napsal Z. Váňa, s. 121. 
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себя индивидуум; антропософия является сферой всего духовного знания; 

и та же сфера есть сфера культуры… культура же – организм, состоящий из 

отдельных знаний; то цельное знание, о котором говорит Соловьев, есть 

культура».189 

Bělyj byl hluboce přesvědčen, že antroposofie může sehrát důležitou roli 

nejen v budoucím vývoji ruské společnosti, ale i lidské kultury a civilizace jako 

celku. Chápe ji jako impuls spojující podstatu božské moudrosti (SOFIA) (viz 

teorie Vladimíra Solovjeva) s podstatou člověka (ANTRÓPOS): «в проникновении 

главы, сердца и рук стихией конкретной премудрости антропос становится 

конкретным антропософом. Антропософия это путь самосознания; она 

есть конкретный монизм, который возвышает национальное самосознание 

до сознания индивидуума человечества; как философия культуры par 

excellence она освещает проблемы национального самосознания, перекрещивая 

теософию с зоософией... Антропософия хочет быть целым, культурой; 

в ней есть нечто, что неразложимо на философию, этику и эстетику…»190 

Setkání s Rudolfem Steinerem považoval Andrej Bělyj za skutečně 

osudový a rozhodující moment ve svém životě, moment často označovaný jím 

samotným jako „probuzení ze spánku ducha“. Svědectvím o důležitosti jeho 

vlivu na Bělého mohou být samozřejmě i dopisy nalezené mezi dokumenty 

z archivu Rudolfa Steinera: «Здесь судьба моей жизни… Мы спим… То, что 

близится не увидеть и не расслышать… мы просыпаем, мы в смертном 

сне… Мы так слабы, мы слышим Вас: учимся слушать в словах Ваших – 

Слово».191 V mnoha dalších dopisech se dokonce uchyluje k tomu, že 

Steinerovo učení nazývá „pátým evangeliem“ a neváhá přirovnat vliv jeho 

přednášek k vlivu, který měla osobnost Ježíše na apoštoly. Okamžik dosažení 

duchovního poznání pod vedením Rudolfa Steinera má pak pro spisovatele 

stejný význam jako sestoupení Ducha Svatého na apoštoly, jež je nepochybně 

stavem ducha a mysli symbolizujícím probuzení, pochopení a nalezení smyslu 

                                           
189 Письма А. Белого А. Д. Бугаевой и М. К. Морозовой. In А. Белый в поисках 

Р. Штейнера. Новое литературное обозрение № 9. Москва: 1994, с. 168–169. 
190 БЕЛЫЙ, А. Антропософия и Россия. Новое литературное обозрение № 9. Москва: 

1994, с. 171, 172. 
191 СПИВАК, М. А. Андрей Белый – Рудольф Штейнер – Мария Сиверс. Литературное 

Обозрение 4/5. Москва: 1995, с. 44. 
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bytí: «Я сам Апостол среди Апостолов, как муж достигающий зрелости: 

тринадцатый среди двенадцати… Основа любви входила в меня; до 

простоты ясным казалось и состояние сознания учеников в миг раскрытия 

в них памяти о памяти, или сошествия Святого Духа из ЭТОЙ ОСНОВЫ…»192  

Steinerovo učení si především kladlo za cíl přivést člověka k jeho úplné 

vnitřní proměně, jejímž konečným výsledkem je zrození osobnosti nazírající a 

chápající sebe sama na všech úrovních své existence («Надо только понять, 

надо только пережить»)193 a uzavírající tak podle Bělého posvátný svazek 

s Kristem chápaným zde jako praobraz (archetyp) dokonalého člověka: «И 

я понял впервые себя; и я понял впервые Иисуса; и я понял впервые 

Доктора».194  

Pod vlivem antroposofie, a samozřejmě i dalších myšlenkových směrů, tak 

v umělecké a esejistické tvorbě Andreje Bělého postupně krystalizuje motiv 

hledání dokonalého lidství uprostřed světa zmítaného všudypřítomným chaosem 

(revoluce, světová válka): «… чтобы именно в дни и часы всеобщей брани 

храм мира и любви созидался…»195 Velmi zřetelně se tato tendence objevuje 

v románu „Petrohrad“ , kdy například jeho ústřední hrdinové – Nikolaj Apollonovič 

Ableuchov, Alexandr Ivanovič Dudkin a Sofie Petrovna Lichutinová – potkávají 

podivnou bytost oděnou v bílém rouchu – Smutného dlouhána («...кого-то 

печального длинного, обернутого в белый атлас, из-под прорезей маски 

которого смотрит светлый глаз»)196, která je celá obestřená světlem 

(«…казалось, что свет заструился так грустно от чела его»)197 a v jejíž 

přítomnosti si uvědomují hlubokou krizi svého Já: «Я – больной, глухой, 

обремененый… упокой меня, учитель, укрой…»198 Ze slov Smutného dlouhána 

pak samozřejmě jasně vyvstává důkaz o nezbytnosti propojení vyšších a nižších 

                                           
192 СПИВАК, М. А. Андрей Белый – Рудольф Штейнер – Мария Сиверс. Литературное 

Обозрение 4/5. Москва: 1995, c. 47. 
193 БЕЛЫЙ, А. Воспоминания о Штейнере. Paris: 1982, с. 343–344. 
194 СПИВАК, М. А. Андрей Белый – Рудольф Штейнер – Мария Сиверс. Литературное 

Обозрение 4/5. Москва: 1995, с. 51. 
195 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Феникс, Atheneum, Санкт-Петербург 1998, 

usp. a komentář  napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 52. 
196 БЕЛЫЙ, А.: Петербург. Москва: Наука, с. 318. 
197 Dtto, s. 318. 
198 Dtto, s. 318. 
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sfér lidského Já v jediný harmonický celek: «Вы все отрекаетесь от меня: я за 

всеми вами хожу. Отрекаетесь и потом призываете».199  

Svědectví o jedné z dominant Bělého tvorby pak samozřejmě nacházíme 

i v autorových četných esejistických pracích o symbolizmu a také v memoárech: 

«…нечто от бочки Диогена появилось во мне; и когда я вышел из нее, то 

стал ходить с фонарем и искать человека, которого все еще слишком мало – 

и в антропософах, и в неантропософах… Из бочки, над бочкою увидел 

я мое Я – высоко над собой; оттого-то я взял фонарь и несколько лет говорил 

о человеке, как о Челе Века»;200 «Увидев Антропософию в человеческом 

сердечном порыве, я сказал себе: Антропософия все же есть».201 

 

� 

 

V této části práce jsme se pokusili odkrýt myšlenkové kořeny Bělého chápání 

symbolizmu jako filozofického a estetického programu. Snažili jsme se poukázat 

na průnik filozofických tradic Západu na straně jedné, ale i tradic ruské 

religiózní filozofie na straně druhé do úvah Bělého. Na základě konfrontace 

jednotlivých filozofických systémů s esejistickou a uměleckou tvorbou Andreje 

Bělého je tedy možné uzavřít tento oddíl s přesvědčením, že autorovy 

filozoficko-estetické pohledy na problematiku symbolizmu jsou specifickým 

propojením myšlenkových tradic Východu a Západu a jejich vkloubení 

do jediného dialogicky uspořádaného systému. 

V dalším oddílu této kapitoly se budeme zabývat filozofickým traktátem 

Andreje Bělého nazvaným «О смысле познания» (1916), který je vysvětlením 

jeho postojů v oblasti teorie poznání. V daném textu autor odkrývá v duchu 

teorií Rudolfa Steinera možnosti a cíle poznávací činnosti člověka. Domníváme 

se, že uvedení některých základních myšlenek obsažených v traktátu nám 

v návaznosti na předchozí výklad usnadní pochopení estetiky Andreje Bělého, 

jíž se budeme později podrobně zabývat. 

                                           
199 БЕЛЫЙ, А.: Петербург. Москва: Наука, c. 173. 
200 БЕЛЫЙ, А Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994, с. 466. 
201 Dtto, s. 481. 
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1.5 O smyslu poznání: gnozeologie Andreje Bělého 

„Pravda je ontologická funkce krásného, která překlenuje propast mezi ideálním 

a skutečným.“ 
H .-G. Gadamer202 

KRIZE POZNÁNÍ 

Ve svém filozofickém traktátu: «О смысле познания»203, v nemalé míře 

ovlivněném učením Rudolfa Steinera, definuje Andrej Bělyj aktuální stav lidského 

poznání a kultury počátku 20. století jako moment vrcholící krize a počínajícího 

rozkladu («…отравлены мы; изменение мозговых веществ – следствие 

этого; и от этого человечество изживает себя теперь в войнах)204 . 

Lidské vědomí, ohrožené tragickým stavem bytí v době 1. světové války a 

„otrávené jedy pozitivizmu“, se nachází v okamžiku před jakýmsi pomyslným 

„skokem do propasti“ (viz román „Petrohrad“ ). Za symptomy tohoto stavu 

považuje Bělyj činnost současného člověka projevující se snahou zbavit lidské 

bytí a svět vnitřních obsahů a nahradit je prapodivnou pustou abstrakcí: 

(«…в сочетании с волей к власти есть тайный заговор: упразднить мир; 

учредить на обломках его мир абстракции; и внушить, что вся жизнь – 

комбинация белковых веществ в условиях раскаленного состояния при 

участии радикала СИ. Сотворил нас не Бог, а СИ. Что такое СИ? Он 

химический радикал: радикал чрезвычайно опасный и образующий 

с водородом синильную кислоту. Заговор вызвать призраки радикала, 

грозящего ядами. Говорят, что СИ есть эмблема. Но ее сотворяет 

определенная воля к власти – нового ядовитого божества, говорят, 

появилось в кометном хвосте, через которое промчались мы семилетием 

ранее. Отравление этими ядами пока призрак. Но воплотить этот призрак 

зависит от нас».205  

                                           
202 GADAMER, H.-G. Aktualita krásneho, umenie ako hra, symbol a slávnosť. Bratislava: 

Archa, 1995, přel. O. Bakoš, s. 29. 
203 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916. 
204 Dtto, s. 11. 
205 Dtto, s. 11. 
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Jako skutečnou a jedinou cestu k poznání podstaty věcí a světa akcentuje 

Bělyj poznání hlubinné – duchovní a z něho zákonitě vyplývající snahu o určení 

identity a smyslu poznávaného. Jeho koncepce poznání, která de facto předjímá 

interpretační teorie německého filozofa H.-G. Gadamera, avizuje specifický 

způsob komunikace s poznávaným předmětem, vedoucí k jeho znovupoznání a 

pochopení: «Первоначальное доказательство есть оправдание душою; и. д. 

eсть братание Я – Ты».206 Identitu a smysl poznávaného tudíž nezaručuje žádné 

formalistní či klasicistní určení. Jejich postižení je dosahováno tak, že sám 

poznávající přebere na sebe úkol pochopit výstavbu poznávaného předmětu. 

Vnímání předmětu či čtení textu pak není jen a pouze vyústěním analytické 

činnosti spojené s rozebráním na části nebo hláskováním slov, ale znamená 

především „důsledný hermeneutický pohyb, který je určený očekáváním smyslu 

celku a který se naplňuje postupně od jednotlivého až po konečný smysl“207: 

«Наблюдая цветок – белый ландыш – я в нем вижу его белизну и количество 

говорящих мне цветков; переживаю его моим внутренним чувством, 

в переживании факта сливаюсь я с фактом: первоначально: что-нибудь 

доказать только значит до-указать, довести до реального прикосновения 

с фактом; прикосновение – соединение с фактом, я беру его как дитя в мои 

руки: его покрываю душою; до-указать – это значит: коснуться душою: 

первоначально «be-wahren» имеет один только смысл: покрыть правдою 

факт; это значит его оправдание. Оправдание ландыша – излияние в него 

моей правды о нем: одушевление ландыша. Мы должны сказать частям 

мира и мысли: Я это Ты».208  

Ve svých úvahách o „smyslu poznání“ a o „poznávání smyslu“ ovšem 

nezůstává Andrej Bělyj v kontextu ruské literatury zcela osamocen. N. V. Gogol, 

tvůrčí osobnost, která se pro Andreje Bělého stala silným inspiračním vzorem a 

jejíž poetiku sám úspěšně rozvíjí, se již v roce 1835 pokusil v povídce „Portrét“ 

formulovat podobné postuláty (viz výše). Umělec se podle Gogola musí nejprve 

stáhnout a uzavřít do své duše a teprve odtud, z duševního zřídla vynést na 

                                           
206 БЕЛЫЙ, А.: Петербург. Москва: Наука, c. 13. 
207 GADAMER, H.-G. Aktualita krásného, umenie ako hra, symbol a slávnosť. Bratislava: 

Archa, 1995, přel. O. Bakoš, s. 51. 
208 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 13, 62–63. 
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světlo své umělecké dílo jako jedinou harmonickou slavnostní píseň. V opačném 

případě se tak podobně jako ústřední postava povídky, malíř Čartkov postupně 

uzavírá do „skořápky jednotvárných, navyklých, dávno opotřebovaných forem“209, 

do světa „mrtvých duší“. 

Skutečnost, že lidské poznání dospělo do svého krizového okamžiku, je 

podle Andreje Bělého způsobena určitou dezinterpretací pojmu poznání smyslu. 

Neboť, podobně jako N. V. Gogol ve své povídce210, upozorňuje autor traktátu 

na přílišnou akcentaci analytického a doslovného výkladu jevů211: «…орудия 

опыта нам становятся орудием пытки; доказать – стало значить: кромсать 

на мельчайшие части; из части сложить манекен, лживую пародию факта; и 

объяснением пародии объяснить мертвый факт; первоначальное доказательство 

превратилось подменой его спиртовым препаратом. Доказательство 

превратилось в убийство; вместо ритмов космической жизни пошел „dance 

macabre“: В механической зыби погиб мир природы; трясущийся остов 

с пустыми глазницами – есть он».212 Poznávací akt tak podle Bělého ztrácí 

svoji tvůrčí podstatu а organickou celistvost: «Нет органики мысли: взгляд на 

мир – это взгляд сквозь машинную мысль; Познавательный акт есть 

бестворческий акт».213 

                                           
209 GOGOL, N. V. Petrohradské povídky. Praha: Lidové nakl., 1984 přel. A. Nováková, doslov 

napsal L. Zadražil, s. 103. 
210 „…jakmile se ve snaze prozkoumat krásného člověka vyzbrojíme skalpelem, rozřežeme 

jeho vnitřnosti (…) spatříme člověka odporného…“  
  In GOGOL, N. V. Petrohradské povídky. Praha: Lidové nakl., 1984 přel. A. Nováková, 

doslov napsal L. Zadražil, s. 81. 
211 Podobný názor na stav lidského poznání najdeme rovněž v novele Julia Zeyera „D ům u 

tonoucí hvězdy“ vzniklé vroce 1897. Pobyt jejího hlavního hrdiny, Rojka na studiích je 
silně deziluzivní a končí se naprostou skepsí vůči všemu lidskému vědění: „Vědět kolik 
tyčinek má květina, jak se jmenuje latinsky, kde roste atd., nevysvětlí také ještě bytost 
rostlinnou, o niž se jedná. Viďte?“ 

211 ZEYER, J. Dům u tonoucí hvězdy. In Spisy XXXIV. Praha: Česká grafická unie 1901–6, 
s. 146. 

212 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 13. 
213 Dtto, s. 14. 
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HLEDÁNÍ SMYSLU A PROMĚNA LIDSKÉHO POZNÁNÍ 

 Nezemskými výtvory, 

 přízemními patvary  

 proudí bytí … Ale  

 – ne, bože, ne!  

 mé vědomí,  

 ostřejší vědomí  

 zůstává  

 neměnné.   

     Andrej Bělyj 214 

 

V další části traktátu se autor v souladu s učením Rudolfa Steinera snaží vymezit 

cesty a postupy vedoucí ke zkvalitnění lidského poznání a celkového přístupu 

člověka ke světu. Skutečný, hlubinný (esoterický) smysl poznávaného jevu je 

možné odkrýt a pochopit pouze tak, že samotný poznávací proces chápeme jako 

vzájemný dotek jeho jednotlivých významových částí, přičemž tato cesta 

k poznání věcí a jevů se shoduje s cestami, které kultivuje především tradice 

hlubinné hermeneutiky: «Истины, принадлежащие к целой системе воззрений, 

понимаемы правильно лишь в их взаимообщении… этот глубокий их 

смысл – эсотерический смысл...»215 Celková proměna lidského poznání je 

možná pouze tehdy, když se poznávající postupně zbavuje všech poznávacích 

předsudků a mechanizmů: «…погружение процесса мыслительной жизни 

в освобожденный от всех понятийных коростов мир…»216  

V tomto okamžiku nabývá poznání meditační charakter, proměňuje se 

v kontemplaci – jógu mysli, poznávající objevuje ztracenou celistvost svého 

nazírání věcí a jevů a ocitá se ve stavu vědomí, kde Já, svět, myšlenka, tvorba a 

poznání tvoří naprostou jednotu («…мир, где Я, МИР, МЫСЛЬ, ТВОРЧЕСТВО, 

                                           
214 BĚLYJ, A. Sebeuvědomění. In Hvězda. Lidové nakladatelství, 1968, přel. J. Kabíček, s. 10.  
215 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 34. 
216 Dtto, s. 45. 
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ПОЗНАНИЕ суть единство»)217. Člověk ubírající se touto cestou se postupně 

proměňuje v duchovní, vnitřní bytost (HOMO INTERIUS) a dovršuje tak svým 

bytím (v souladu s gnostickými a křesťanskými představami o evoluci lidstva) 

poslední, třetí etapu vývoje Vesmíru – «соединение человека и мира 

в преображающий мир человеческой деятельности, возвращающей человека 

и мир в Божество. (…) Наше Я рождается в Боге, противополагается далее 

всему, что не Я. (…) Отражение этого образа в двух расщепах единства 

(в познании, в мире) есть абстрактный лозунг (Фило – София), и Эмпирия 

мира (София Земная); соединение мысли с эмпирией мира ведет 

к созиданию в нас Ее цельного образа (…) …соединение это в нас самое Я 

расширяет и выявляет, что Я есть не Я, но во мне Божество (…) Акт 

познания нам в трех моментах прообразует путь жизни: восставание в Боге 

Я, его смерть в Христе, и его воскресение в духе и истине»218.  

IMAGINACE, INTUICE, INSPIRACE – TŘI STADIA POZNÁNÍ 

«Три момента в познании есть Триединство. Познавательный акт отображает 

его». 

          Андрей Белый219 

 

Do centra pozornosti Andreje Bělého se následně dostávají tři pojmové kategorie, 

které odkrývají cestu tvořivého ducha k jeho konečnému modu bytí, 

k prapůvodní jednotě s Božstvím. Tyto tři kategorie zároveň označují jakési 

etapy, stadia či proměny bytí poznávajícího subjektu a Bělyj je vymezuje 

termíny IMAGINACE, INSPIRACE, INTUICE. 

Imaginace znamená postupné sjednocení kritického myšlení vědy s dávno 

zapomenutým myšlením mytickým, snově obrazným v celostné pojetí obrazu, 

jehož doménou je fantazie. 

                                           
217 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, c. 45. 
218 Pro dokreslení celé problematiky uvádíme evoluční etapy předcházející tomuto 

konečnému stádiu: «1) создание человека и мира 2) выпадение человека и мира из 
божественных недр…» 

  Dtto, s. 49, 62. 
219 Dtto, s. 62–63. 
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Inspirace je ve své podstatě sestupem do nejstarších a nejhlubších vrstev 

lidské duše («очень древнее состояние наше, глубокий сон без грез»), 

setkání s jungovsky chápanými praobrazy – archetypy sídlícími v podvědomí 

(viz výše): «существо мысли вскрывается здесь нам как древо познания, это 

древо – одежда единого Существа: духа душ. Мысль теперь София: – 

Собственно (…) В имагинации … мы пронизаны духом до нервов; 

в инспирации … пронизает духовность и сознательно движет нас (…) 

в инспирации все наши чувства – познания; в инспирации мысли – улыбки 

Софии. Инспирация есть любовь, любовь конкретизирует мудрость; 

в инспирации понимаем мы говор цветов».220 

Prostřednictvím intuice dochází ke konečné transformaci lidského vědomí 

ve „vědomí kosmické“ («это чувство не жизни, состояние космичности, 

всячности»)221. V tomto modu bytí se osobnost ocitá v jakémsi pomyslném 

středu světa. Nalézt tento střed, dotýkat se kosmické osy je tak jedním 

z nejhlubších významů a pravzorů lidského bytí. Jen tehdy, objeví či stvoří-li si 

jedinec takový vlastní svět, je schopen navázat spojení s transcendentnem a 

dosahuje tak plného vědomí své existence, stává se, opět v souladu s teoriemi 

C. G. Junga osobností par excellence. Ta pak, naslouchaje hlasu nitra, který je 

hlasem plnějšího života, širšího, rozsáhlejšího vědomí, nalézá či znovunalézá ve 

skrytých záhybech své duše úplné bytostné Já – imago Dei in homine222 

(«…в интуиции мы в буквальнейшем смысле: во всем – вне себя, но мы 

именно там у Себя Самого; мы бессмертны; здесь смерть побеждается 

                                           
220 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, c. 54. 
221 Dtto, s. 54. 
222 „Úplné bytostné Já je veličina, která je nadřazena vědomému já. Zahrnuje nejenom 

vlastní bytost vědomou, nýbrž i nevědomou psyche, a je proto takříkající, osobnost, 
kterou také jsme… Neexistuje žádná naděje, že někdy dosáhneme byť jen přibližného 
uvědomění bytostného Já, neboť ať si z něho uvědomíme sebevíc, stále ještě bude 
existovat neurčité a neurčitelné množství nevědomí, které náleží k totalitě úplného 
bytostného Já. Úplné bytostné Já je nejen středem, nýbrž je také oním objemem, který 
zahrnuje vědomí i nevědomí, je to centrum této totality, jako je Já centrem vědomí. Úplné 
bytostné Já je také cílem života, neboť je nejúplnějším výrazem té kombinace osudu, jež 
je označována jako individuum.“ Viz: JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 
1994, přel. Karel Plocek, s. 315. 
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нами; соединение жизни и смерти мы здесь постигаем, как собственно 

жизнь в жизни Я; и это Я есть не Я, а Христос…»)223. 

Poslední stadium – intuice je tedy ve své nejvlastnější podstatě iniciací 

subjektu – určitým ontologickým přechodem z jednoho modu bytí do druhého. 

Jedinec umírá svému dětskému, profánnímu, neobrozenému životu, aby se tak 

znovu narodil pro novou, posvěcenou existenci, pro nový způsob bytí, který 

umožňuje dobrat se pravého poznání.  

SLOVO JAKO KLÍČ K VYTVÁ ŘENÍ A OTEVÍRÁNÍ SVĚTŮ 

  Vyprchávají  

  duše 

  všech neforemných slov – 

  a formují se souše, 

  dané nám za domov. 

  Stvořenou planetu 

  brání  

  hlubina slova věř 

  A dává přikázání 

  zaslíbenými slovy Keř. 

   Andrej Bělyj 224 

 

„Vzpomínky z dětství jsou mi spjaty s každým slovem, s každou melodií a 

s každou hrou. Když slyším slovo zapadlé ve mně kdesi v dětství, odkrývá se mi 

najednou celý trs souvislostí, vytváří samo celek – neboť je v tomto neurčitém 

celku samo zafixované, má sílu vylamovat ze zasutého prázdna celé balvany 

výmluvného ticha. Je to pak dobrodružství přenášet tyto uhrančivé, neviditelné 

hory do dneška.“ 

Karel Šiktanc225 

 

                                           
223 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 54–55. 
224 BĚLYJ, A. Slovo. In Hvězda. Praha: Lidové nakladatelství 1968, přel. J. Kabíček, s. 34. 
225 BRABEC, J. Dějiny, básník a mýtus. Spektrum 1977, č. 3. 
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Fenomén intuice nabývá v Bělého pojetí podobu proměny individuálního 

v obecné, znovunastolení ztracené integrity člověka a světa, světa vzájemné 

spjatosti všech jevů, světa řádu. Je posledním a zároveň nejdokonalejším modem 

bytí, kde dochází k překonání úzkosti z pomíjivosti a kde se naplňuje odvěký 

zápas člověka o znovunalezení ztracené celistvosti. Zde rovněž dochází 

k setkání tvořivého subjektu se Slovem a k definitivnímu setkání počátku a 

konce, k transpozici samotného subjektu a jeho vlastních autentických prožitků 

do souvislostí tradic a cyklického času. Čas, v němž se odehrává drama člověka, 

tak už není časem historickým, ale časem „věčných návratů“. Nastává překonání 

světa diskontinuity a fragmentárnosti, světa ironizované pseudocelistvosti, kde 

je vše vykolejeno z tradičních vazeb a kde člověk chycený do pasti 

horizontálních vztahů ztrácí svůj kontakt s všehomírem a všechno dění se vzpírá 

jednotnému rámci: «…впервые встанет теперь Слово: говорит шумом времени, 

самосознание наше пересекаемо тут с самосознанием духов времени, т. е. 

Начал; соединяются концы и начала, соединяется альфа с омегой, и линия 

времени – круг; разрываются оболочки софийности мысли на собственно 

Слово: и это есть Логос. Вселенная – кости слов; а чувства и мысли суть 

мускулы Слова; нервы слова суть Я; человечество – организм, где Я – 

органы Слова: мировая история – произнесение Словом слов; слова Слова 

есть творчество данного мира. И по образу Слова нам акт интуиции 

образует новый мир, и этот мир в мире данном: действительность.(…) Мы 

материю проницаем: проницание в свете познания Я; но это Я не есть Я: 

это Я – Я во мне. Я – свет во мне».226  

Slovo se tak stává exaltovanou promluvou, magickým zaklínadlem, 

zapřísaháním, modlitbou, „nástrojem sdělení, odhalení, a odkrytí“227, „sebevýkladem 

lidského života“, prostředkem evokujícím ztracený svět řádu a harmonie, 

klíčem, který otevírá „trsy zasutých a polozasutých představ“. Slova tedy pro 

Bělého, tak jako i pro celou řadu jiných význačných myslitelů (viz např.  

H.-G. Gadamera, J. Grondina, N. Frye, M. Heideggera) „zastupují myšlenky 

jsou vnějším vyjádřením vnitřní reality, která není zcela uvnitř“228, představují 

                                           
226 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 54–55, 59. 
227 GADAMER H.-G.: Истина и метод. Moskva: Progress, 1988, s. 483. 
228 FRYE, N. Velký kód. Bible a literatura. Brno: Host,  2000, s. 32. 
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„procesuální inkarnaci duchovna“229 a přirozeně vedou poznávající subjekt 

k základním konstantám lidského bytí a „pochopení jeho pobytu ve světě“: 

«Слово есть интуиция; и внутри ее образуется свет, пересекающий светочи 

мира и светочи мысли: здесь свет – инспирация; выявление мира, как 

солнечного кипения струй – имагинация мира, как образа. Светило здесь 

образ: и после уже этот образ становится астрономической, материальной 

данностью. Материальным свечением, Звездного, медленно переходящим в 

планетную мертвую глыбу, в Луну. Космос есть произнесенное Слово через 

мысль: и состоянию космической мысли соответствуют акты познаний ее, 

как культуры бытийственных жизней».230  

 

� 

 

Bělého traktát «О смысле познания» není jen filozofickým textem ovlivněným 

myšlenkami Rudolfa Steinera, ale přináší autentické a velmi působivé svědectví 

o tom, jak v kontextu autorovy tvorby zcela zřetelně dominuje neustálé hledání 

hodnotové stability a základních konstant lidského bytí uprostřed expresivně 

viděného světového dění. Bělyj jako spisovatel i jako filozof tak zůstává 

básníkem a myslitelem celistvého a smysluplného světa, básníkem trvalých a 

prostřednictvím mýtů a archetypů neustále se vracejících významů dodávajících 

lidskému životu smysl. Podstatným znakem jeho tvorby se tak stává úporné a 

permanentní směřování k obrazu smysluplného světa hodnot: «Прометеев 

огонь, нам рисующий человека с светильником, в небе зажженным, есть 

первое веянье, что космический познавательный акт (мировая история) 

(…) приводит к творению в Космосе нового Космоса, этот новый Космос – 

познание человеческое. Свет и Я суть расщепы огромного акта познания, 

окончание акта; прорыв сквозь материю Я и его восставание в Духе и 

в Истине (…) прорыв Я в абстракции мертвых познаний».231 

 

                                           
229 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 52. 
230 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 58. 
231 Dtto, s. 59. 
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1.6 Symbolistické teorie Andreje Bělého 

Symbolizmus (a s ním související celkové chápání vývoje umění) u Andreje 

Bělého nikdy nepředstavoval jen specifický umělecký směr či přesně 

vyhraněnou literární školu. Nazírá ho především jako způsob myšlení a chápání 

světa (modus cogitandi) a způsob bytí v něm (modus vivendi). Proto Bělyj ve 

svém výkladu vždy prezentuje symbolizmus jako „pyramidu“, jejíž hrany tvoří 

bytí, náboženství, filozofie, umění, společenské a technické vědy střetávající se 

v jednom bodě – symbolu. Důležitou roli zde tedy hraje pojem syntézy či 

jednoty všech uvedených myšlenkových oblastí a kategorií: «Теория символизма – 

это исходная точка всех теоретических построений: теории познания, 

религии, эстетики и науки суть частные задачи теории символизма, 

формулированной в общем виде».232 Z tohoto poznatku je zřejmě nutné 

vycházet v dalším úsilí o poznání a pochopení některých aspektů Bělého 

estetiky, v níž dominuje idea vytvoření „nového náboženství“ a v němž se 

mystické snažení ducha každého individua spojuje s tvůrčím přetvořením světa“.  

V tomto oddílu se tedy pokusíme o komplexnější pohled na esteticko- 

-filozofický systém vytvořený Andrejem Bělým. Budeme vycházet převážně 

z četných teoretických statí, které autor v průběhu své tvůrčí činnosti této oblasti 

věnoval a které lze zcela jednoznačně považovat za interpretační bázi celé jeho 

umělecké tvorby. Zpočátku se budeme věnovat obecnějším problémům namnoze 

souvisejícím s obsahem oddílu předcházejícího (Bělého chápání a vidění světa, 

souvislost vědomí a poznání, cesta ke smyslu, fenomén kultury aj.), následně 

problémům konkrétnějším (autorovo vymezení pojmů umění, symbol a 

symbolizmus, slovo, základní principy jeho uměleckého tvoření). 

«ОСНОВЫ МОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ» (POZNÁNÍ, VĚDOMÍ, SMYSL A KULTURA) 

Bělého snahy o uchopení závažných problému estetiky a filozofie symbolizmu 

se nejvěrněji odráží v jeho stati «Основы моего мировоззрения», která vznikla 

v r. 1922 v období básníkova pobytu v Berlíně. V ní se Bělyj už jako vyzrálý 

spisovatel a svébytný myslitel pokusil dát svůj pohled na symbolizmus do 

                                           
232 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: 1911, с. 269. 
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širších souvislostí s dobovými dominantními myšlenkovými směry, ale na 

prvním místě hlavně, tak jako v esteticko-filozofickém traktátu «О смысле 

познания», do souvislosti s učením Rudolfa Steinera, jehož věrným stoupencem 

a žákem se stal v jedné ze svých tvůrčích etap.  

Úvodní odstavce této stati jsou věnovány otázce vidění a chápání světa. Ta 

se jako celek v autorově pojetí štěpí na další důležité podoblasti, jimiž jsou 

problém podstaty, stylu a příčinnosti: «мировоззрение не есть только что 

(реализм, идеализм), но и как (гностический, или мистический, или 

логический идеализм и т. д.); и для чего (для рассудка, для жизненной 

практики, для себя, для других и т. д.)».233 Poté následuje zamyšlení nad 

různými cestami směřujícími k uchopení světa, cestami, jimiž se v průběhu 

staletí kulturní lidstvo ubíralo a které jsou ve své podstatě založeny vždy na 

akcentaci jedné z výše uvedených podoblastí. Tyto úvahy pak Bělého orientují 

k formulování postulátů, které mají být v obecně myšlenkové rovině základními 

projevy symbolizmu. Cesta ke skutečnému, ničím nedeformovanému vidění 

světa vede u Bělého k postižení, k „abstrakci“ celku jako organizmu složeného 

z dílčích vzájemně se prostupujících částí: «Искомому мировоззрению ставлю 

императив; оно должно удовлетворять нас 1) гносеологически, 2) эстетически 

и 3) этически; если оно не удовлетворяет нас в одном только пункте, оно не 

мировоззрение. Мировоззрение – индивидуальный путь к целому, где 

целое – храм о многих дверях».234 Jako příklad aplikace tohoto přístupu do 

praxe uvádí autor právě symbolistické umění, v němž podle něho došlo k prolnutí 

estetiky a logiky, poznání se tak transformovalo v „estetickou emblematiku 

filozofického smyslu“: «мировоззрение в смысле всегда – эстетический 

феномен».235  

                                           
233 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5, Москва 

1995, с. 13. 
234 Dtto, s. 14, 21. 
  Zde Bělyj samozřejmě otevřeně přiznává inspiraci teoriemi V. Solovjeva («Тут я близок 

в задании к вопросу Владимира Соловьева: как возможнно нам цельное знание». 
[Dtto, s. 14]). Jde zejména o Solovjevův spis «Философские начала цельного знания» 
(1877), v němž autor nazývá celostné poznání „svobodnou teosofií“, jíž lze docílit za 
pomoci souhrnu jevů mystických, psychických a fyzických. 

235 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5, Москва 
1995, c. 21. 
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Další důležité části stati věnuje Bělyj problematice lidského vědomí a 

poznání. Vědomí pro něho představuje tu část živoucí lidské bytosti, která je 

výchozím bodem pro poznávání skutečnosti a důležitým pojítkem s celkem. Je 

to „prvotní vědění“, v němž jsou pro člověka bezprostředně integrovány 

všechny pojmy a ideje vzájemně se prostupující se světem citů a světem vůle, 

rozhodujícím způsobem modifikující jeho prožívání reality: «Наше сознание – 

единственный предмет знания, данный как целое; все прочие – части 

(познание о знании, знания), но сознание не предмет в познавательном 

смысле, а лава восстания предметов из целого; сознание – не предметно; 

оно – вне-предметно (до-, после-предметно); до, после – влагаемо в целое; 

и протекает внутри его, как жизнь эонов в первоначальной плероме; 

сознание – имманентно нам данная плерома всего, чего ни есть; мы ищем 

пересечения знаний в каком-то одном знании, которое вечно оказывается 

трансцендентным по отнощению к данным знаниям…»236  

Vědomí je tedy „prvotní a jediná daná intuice celku“, všechny úvahy 

o jakémkoliv předmětu zde přecházejí doslova k „ohmatávání“ prvotní danosti, 

v níž jsou uloženy všechny ideje, předměty, všechny obsahy a všechny formy. 

V návaznosti na toto tvrzení pak Bělyj považuje subjekt – JÁ za intuici vědomí, 

kde dochází k průniku představ obsahu, formy, subjektu každého objektu, 

vnitřního a vnějšího světa. Fenomén JÁ (SELBST) tak ve své podstatě přirozeně 

směřuje k nejzákladnějšímu projevu každé bytosti obdařené duchem, k procesu 

sebeuvědomění a sebepoznání: «В проблеме сознания мы вскрываем законы 

сознания, данного нам, т. е. сознания, рассмотренного под углом зрения его 

части – познания; самосознание вырастает в самопознание. И потому: на 

дверях философского храма встречает нас надпись: Познай себя».237 Tyto 

své úvahy pak Bělyj Bělyj postupně dovádí do objektivní roviny a dochází 

k poznání, že v objektivním smyslu je tento proces analogický s procesem 

postupného sebeuvědomování lidstva v jeho dlouhé historii. Z toho přirozeně 

vyplývá, že do centra autorova zájmu se dostává problém vývoje celé lidské 

kultury, která zákonitě spěje k postupnému odkrytí svého konečného cíle a 

                                           
236 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5, Москва 

1995, c. 16.  
237 Dtto, s. 17. 
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smyslu: «…проблема познания, смысла познания переходит в проблему 

истории самосознания человечества, или – в проблему культуры».238 

Těmto úvahám ovšem předchází zasvěcené pojednání o problému 

smyslu v procesu poznávání světa (viz dílčí část stati: «Проблема смысла 

в мировоззрении»). V otázce odkrývání smyslu každého konkrétního jevu se 

Bělyj svým nazíráním blíží teorii tzv. „hermeneutického kruhu“ – vztahu celku a 

jeho částí, jeho subjektivních a objektivních stránek, teorii znovuobjevované a 

kultivované zvl. romantickou filozofií (Ast, Schleiermacher, Dilthey), která se 

později stala nedílnou součástí myšlenkového systému dvou významných 

německých filozofů uplynulého století – M. Heideggera a H.-G. Gadamera. 

Hermeneutický kruh představuje pro Gadamera základní moment pro interpretaci 

artefaktu, ale i jakéhokoliv jevu. Ve své knize „Problém dějinného vědomí“ 

(1963) ho Gadamer definuje jako „kruhový vztah mezi celkem a jeho částmi: 

význam, předjímaný celkem, se chápe z jeho částí, ale jen ve světle celku 

nabývají části své objasňující funkce“.239 Základ pozdějšího porozumění tak 

představuje jakési „předběžné strukturování“. Tento postup je pak řízen celkovým 

smyslem, k němuž míříme, a motivován vztahy, které nabízí předchozí kontext. 

Obecný a čistě předjímaný smysl ovšem očekává, že bude potvrzen nebo 

opraven, aby mohl vytvořit jednotu souhlasného záměru; porozumění tak 

„rozšiřuje v soustředných kruzích účinnou jednotu předjímaného významu“.240  

Na tomto základě tak nakonec hledání smyslu a porozumění funguje jako 

„orientace ke středu“, „zařazení do duchovního kontextu“, „zachycení vnitřní 

hodnoty předložených argumentů: „Jde jen o to prostě uchopit smysl, význam, 

záměr toho, co je nám předáno (…). Smyslem hermeneutického porozumění je 

odkrýt zázrak porozumění, ne nějaká tajemná komunikace mezi dušemi. 

Porozumění je podílení se na společném záměru.“241  

                                           
238 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5, Москва 

1995, c. 17. 
239 GADAMER, H.-G. Problém dějinného vědomí. Praha: FILOSOFIA, Filozofický ústav 

AV ČR, 1994, s. 40–41. 
240 Dtto, s. 41. 
241 GADAMER, H.-G. Problém dějinného vědomí. Praha: FILOSOFIA, Filozofický ústav AV ČR, 

1994, s. 41. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

116  

Podobně pak ve svých úvahách postupuje Andrej Bělyj. Také pro něho je, 

stejně tak jako pro Gadamera, podstatné na cestě k odkrytí smyslu daného jevu 

po předchozím rozložení celku (strukturaci) na jeho jednotlivé části, jejich 

opětovné znovusložení. To pak vede k postupné integraci jednotlivého jevu do 

kruhu jevů a následnému vytvoření harmonického obrazu, entity, která je 

nositelkou konečného vyššího smyslu skutečnosti a života v našem vědomí: 

«Осмыслить явление – значит разложить первичный образ его в элементы; 

и – обратно сложить фигуру, вводимую в сплетение других фигур, которое 

я творю в моей жизни сознания, и так, чтобы она являлась гармоничным 

пятном в орнаменте пятен. Всею жизнью сплетаю явленья в орнамент 

явлений, возводя свое здание жизни сообразно с внутренним образом, 

планом, живущим в моральной фантазии242. Орнамент явлений, сплетаемый 

мною – действительность; стиль же сплетений, выдержанность его, со- 

-мыслие, Со методических результатов познания. (…) Смысл есть стиль 

картины роста конфигураций всех познавательных результатов в их 

лежании друг относительно друга. Целое – ставимый нашей фантазией 

сверхчувствительный образ, определяющий выбор элементов и их 

расположение в комплексе; он – организующее начало комплекса ответов 

на то, что такое явление».243 Na počátku vytváření určitého pohledu na svět tak 

podle Bělého vždy stojí problém postižení či uchopení smyslu nazíraných jevů: 

«Мировоззрение определяемо смыслом; он прежде элементов строения 

мировоззрения, этой творческой попытки создания здания, зеркально 

отображающего строителя: самосознающее Я.».244 

Sebeuvědomění a sebepoznání považuje za nejzávažnější úkol filozofie a 

estetiky své doby (viz např. traktát «О смысле познания»). V chápání těchto 

fenoménů se značně přibližuje myšlenkám, které v této oblasti později formuloval 

                                           
242 Pojem morální fantazie je převzat z myšlenkového systému R. Steinera. Bělyj jej vysvětluje 

jako systém estetických a smyslových obrazů, na jejichž počátku stojí vzájemná interakce 
pravdy a krásna. Z tohoto spojení pak vyvstává jeho chápání etiky. Její podstatou je tedy 
fakt, že teprve jejím prostřednictvím dochází k projekci vazby obrazů smyslu s obrazy 
stylu (estetika) do reality sebeuvědomění a sebepoznání. 

243 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 
1995, с. 21. 

244 Dtto, s. 21. 
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C. G. Jung. V jejich pojetí lze tento proces charakterizovat jako postupné 

objevování či znovunalézání v dosud neobjevených záhybech lidské duše 

Jungem nazvané úplné bytostné Já – imago Dei in homine (viz výše), které vnáší 

do vědomí jedince i to, čím trpí celek, tzn. národ, k němuž patří, anebo lidstvo, 

jehož je součástí. To je pak bezprostředním projevem objektivního psychična, 

duševního ne-já, což je jistá absolutní, univerzální a stejnorodá danost, sám 

duševní předpoklad všech lidí, který se musí individuovat, aby se mohl projevit. 

Je to myšlení v prastarých obrazech a symbolech starších než je historický 

člověk. Ty byly Jungem považovány za vrozené od pradávných dob, 

přetrvávající po celé generace, za věčně živoucí, tvořící a naplňující základní 

vrstvy lidské duše. Plný život je možný jen ve shodě s nimi, moudrost je návrat 

k nim.245  

V tomto okruhu problémů pak vidí Bělyj stejně jako Jung problém 

existence veškeré lidské kultury v širším slova smyslu a kulturu takto vlastně 

i vymezuje: «Самосознание есть культура культур; и потому-то проблема 

культуры, все более выдвигаемая современностью, есть проблема самосознания: 

индивидуума, народа, и – наконец человечества... Целое и смысла и стиля – 

моя человеческая культура: культура человека во мне, которою соединен я 

с культурой всех возможных сознаний подобных и не подобных сознанию 

моему».246 Lidská kultura se mu jeví jako celostný organizmus, reflektující stav 

bytí a chápání světa jako výsledek vzájemného prolnutí gnozeologických, 

estetických a etických aspektů našeho pobytu ve světě. Takové scelení nazývá 

„individualizací chaosu“, označující jeho následnou proměnu v „Kosmos“. 

Přičemž pod slovy „individualizace“ a „individuum“ si v souladu s Jungem247 

představuje dosažení stavu úplnosti a integrity, tj. proniknutí do hlubin ducha a 

asimilaci jistých dosud nepoznaných vnitřních obsahů – archetypů: «Оцелостнение – 

индивидуализация хаоса в космос, или действие одухотворения, ибо 

Индивидуум, обнимающий субъективное (душевное) и объективное 

(предметное, вещное, телесное), может быть a priori только тем, что не есть 

                                           
245 Viz O vzniku osobnosti. In JUNG, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994, 

přel. Karel Plocek, s. 54–71. 
246 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, с. 21, 24.  
247 Jung tento proces označuje termínem „individuace“. 
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ни душа, ни тело: положим это третье как дух, подлежащий конкретному 

раскрытию: Индивидуум – дух. Действие одухотворения есть действие 

культуры».248 

Ve vývoji kultury, tak jak je Bělým chápána, se tedy přirozeně odehrává 

postupné formování pohledu člověka na svět, s nímž je vždy bytostně spjato 

směřování k uchopení smyslu každého jevu. Odtud pak vede cesta k dalšímu 

ukotvování poznávajícího subjektu v prostoru kultury. Ovlivněn antroposofií 

štěpí Bělyj dále tento evoluční proces, jak jsme poznali v traktátu «О смысле 

познания», na tři na sebe navazující a vzájemně podmíněná stadia: imaginaci, 

inspiraci a intuici. Vymezení těchto pojmů jsme uvedli v předcházejícím oddílu, 

proto se jimi budeme zabývat už jen okrajově. Uvedeme zde jen některé 

poznatky a které tuto problematiku připomenou, dokreslí a pomohou ji lépe 

pochopit v celkovém kontextu. 

Stadium imaginace se rodí v podmínkách spolupůsobení logiky a estetiky, 

zákonu a stylu: «… имагинативный образ мировоззрения, образ мысли, не 

адекватен эмблеме логической, которая есть его аллегория, не адекватен и 

чистому ритму стиля, иль эстетическому переживанью, коррелятивному 

этой эмблеме; он – целое, рисующее в одной проекции схему закона, 

в другой – переживание вкуса».249 Inspiraci Bělyj prezentuje jako jakési 

„sejmutí masky“ za účasti morální fantazie vedoucí k pohledu skutečného JÁ na 

Já zdánlivé a neskutečné: «Мировоззрение становится духовными очами, 

устремленными на производителя мировоззрения, который доселе был как 

бы в маске (из образов), а еще ранее – только маской, через которую 

смотрели чьи-то глаза».250 Uvědomění si JÁ pozorujícího svět bez „masky“ 

představuje konečné stádium poznání – intuici. Na této bázi dochází ke spojení 

vědomí dosud subjektivního s vědomím kosmickým, JÁ stojí v centru Vesmíru a 

nabývá skutečně tvořivé dimenze: «…осознание глядящего без маски Я на 

маску Я разрешается слиянием двух Я в Я собственно; здесь моя работа 

сознания стоит в центре вселенной; вселенная – мной созидаемый храм. 

                                           
248 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, c. 23. 
249 Dtto, s. 23. 
250 Dtto, s. 23.  
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Это есть состояние интуиции… построение мировоззрения становится 

творчеством культуры: человека и человечества».251 

Naše vidění a chápání světa se tedy podle Bělého opírá o kulturu a naopak 

kultura v tomto konkrétním pojetí determinuje náš celkový pohled na svět. 

Kultura je fenoménem, jehož součástí je příroda a její zákony, vše prvotně dané 

a také i konečně dosažené. Představuje tedy jediný nerozlučný celek spojující 

v sobě tři oblasti – vnitřní podstatu smyslu (gnozeologie), stylu (estetika), 

povinnosti (etika, sociologie) – a chápaný jako nejbytostnější projev světa 

lidského vědomí, jediné nám konkrétně dané a postupně se formující celostnosti: 

«В культуре вскрывается и последняя подоснова природного мира как 

первая имагинация, последняя подоснова закона как части целого… 

культура – идея целого: многообразия принципов как частей… Культура 

мысли – со-мыслии: в смысле; культура чувства – в со-чувствии, культура 

воли – в со-действии (в социальности); культура же в целом – связующее 

начало смысла, стиля и долга; оно – само мира сознания, этой нам 

единственной данной цельности».252  

Všechny dílčí kultury v historii lidstva jsou Bělým považovány za „zřídla“ 

či „usazeniny“ procesu lidského seuvědomění a sebepoznání, všechny produkty 

těchto kultur jsou, řečeno jeho básnickým jazykem, „ozdobou, klenotem či 

drahocennou lasturou vytvořenou živým organizmem“. Vztah génia a talentu je 

pak v souvislosti s tím řešen jako vztah celku a projevů jeho jednotlivých částí: 

«…отношение гения к таланту и есть отношение целого к части; гениальна – 

культура: талантливы – сферы культуры; а таковы искусство, наука, 

общественность, философия. Культура – целое талантливых достижений: 

искусства, наук, общественности, в которых целое может и отразиться, и не 

отразиться».253 

Výše uvedené myšlenky jsou formulovány především v části stati nazvané 

«Проблемы культуры». V jejím závěru jsou naznačeny další kroky, které by 

měly být v tomto okruhu problémů učiněny. Bělyj přitom znovu upozorňuje na 

                                           
251 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, c. 23. 
252 Dtto, s. 23–24. 
253 Dtto, s. 24. 
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jím několikrát už opakovanou skutečnost, že veškerá kultura je „produktem 

sebeuvědomování celého lidstva“. Aby lidstvo k tomuto závažnému poznání 

došlo, je třeba provést zásadní obrat ve filozoficko-esteticko-etickém myšlení 

člověka. Z poznání dosud nevědomého, tedy spíše jakéhosi tušení problému, je 

třeba učinit poznání vědomé. Celé lidské myšlení musí směřovat ke své vnitřní 

integritě, jejíž podstata spočívá v upřednostnění otázek kultury samotné filozofie 

(jako součásti jednoho velkého, dosud netušeného celku, tj. kultuře vědomí) 

před otázkami filozofie kultury dobově akcentovanými a přinášejícími pouze 

úlomky roztříštěného vědění. Poznatky a kulturní poklady dochované jako 

dědictví po minulých civilizacích a celých kulturních epochách představují ve 

vědomí současného člověka pouze „kosterní pozůstatky dávno zetlelých 

organizmů vědomí“ a i přes veškerou snahu neučiní současný člověk úplnou 

rekonstrukci daného organizmu či obrazu vědomí např. starověkého filozofa, 

dokud si neuvědomí a nepochopí, že tento organizmus je součástí jeho samého a 

nikdy v něm nepřestává existovat. Prostředníkem, tkání schopnou organicky 

spojit minulé s přítomným v jeden harmonický celek, ve skutečně živý 

organizmus, je teprve fenomén široce otevřeného vědomí: «Исторические 

мировоззрения – костяки истлевших уже организмов сознания; изучая 

структуру костей (или логику), не восстановим по ним организма, иль 

образа мысли философа древности, пока не узнаем того, что истлевший 

в истории организм продолжает в нас жить, ибо мы – осуществленное 

прошлое; кости формируются соединительной тканью; и движутся мускулами; 

в предстоящих перед нами системах истории нет соединительной ткани 

(истлела она), позволяющей видеть процессы образования структуры 

системы; и нет движения частей системы (истлели мускулы); мускулы, 

соединительная ткань, образующая какие угодно свои костяки – в нас: 

соединительная ткань, преформирующая кость в живом организме мысли, 

есть проплетающее мысль сознание; и оно нам дано… Мысль – в нас; 

культура мысли в истории есть картинки, модели читаемой сознанием 

в вечной книге: мыслительности; история философии в теперешнем смысле 

есть отображение костяков и кристаллов культуры истории. То же можем 

сказать о культуре чувств (иль эстетике), о культуре воли (иль этике); 
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культура этих культур есть сознание, имманентное нам: и опыт, 

соответсвующий опыту культуры культур, есть опыт сознания нашего».254  

Uvažování Andreje Bělého o podstatě a smyslu lidské kultury je jednou 

z nejdůležitějších myšlenkových oblastí jeho chápání symbolizmu. V roce 1909, 

kdy dochází k prvním znatelným projevům blížící se krize symbolistického 

hnutí v Rusku, kdy svou činnost končí nejvýznamnější časopisy považované za 

„tribuny symbolizmu“ a kdy je už téměř jasné, že více neexistuje ani moskevská 

ani petrohradská skupina symbolistů, píše Bělyj ve svém zamyšlení «Почему я 

стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего 

идейного и художественного развития» reagujícím na aktuální stav tohoto 

uměleckého směru následující: «…фактических групп – нет, но есть символизм; 

                                           
254 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, с. 25.  
  Podobné myšlenky ve své přednášce „O r ůzných stavech ve společnosti“ vyslovil dávno 

před A. Bělým také německý filozof J. G. Fichte (1762–1814). Nalezneme zde celou řadu 
myšlenkových impulsů, které později znovu ožily v úvahách A. Bělého. Fichte ve své 
přednášce pojednává o prostředcích a cestách člověka, jejichž společným jmenovatelem 
je snaha v duchovním kontextu smysluplně a organicky spojit přítomnost s minulostí. 
Cílem a konečným výsledkem takového spojení by měla být cesta k sobě samému, 
k utváření a zachování identity osobnosti, národa, lidstva v proměnách času. Jde tedy 
o nikdy nekončící úsilí o řád: „Náš zájem stoupá, když obrátíme pohled na sebe, když se 
díváme na sebe jako na členy tohoto vnitřního společenství. Pocit naší důstojnosti a síly 
stoupá, když si řekneme, co si každý z nás může říci: Můj život není nadarmo a 
bezúčelný, jsem nutným článkem velkého řetězu, který sahá od vývoje prvního člověka 
k plnému vědomí jeho existence až k věčnosti. Všechno, co kdysi bylo mezi lidmi 
velkého, moudrého a ušlechtilého – ti dobrodinci lidského pokolení, jejichž jméno čtu ve 
světových dějinách, a ti četní mužové, u nichž zásluhy pouze známe, nikoli jména – ti 
všichni pro mne pracovali. Já jsem přišel sklízet jejich úrodu, já vstupuji na zem, kterou 
obývali, do jejich šlépějí šířících požehnání. Chci-li, mohu se chopit vznešeného úkolu, 
který si oni uložili, a vést náš společný bratrský rod k stále větší moudrosti a štěstí. Mohu 
pokračovat, kde oni museli přestat, mohu dále budovat ten vznešený chrám, který museli 
opustit nedokončený… Převezmu-li jejich vznešený úkol, nikdy ho nedokončím, ale 
mohu také, je-li mým posláním ten úkol převzít, nikdy nepřestat působit, tedy nikdy 
nepřestat být. To, čemu říkáme smrt, nemusí mé dílo přerušit, neboť mé dílo má být 
dokončeno, ale nemůže být dokončeno v žádném čase, tím je mé bytí časově neurčeno – a 
já jsem věčný. Tím, že jsem převzal onen velký úkol, strhl jsem na sebe věčnost.“  

  FICHTE, J. G.: O různých stavech ve společnosti. In Pojem vzdělance. Praha: Svoboda 
1971, přel. V. Gaja, s. 49. 
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меня интересует 1) его гносеология, 2) его культура…»255 V roce 1925 uvádí 

Bělyj v komentáři k vydání svých knih, který lze pochopit jako autorův 

závěrečný odkaz či poslání: «Я, конечно, не придаю слишком глубокого 

значения моим работам; вообще книгами я интересуюсь, поскольку сквозь 

все их пишется одна Книга книг; – и это – Книга духовного развития 

человечества, его культура…»256  

Bělého teoretické úvahy o smyslu kultury vrcholí v další pasáži stati 

nazvané «Феноменология культуры». Zde se na základě svých předchozích 

pojednání a na základě učení Rudolfa Steinera pouští do polemiky s dalším 

významným myslitelem zabývajícím se těmito otázkami – O. Spenglerem 

(1880–1936). V době, kdy vzniká Bělého stať (r. 1922), stávají se Spenglerovy 

teorie předmětem četných diskusí jak v západoevropské, tak i ruské kulturologii. 

Ve spise «Между двух революций», který tvoří soubor Bělého vzpomínek na  

pobyt v Západní Evropě najdeme nejednu zmínku o autorově snaze pochopit 

Spenglerův myšlenkový systém: «Жизнь на Западе связана с интересом 

к истории, изучение быта народов Европы поднимает темы кризиса жизни, 

культуры, сознания мысли – еще до Шпенглера».257 

V opozici vůči Spenglerovi zastává Bělyj názor, že „krize kultury“ 

nevyvolává ještě zdaleka její „zánik“. Uvnitř jednotlivých kulturních celků 

                                           
255 БЕЛЫЙ, А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 

фазах моего идейного и художественного развития. In Символизм как миропонимание. 
Москва: Республика, 1994, с. 444.  

256 СУГАЙ, Л. А. Андрей Белый против Освальда Шпенглера. Литературное обозрение 
№ 4/5. Москва: 1995, с. 12. 

  O tom, jak byl Bělyj touto myšlenkou cele zaujat pak svědčí i událost ze spisovatelova 
života, na kterou vzpomínal J. Zamjatin a které nechybí poněkud humorný náboj: «Мне 
запомнился один петербургский вечер, когда Белый зашел ко мне ненадолго: он 
торопился, ему в этот вечер нужно было читать лекцию. Но вот разговор коснулся 
одной особенно ему близкой темы – о кризисе культуры, его глаза засветились, он 
приседал на пол и поднимался, иллюсрируя свою теорию параллельных эпох, 
спирального движения человеческой истории, он говорил не останавливаясь, это 
была блестящая лекция, прочитанная перед одним слушателем: другие напрасно 
ждали его в аудитории в тот вечер, – только когда пробила полночь, увлекшийся 
Белый вдруг вспомнил, схватился за голову…» ЗАМЯТИН, Е. И. Избрание произведений. 
Москва: 1991, с. 467. 

257 БЕЛЫЙ, А. Между двух революций. Москва: 1990, с. 365–366. 
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postupně odcházejících ze scény kosmické historie („historie sebeuvědomující 

se duše“) lze podle Bělého vždy spatřovat zárodky budoucí nové a kvalitativně 

vyšší kultury. Bělému tak jde především o to nalézat ve vývoji kultury jistou 

kontinuitu a tedy i hlubší smysl. Takové nazírání přivádí autora k hledání 

„vlákna“ vinoucího se v historii lidské kultury od nejarchaičtějších a nejnižších 

stupňů a stádií kultury až k jejím nejvyšším projevům. Jakákoliv krize dílčí 

civilizace pak (narozdíl od Spenglerova pojetí) znamená ve svém konečném 

důsledku „rozšíření sféry vědomí“. Tato koncepce pak Bělému dovoluje vidět ve 

vývoji lidstva „spirálovitý pohyb“: «Шпенглер прав, не веря теориям о всеобщей 

культуре; но он не прав, противополагая всеобщему индивидуальное; 

в индивидуальном преодолено: всеобщее, частное, субъективное, 

объективное; и вместе с тем: в индивидуальное включено и всеобщее и 

частное; так: всеобщая культура культур – биография конкретного 

Индивидуума; и Индивидуум этот есть Индивидуум Человечества, 

изживающего в каждом из нас индивидуально; и все ж – протянутую как 

нить, сквозь сумму личностей всех эпох: так нить соединяет бусинки 

в ожерелье; сторонники теории прогресса, вытаскивая нить, рассыпают все 

бусинки; и нет – ожерелья культуры; а Шпенглер, ощупывая бусинки, не 

видит ее пронизывающей нити… распадение культуры в цивилизацию 

знаменует не гибель культуры, а кризис ее, т. е. переходный период от 

данной группы культуры к более широкой; поскольку культура в сознании, 

постольку же кризис культуры всегда знаменует: расширение сферы 

сознания».258 

Takové pojetí vede Bělého zcela jednoznačně k závěrům, že problém 

kultury je třeba považovat za projev „celistvého duchovního vědění“. Kultura se 

tak ve svých konkrétních projevech stává „reálnou nesmrtelností v mezích 

lidstvu daných forem existence“. V kultuře dochází k překonání hranic uzavřeného 

bytí biologického subjektu a objevení „obrazu Ducha“.  

Další části stati («Путь самосознания», «Антропософия», «История 

культуры мысли») jsou věnovány výkladu konktrétních otázek antroposofických 

                                           
258 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, с. 27. 
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teorií, kde Bělyj podává základní informace o povaze tohoto myšlenkového 

směru a jeho pohledu na evoluci člověka a světa (viz výše).  

Velmi cenný je v rámci Bělého obsáhlé stati její závěr, v němž autor 

sumarizuje svůj pohled na danou problematiku, opětovně zde podává základní 

teze svého myšlení a zdůrazňuje jeho souvislosti se symbolizmem. Poslední 

odstavce závěru jsou zajímavým zamyšlením, při jehož četbě lze zcela 

jednoznačně pochopit Bělého komplexní pohled na umění. Jeho estetika je 

složitou reflexí evoluce lidské kultury jako duchovní činnosti směřující 

k neustálému uchopování smyslu v procesu zrodu plného vědomí člověka. 

Neopomenutelným orientačním bodem v jeho estetickém programu je navíc 

silná humanizující tendence – filantropie, která, jak sám autor tvrdí, nabývá vždy 

převahu nad antroposofií: «Трудно сказать, в каком направлении движутся 

мои мировоззрительные поиски и чем буду я завтра. Думаю, что в общем 

компас корабля, Арго, на котором плыву я за Золотым Руном, движется 

с северо-запада на юго-восток: в стремлении конкретизировать стихию 

Софии, как стихию Филии. Я ищу правды дружбы, ибо только 

в дружеском общении осуществляется София в жизни. Я хотел бы главным 

образом быть антропофилом; и уже потом антропософом; любовь – прежде 

мудрости; и – любовь – после мудрости. Сколько бы ни было мудрецов – 

они не сдвинут севший на мели корабль странствия человечества. Надо, 

чтобы на всех перекрестках улиц восстали бы Будды вместо городовых и 

чтобы свет филантропического сознания озарил антропософов».259 

SYMBOLIZMUS A CESTY UMĚNÍ V BĚLÉHO ESTETICE 

Na počátku Bělého uvažování o symbolizmu stojí, tak jako i u mnoha jeho 

dalších generačních souputníků, otázka smyslu a konkrétních cílů veškerého 

uměleckého tvoření. Odpovědi na tyto otázky hledá a postupně formuluje např. 

ve své stati «Смысл искусства». V návaznosti na poznatky týkající se 

obecných problémů lidského vědomí, poznání a kultury dochází k závěrům, že 

veškeré umění není ničím jiným než „tvůrčí činností lidské duše“, přičemž 

                                           
259 БЕЛЫЙ, А. Основы моего мировоззрения. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, с. 35–36. 
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součástí této tvůrčí činnosti je samozřejmě i fenomén poznání a hledání smyslu. 

Jakákoliv tvorba jdoucí ruku v ruce s poznáním smyslu je tak činností 

opodstatňující a přivádějící lidské bytí ve skutečný život. Umění přetavující 

obrazy života do obrazů s axiologickými dimenzemi a ukazující cesty k jejich 

realizaci má tedy velmi blízko k fenoménu náboženství (je „předpokojem“ 

religiózního pohledu na svět zbaveného veškerého dogmatizmu), neboť jejich 

společným cílem je postupné přetvoření člověka a vytvoření zcela nových 

„forem bytí“: «…в искусстве есть живой огонь религиозного творчества; 

…то, что начинается в искусстве, заканчивается в религии. Искусство, 

образуя с религией и этикой однородную группу ценностей, все же ближе 

к религии, чем к этике, поэтому в глубине целей, выдвигаемых искусством, 

таятся религиозные цели: эти цели – преображение человечества, создание 

новых форм».260  

Religiózní stránku v takto chápaném umění ovšem Bělyj, stejně jako i jeho 

stránky ostatní, přirozeně nikterak nepřeceňuje. Její dominance navíc podle něho 

není v současném stádiu rozvoje lidského vědomí ani zcela možná: «Религиозное 

понимание нам чуждо. Философия давно заменила религию, переживаемую 

в символах догматами метафизических систем. Наука, с другой стороны, 

убила религию».261 Rozhodujícím prvkem v pravosti či nepravosti nazírání na 

svět prostřednictvím umění je tedy jeho další rozvoj jako paralely a stejně 

významného protějšku k teorii poznání: «Теория символизма в таком 

освещении одинаково изучает законы мифического творчества, как и 

законы мистического, эстетического и всякого иного творчества, не подчиняя 

эти законы эстетике, ни обратно: не подчиняя эстетику, например, религии. 

Она не противостоит ни науке, ни метафизике, ни религии, ни искусству, а 

только теории познания».262 

Každé skutečné umění je podle Andreje Bělého ve své nejhlubší podstatě 

symbolické, jelikož představuje organické spojení dvou pořádků, pořádku jevů 

                                           
260 БЕЛЫЙ, А. Смысл искусства. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 125, 115. 
261 БЕЛЫЙ, А. Магия слов. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994, 

с. 141.  
262 БЕЛЫЙ, А. Смысл искусства. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 126.  
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vnějšího světa a pořádku živoucího vědomí. Toto spojení je tedy jednotou světa 

vnějšího a vnitřního a jeho smysl je pak možné odkrýt v metafyzice a mystice 

jako ukazatelích cesty komplexního přetvoření lidské bytosti a objevení nových 

forem bytí. V důsledku toho pak chápe Bělyj symbol jako interakci jeho tří 

následujících složek: 1) symbol jako obraz viditelné reality vzbuzující v našem 

vědomí určité emoce, 2) symbol jako alegorie vyjadřující ideový smysl obrazu 

(smysl filozofický, náboženský a společenský) a 3) symbol jako výzva k tvorbě 

skutečného života. Žádná z těchto tří složek ovšem nesmí převažovat nad 

druhou, naopak za jejich vzájemného spolupůsobení vzniká konečný 

symbolický obraz jako živoucí celek ve vědomí člověka. Z hlediska religiózní 

terminologie potom Bělyj tuto trojčlennou strukturu vysvětluje následujícím 

způsobem: «Трехчленное символическое построение: 1) образ (плоть), 2) идея 

(слово), 3) живая связь, преопределяющая и идею, и образ (слово, ставшее 

плотью)».263 

Následně jde Bělému o to, jakými cestami lze docílit skutečného 

symbolického umění. V procesu hledání kořenů současné kultury, nachází spolu 

s Wagnerem a Nietzschem její ideální základy ve starověkém mysteriálním 

dramatickém umění, které představovalo stav prvotní propojenosti všech 

známých uměleckých forem. Další osudy umění se ovšem ubírají ve znamení 

jeho nekonečné diferenciace a rozpadu («Существующие формы искусства 

стремятся к распаду: бесконечная их дифференциация…»)264. S cílem zabránit 

tomuto vývoji směřujícímu ve svých vnitřních důsledcích k roztříštěnosti lidské 

psychiky a rozpadu původně celostného pohledu člověka na svět, objevují se 

v dobové estetice tendence k opětovné syntéze všech uměleckých forem 

prezentované navenek postupnou revokací mystérií («...возникает стремление 

к мистерии как к синтезу всех возможных форм»)265. Zde Bělyj poukazuje na 

fakt, že tato revokace se ubírá chybnou cestou, a je bohužel redukována jen na 

vnějškové projevy. Aby byly tyto osudové omyly překonány, je podle Bělého 

                                           
263 БЕЛЫЙ, А. Смысл искусства. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, c. 124.  
264 БЕЛЫЙ, А. Будущее искусство. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 142.  
265 Dtto, s. 142.  
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důležité si uvědomit, že starověká mystéria měla ve své nejhlubší podstatě „živý 

religiózní smysl“.  

Tento smysl je třeba znovu oživit a procítit, což ve svých konečných 

důsledcích bude znamenat vykonání rozhodného kroku a vyvedení dobově 

pojatého mystéria a spolu s ním i celého uměleckého tvoření za hranice věd 

o umění a prolomit tak „začarovaný kruh“, v němž se dobová estetika se vší 

pravděpodobností pohybuje. Úspěšnost tohoto kroku je pro Bělého ukryta 

v pečlivém zkoumání a následném rozvoji a přetvoření světa lidského vědomí a 

vytvoření celistvého organizmu kultury, tak jak o něm pojednával ve své stati 

«Основы моего мировоззрения»: «Мы должны забыть настоящее: мы 

должны все снова пересоздать: для этого мы должны создать самих себя. И 

единственная круча, по которой мы можем карабкаться, это мы сами. На 

вершине нас ждет Я. Вот ответ для художника: если он может остаться 

художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей 

сообственной художественной формой. Только эта форма творчества еще 

сулит нам спасение. Тут и лежит путь будущего искусства».266 

Jedním ze stěžejních cílů současného umění se pro Bělého stávala jeho 

postupná kultivace tak, aby bylo schopno vymanit člověka ze zajetí mrtvých 

forem a mechanizované nutnosti, tj. překonat tento stav a napomoci zrodu 

takové lidské bytosti, která bude schopná v budoucnu zaujmout tvůrčí přístup ke 

svému životu, neboť umění znamená především tvoření života a živých forem. 

Umění tedy souvisí ve spisovatelově chápání přímo s „uměním žít“ a „žít potom 

pro něho znamená vědět a poznat, přičemž poznání života znamená na prvním 

místě schopnost uchovat veškerý život (vlastní, cizí, ale i život rodu). 

Bezprostředním nástrojem jakékoliv tvorby je tak vědění. Zde je podle Bělého 

nutné uvědomit si základní provázanost těchto dvou prvků. Vědění odtržené od 

tvůrčího principu je vědění bez cíle – vědění „mrtvé“. Taková forma vědění bez 

tvůrčího elementu pak dominuje v dobové kultuře, což je jednou z nejvážnějších 

příčin její vleklé krize a hrozící smrti: «Но не скажем ли мы тогда, что жизнь 

стала жизнью и что мы проснулись от тяжелого сна? Тяжелый сон окружил 

нас химерами рока, сновидением о смерти. И жизнь отлетела от нас, а сон 

                                           
266 БЕЛЫЙ, А. Будущее искусство. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, c. 143–144. 
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воплотился: вот сон, механизированный миллионами слабовольных 

лунатиков, гремит на нас многоогромным рокотом машин. Машина съедает 

жизнь, машина одухотворяется, человек же превращается в машину 

к машине – в привод к колесу. Как машина человек подчиняется законам 

необходимости…267 Дух говорит нам, что в нас творческое начало жизни. 

Всякое искусство начинается там, где человеческий дух, хотя бы и 

бессознательно, провозглашает примат творчества над познанием. 

Свободная воля есть воля творческая. Искусство окрыляется там, где 

призыв к творчеству есть вместе с тем призыв к жизни».268 

                                           
267 Zde je možné upozornit na analogické pojetí problému v kontextu ruské literatury a 

filozofického myšlení 19. a 20. století. Na nebezpečí postupné proměny tvůrčího člověka 
v mechanizovanou, „mrtvou duši“ upozorňuje např. N. V. Gogol ve svých „Petrohradských 
povídkách“, a na přelomu století nejvýrazněji pak F. Sologub (viz román „Posedlý“). 
Této problematiky se ve svém díle «Кризис искусства» dotýká jeden z nejvýznamějších 
ruských myslitelů 1. pol. 20. století – Nikolaj Berďajev. Podobně jako Bělyj vidí 
i Berďajev příčiny krize umění v nekonečném zrychlení tempa života, které mělo za 
následek osudový zlom ve vnímání krásy v organickém slova smyslu. Na scéně světového 
dění se objevuje stroj pohlcující veškerou lidskou tvůrčí energii a tento fakt považuje 
Berďajev za událost, která má nejen sociální, ale především kosmický význam pro další 
směřování lidské kultury: «Погибла архитектура, – это лучшее выражение всякой 
органической художественной эпохи… Возростание значения машины и машинности 
в человеческой жизни означает вступление в новый мировой эон. Ритм органической 
плоти в мировой жизни нарушен. Жизнь оторвалась от своих органических корней. 
Органическая плоть заменяется машиной, в механизме находит органическое 
развитие свой конец. Машинизация и механизация – роковой, неотвратимый 
космический процесс. Нельзя удержать старую органическую плоть от гибели». 
Mechanizace dále vede podle Berďajeva k postupné likvidaci veškeré organické přírody. 
V tomto momentě ovšem Berďajev podobně jako Bělyj, inspirován křesťanskou 
apokalypsou, věří v postupné vzkříšení nového, plnějšího života skrze smrt: 
«…машинизация должна быть понята как дематериализация, как распыление плоти 
мира, распластование материального состава космоса. Машина сама не может убить 
духа, она скорее способствует освобождению духа из плена органической природы. 
Машина есть распятие плоти мира. Победное ее шествие истребляет всю 
органическую природу, несет с собою смерть животным и растениям, лесам и 
цветам, всему органически, естественно прекрасному… Так свершается судьба 
плоти мира, она идет к воскресению и к новой жизни через смерть». 

  In БЕРДЯЕВ Н. А. Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, с. 15. 
268 БЕЛЫЙ, А. Театр и современная драма. In Символизм как миропонимание. Москва: 

Республика, 1994, с. 154. 
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Nové umění, v němž Bělyj podobně jako Wagner a Nietzsche staví na první 

místo dramatické a hudební formy, má význam „živé vody“, která „vynese 

uměleckou tvorbu pod oblaka a prozáří ji sluncem“. Tento akt „prozáření“ má 

pro Bělého v duchu křesťanských idejí platnost založení „Nebeského Jeruzaléma“: 

«И облака, озлащенные солнцем, являют нам новый град – Иерусалим 

вечносозидающей жизни».269 Zde se tedy znovu autorovi otevírají dosud 

skryté a plně nepoznané souvislosti uměleckého tvoření s teorií hodnot: «Но 

теория ценностей есть и теория творчества. Это и есть теория символизма. 

Символизм – порывание души к свободе… Солнечный град новой жизни – 

Civitas solis, вот колоссальный, живой символ».270 Tyto ideální představy pak 

vedou Bělého k pokusům nalézt v umění symbolizmu východiska z aktuálně 

kritického stavu kultury směřující k jejímu rozkladu a zániku a co nejlépe 

vymezit cesty k obrozené, organicky chápané kultuře (tyto pokusy označuje, 

podobně jako N. Berďajev ve svém traktátu «Кризис искусства», termínem 

«борьба вырождения с возрождением»271). 

METAFYZIKA SLOVA A ZVUKU  

Cestou k celkové obrodě kultury je pro Bělého zaměření na fenomén slova 

představujícího ve své podstatě nejbytostnější základnu bytí a „klíč k odemykání 

světa“ («Слово строит сердце мира; сердце строит звук (хор); звук в сердце 

горит»)272. Abychom Bělého uvažování v této problémové oblasti lépe 

pochopili, je nutné upozornit na skutečnost, že se jím v ruském filozofickém 

kontextu zabýval vedle již zmiňovaných osobností (V. Solovjev, P. Florenský 

aj.) i další význačný ruský myslitel A. F. Losev. V Losevově myšlenkovém 

systému hraje slovo důležitou úlohu v poznávání světa. Dochází v něm totiž 

k odkrytí či projevům tří základních „živlů“: 1) smyslové reality, 2) jejího chápání 

                                           
269 БЕЛЫЙ, А. Театр и современная драма. In Символизм как миропонимание. Москва: 

Республика, 1994, c. 155. 
270 Dtto, s. 161, 162. 
271 Viz stať A. Bělého: Кризис сознания и Генрик Ибсен. In Символизм как миропонимание. 

Москва: Республика, 1994, с. 215. 
272 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 

usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 637.  
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a 3) fyzicko-fyziologicko-psychologické fakticity nesoucí s sebou toto chápání 

reality. Hlavní úlohu zde pak hraje živel prostřední, tj. porozumění jako „aréna 

setkání dvou energií, objektivní (vnější realita) a subjektivní (lidské vědomí)“. 

Způsob jakým slovo odráží realitu, tj. cestou porozumění – setkání objektivního 

a subjektivního v jazyce, dochází skrze její specifické umělecké zpodobnění 

jako způsobu symbolizace k nejbytostnějším projevům osobnosti tvořícího 

člověka. V tomto smyslu pak samotná umělecká tvorba představuje „osobnost 

jako symbol a symbol jako osobnost“273.  

Losevovy úvahy o přímé souvislosti slova s faktem porozumění a jevem 

zrodu osobnosti tvořícího člověka pak v obecné rovině zcela jasně korespondují 

s úvahami Bělého. Na základě faktů uvedených v předchozí části práce jsme 

měli možnost poznat, jakou roli hrají v Bělého esteticko-filozofickém uchopování 

světa právě lidské vědomí, osobnost a jejich postupné konstituování v kontextu 

kultury. Vždy, když hovoří o smyslu a podstatě díla určitého spisovatele, dostává 

se do centra jeho zájmu svět vědomí jako hlavní princip uměleckého tvoření. 

Konkrétním příkladem tohoto tvrzení mohou být třeba Bělého úvahy o poezii 

jeho generačního souputníka a blízkého přítele A. Bloka. Zdůrazňuje v nich fakt, 

že cesta vedoucí „ke smyslu múzy básníka“ je především cestou pochopení jeho 

„organizujícího centra sebeuvědomění“ umožňujícího: «...нащупать сердце его 

поэтического организма и пережить это сердце в биениях личной жизни 

его…, понять организующий центр самосознания Блока: его само или 

Атман, действующий сквозь личность».274 

Své úsilí o „renesanci slova“ Bělyj výstižně formuloval v jedné ze svých 

studií nesoucí příznačný název «Магия слов», kde vymezuje podstatu obrazné 

(„živé“) řeči umění jako „slovní magii“, jejíž prostřednictvím se tvořící člověk 

                                           
273 Viz ЛОСЕВ, А. Ф. Диалектика художественной формы. Москва: 1927.  
  Podobně jako A. F. Losev uvažuje v dané oblasti např i P. Florenskij, podle kterého náleží 

právo na tvoření symbolů, tj. činnosti přetvářející a očišťující svět, jen osobnosti nesoucí 
v sobě ducha: «Она прекрасна объективно, как предмет созерцания для окружающих; 
она прекрасна и субъективно как средоточие нового, очищенного созерцания 
окружающего».  

  «Флоренский, П. Столп и утверждение истины. Москва: 1914, с. 321.» In 
Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. Москва: Наука, 
1990, с. 23. 

274 Памяти Александра Блока. Санкт-Петербург: 1922, с. 6, 7.  
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snaží vyjádřit nevyjádřitelné dojmy, vzniklé působením okolního světa na jeho 

svět vědomí. Živá řeč je tak vždy jakousi „hudbou nevyjádřitelného“. Tvůrčí 

slovo vytváří nový, „třetí svět“ – „svět zvukových symbolů“, které osvětlují 

všechna tajemství vnějšího světa i tajemství světa uvnitř bytosti nazírající tento 

vnější svět: «В слове дано первородное творчество; слово связывает 

бессловесный, незримый мир, который роится в подсознательной глубине 

моего личного сознания с ессловесным, бессмысленным миром, который 

роится вне моей личности. Слово создает новый третий мир – мир звуковых 

символов… мир внешний проливается в мою душу, мир внутренний 

проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове, и только в слове 

воссоздаю я для себя окружающее меня извне и извнутри, ибо я – слово и 

только слово».275 

Existence světa je v Bělého pojetí podmíněna existencí slov. Zde přirozeně 

navazuje na hermeneutický přístup rozvíjený už kdysi romantiky a nově 

koncipovaný filozofy druhé poloviny 20. století. Svět je podle Bělého vytvářen 

v slově s pomocí „zvukových symbolů – metafor“ („metaforu“ chápe jako 

„paměť prvotního mýtu“). Jestliže každé slovo je především zvuk, pak Bělyj 

vidí jako zásadní moment při utváření slov „vítězství vědomí (JÁ) v tvorbě 

zvukových symbolů“. Takto nazíraný pojem „zvuk“ představuje sám o sobě 

„nedělitelnou, neměnnou a všemocnou entitu“. Ze zvuku teprve vznikají obrazy, 

rytmy, celý nový svět: «…всякое слово есть звук. Если бы не существовало 

слов, не существовало бы и мира. Мое я, оторванное от всего окружающего, 

не существует вообще; мир, оторванный от меня, не существует тоже; я и 

мир возникают только в процессе соединения их в звуке… Слово – 

символ; оно есть понятное для меня соединение двух непонятных сущностей: 

доступному моему зрению пространства и глухозвучащего во мне внутреннего 

чувства, которое я называю условно (формально) временем, …звук 

соединяет пространство со временем… пространственные отношения он 

сводит к временным... звук есть объективизация времени и пространства».276  

                                           
275 БЕЛЫЙ, А. Магия слов. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика,  

1994, с. 131.  
276 БЕЛЫЙ, А. Символизм. Москва: 1910, с. 430. 
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Intence umění produkovat obrazy, jejichž podstatou je schopnost tvořit 

kvalitativně i kvantitativně nové slovní, a tedy přirozeně i životní vztahy, je 

neomylný ukazatel toho, že „kořen utvrzování síly tvorby v slovech je v člověku 

ještě stále živý“. Člověk „vyzbrojený štítem slov“ pak má schopnost vytvářet 

sebe i okolní svět. Slovo se stává prostředkem vzkříšení dávno ztraceného 

smyslu a aktem „zaklínání světa“: «слово есть заклятие вещей; слово есть 

призыв и вызывание Бога… Когда я говорю я, я создаю звуковой символ; 

я утверждаю этот символ как существующий; только в эту минуту я создаю 

себя.277 И потому-то новое слово жизни в эпоху всеобщего упадка 

вынашивается в поэзии. Мы упиваемся словами, потому что сознаем 

значение новых, магических слов, которыми вновь и вновь сумеем заклясть 

мрак, нависающий над нами. Мы еще живы – но мы живы потому, что 

держимся за слова. Наши дети выкуют из светящихся слов новый символ 

веры; кризис познания покажется им лишь только смертью старых слов. 

Человечество живо, пока существует поэзия языка; поэзия языка жива. Мы 

живы».278 

Bělého uvažování o fenoménu slova má velice blízko k jeho teoriím 

kultury spjatým, jak jsme měli možnost poznat v předchozí části práci, s růstem 

a vývojem vědomí, představujícím cestu k odkrývání smyslu, tj. cestu k jakési 

skryté, „prvotní významovosti“. Vývoj světového prostoru se dosud odehrává 

cestou postupné decentralizace a fragmentarizace lidského bytí. V jeho pojetí je 

tedy evoluce viděna jako proces postupného oddělování lidského vědomí od 

prvotní jednoty a je rozdělena do tří etap. Etapa první představuje „stádium 

Ráje“ a je právě oním scelením vědomí a kosmického bytí. Další etapu evoluce 

kultury je možné spatřovat v okamžiku, kdy dochází k vytváření obrazů (Bělyj 

                                           
277 БЕЛЫЙ, А. Символизм. Москва: 1910, c. 440.  
278 БЕЛЫЙ, А. Магия слов. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 142. 
  V kontextu české literatury tuto skutečnost podobně pociťuje jeden z nejvýznamnějších 

českých existenciálních básníků Jiří Orten. První verš jeho „Páté elegie“ je, ostatně tak 
jako celý Ortenův „elegický cyklus“, bezpochyby vroucí motlitbou, kdy básník hledá 
záchranu před tragickým stavem světa a svého bytí právě ve slovech: „Na pomoc, slova! 
Přiběhněte ke mně!“  

  (ORTEN, J. Hrob nezavřel se. Praha: MF, Květy poezie, 1994, s. 130.) 
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tento okamžik nazývá „procesem kypění“). Tato etapa se pak vnějškově 

projevuje vznikem symbolů, mýtů, náboženství a představuje stadium 

přechodné. Třetí etapa je charakteristická zrodem „myšlenek předmětů“ – pojmů 

ve skupenství „tvrdých forem“ ledu a kamene – negativních projevů života 

vedoucích ke smrti, které jsou pro slovesného umělce „metaforami tohoto 

světa“. Jeho pozitivní energii naopak reprezentují živly vody a ohně, které 

symbolizují rozpuštění v celku. 

Záchranou před, obrazně řečeno, „zkameněním“ či „zmrznutím“ živoucích 

forem je cesta znovunastolení jednoty mezi bytím, obrazy a pojmy. Zde se Bělyj 

přitom znovu odvolává na myšlenkový svět Rudolfa Steinera, zejména na dříve 

již několikrát zmiňovaná tři stádia vývoje lidského poznání: imaginaci, intuici a 

inspiraci, pojmy, které ze Steinerova filozofického systému převzal a dále 

organicky rozvíjel.  

Na počátku tvůrčí cesty vedoucí k obnovení celistvosti stojí čtení a 

pochopení slov, obrazů a symbolů tak, aby byla překonána tragická antinomie 

„kosmické skutečnosti“ a „neskutečné, zdánlivé skutečnosti světa“. Takovou 

činností je prvopočáteční orientace na zvukovou stránku slova, která v sobě nese 

především snahu nalézt právě zde podstatu slov, obrazů a symbolů a objevit 

„rajský prajazyk“ – zosobněnou jednotu zvuku a bytí, nositele smyslu bytí. 

Bělému jde tak především o to dodat slovům prostřednictvím takového vnímání 

a chápání jejich esoterický podtext a vytvořit slovo jako symbol jdoucí za 

hranice jemu dosud dané. Spojení smyslu obrazu a zvuku v jediný celek – 

„zvukoobraz“ vede nakonec ke zrození vědomí slova v aktu inspirace: «Чудо 

слияния смысла, образа, звука в единую целостность звукообраза есть итог 

расцветания сознания в бессознании звука; это есть инспирация».279  

 Odhalení významu zvuků, tajemství obrazů, čtení a pak zejména tvoření 

„promlouvajících forem“ vede k odkrývání pravdivé kvality věcí a přiblížení ke 

skutečnosti „par excellence“. V takto realizovaném tvůrčím aktu se potom 

otevírají „dveře za danost“, za domnělou skutečnost a za hranice pouhého zdání. 

Zde se sjednocují obě člověku zatím odcizené podoby reality (daná a 

transcendentní), v „plnou nadsubjektivní a nadobjektivní skutečnost“: «Где 

выход из круга? В выходе за пределы всех данностей; в созидании нового 

                                           
279 БЕЛЫЙ, А. Жезл Аарона (о слове в поэзии). Москва: Скифы. 1917, с. 187. 
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мира словесных речей и смыслов по образцу бывшего: в акте творения; 

о прежде бывшем мы знаем: о слове, которое было у Бога».280 

Vztahy mezi evolucí „Kosmu“ a zvuků se Bělyj pokouší formulovat v další 

ze svých velmi originálních statí «Глоссолалия – поэма о звуке» (1922).281 

V předmluvě k ní a v následujících kapitolách poémy (rok jejího vzniku svědčí 

o zřejmém vlivu Steinerova učení) vysvětluje Bělyj svoje chápání fenoménu 

zvuku jako „gesta na povrchu života vědomí, gesta kdysi dávno zapomenutého 

obsahu či smyslu“, zvuku jako „paměti kontinentu prvotní jednoty“: «Так же 

звук я беру здесь как жест, на поверхности жизни сознания, – жест 

утраченного содержания; и когда утверждаю, что Сс – нечто световое, я 

знаю, что жест, в общем – верен, а образные импровизации мои суть 

модели для выражения нами утраченной мимики звуков. Что мимика эта 

в нас вспыхнет и осветится сознанием, в это твердо я верю. (…) Звуки – 

древние жесты в тысячелетиях; в тысячелетиях моего грядущего бытия 

пропоет мне космической мыслью рука. Жесты – юные звуки еще не 

сложившихся мыслей, заложенных в теле моем…»282 

Ústřední myšlenkou této „poémy o zvuku“ je hluboké přesvědčení, že 

v jazyce tkví „nedozírná tajemství a smysl velikého slova“. Aby tato tajemství 

mohla být odkryta, je nejdůležitějším úkolem filologie budoucnosti její proměna 

z umění analytického – „pomalého, váhavého čtení“ – v „tanec proudění všech 

hvězd a zodiaků“. Tato proměna pak nastolí možnost znovuvytvoření světa 

pomocí dynamické gestikulace a takto nazírané umění v sobě skrývá možnost 

poznání, že v nejbytostnějším kořeni vědomí se skrývá myšlenka srostlá se 

                                           
280 БЕЛЫЙ, А. Жезл Аарона (о слове в поэзии). Москва: Скифы. 1917, c. 205. 
281 V těchto snahách lze samozřejmě spatřovat evokaci některých starověkých filozofických 

systémů. Jde zejména o Pythagorovo učení, nalézajícího ve stavbě kosmu zvukovou a 
hudební harmonii (každé těleso v pohybu vydává podle Pythagora zvuk, závisející na 
velikosti tělesa a rychlosti pohybu; nebeská tělesa probíhající svou drahou vyvolávají 
„hudbu sfér“). Dále zde mohou být patrné i vlivy učení gnostiků, v němž se vyskytovaly 
úvahy o posvátných slovech (NOMINA ARCANA), která v mysterijním aktu bezprostředně 
odkrývají tajemství světa (viz např. učení Valentina a jeho žáků vycházející rovněž 
z Pýthagora, kde byly samohlásky považovány za duchovní část abecedy a souhlásky za 
její část hmotnou). 

282 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 
2006], с. 1, 3; (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 1994). 
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slovem. Z toho vyplývá, že zvuk samotný už v sobě nese vědění a odpovědí na 

jakoukoliv otázku je „mimické gesto“ vyjadřující „život otázky“ uvnitř člověka: 

«Над булыжником мостовой простоять можно дни; можно днями себе 

представить старину его жизни. Но не под силу геологу эту жизнь пережить. 

Таково положение лингвиста над корнем, обломком дышавшего смысла; он 

волен часами продумывать перемены корней – по языкам, по векам; но не 

под силу лингвисту исполниться жестом, стать воздухом корня: летать 

существами его по истории языков, в сотрясениях воздуха слышать печати 

древнейшего смысла; и, облекаяся в образ бормочущих былей, восстановлять 

то, что было».283 

Ve všech oblastech dobové vědy tedy Bělyj vidí, že jednotlivé pojmy 

představují pouze fragmenty vědění a jsou od sebe odděleny neproniknutelnými 

propastmi. Aby mohly být překlenuty, je nutné u všech pojmů odkrýt jejich 

skutečný, esoterický smysl, který spočívá v jejich „kruhové provázanosti“. Cestu 

k této idealitě pak představuje oblast zvuku odkazující k „zaobraznému“, 

„kořennému“, prapůvodnímu: «Звук – круг кругов: можно в образах мыслить 

отчетливо, если найти звук единый, связующий их».284 Tyto poznatky vedou 

Bělého k tomu, aby se pokusil vytvořit prostřednictvím nauky o zvuku „novou 

mytologii“, na jejímž základě se lze dobrat nejen hlubšího pochopení reality, 

která nás obklopuje, ale i celkového smyslu geneze jsoucího světa: «Звук 

безобразен, беспонятен, но осмыслен; если б он развил смысл безотносительно 

к данным смыслам понятий, – за листопадом словес мы могли бы, 

проницая словесность, до дна проницать и себя: свою скрытую суть мы 

могли бы увидеть; и звукословие – опыт; восстановлено мироздание 

в нем».285 

Vycházeje z tohoto poznatku, vytváří A. Bělyj na prostoru své „poémy“ 

postupně celou mytologii stvoření světa plného vědomí, v níž rozhodující roli 

hraje právě vytváření slov seskupováním zvuků majících svoji energetickou 

hodnotu. Každý daný zvuk či spojení zvuků do slov má svůj duchovní význam a 

                                           
283 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 

2006, c. 5, (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 1994).  
284 Dtto, s. 9. 
285 Dtto, s. 9.  
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pomáhá vnímateli lépe a do patřičné hloubky pochopit jakýkoliv čtený text. 

V celém takto vytvořeném systému jsou kromě vlivů myšlenek autorova 

duchovního učitele Rudolfa Steinera (zejm. jeho „Eurytmie“ ) zcela jednoznačně 

patrné i vazby na starověké filozofické systémy, zejména na již zmiňované 

pythagorejství a gnosticizmus. Svědčí o tom nakonec i čtyřverší, vložené do 

pojednání: 

 

  Не встретит ответа 

   Средь шума людского 

   Из пламя и света 

   Рожденное слово.286 

 

Konkrétnímu výkladu takového chápání utváření zvuků, jejich spojování 

do slov a jejich souvztažnostem s existencí časoprostoru se vzhledem k značné 

rozsáhlosti dané problematiky nebudeme věnovat v plné šíří. Zaměříme se 

pouze na určité části či aspekty, které nám v budoucnu pomohou lépe dešifrovat 

text Bělého románu „Petrohrad“ . Ačkoliv se mohou jednotlivá vymezení zvuků 

zdát na první pohled poněkud podivná, je možné se při pozorném čtení románu 

přesvědčit o tom, jak autor těchto teorií využívá při reflexi rytmu světa vnějšího 

(viz např. neustálá pulsace románového prostoru), ale i rytmu světa vnitřního 

(viz např. stavy vědomí románových hrdinů, jejich astrální cesty aj.). 

Zvukem, který s sebou nese otevřenost, projevy ducha, veškeré duchovní 

hodnoty a zákonitě i směřování ke svobodě, je podle Bělého zvuk a. Ve vztahu 

k těmto danostem je také přirozeně nositelem bílé barvy, znamenající nejvyšší 

projevy světla, fenomén čistoty a prozáření. Jeho druhou, temnější stránkou jsou 

projevy strachu ducha před jeho pohlcením všespalujícím ohněm: «звук а – 

белый, летящий открыто; …полнота души – в нем: благоговенье, поклонение, 

удивление; воспринимающее начало есть – а; в частности: а – выдыхание, 

порывы к свободе».287   

                                           
286 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 

2006], с. 23–24, (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 
1994). 

287 Dtto, s. 24.  
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Zvuk e představuje reflexi síly myšlenky, úsudku a pochyb, tj. oblast vědy, 

vědění a formování názoru na svět. Z hlediska projevů „světla“ ve světě má 

žlutozelené zabarvení: «Звук е – желтозелен; …это мысли: все зоркости, 

трезвости, все сомнения мысли; е есть наблюдение: наука; мировоззрение 

в е;…»288  

Zvuk i asociuje výšiny modrého nebe a představuje strmý pohyb do výše a 

současně i mystické okouzlení: «Звук i синева, вышина, заостренность, 

восторги, восхищенность мистика, люциферизм;…»289 Spojením s a 

(duchem) vzniká souznění mající výpovědní hodnotu aktu sebeuvědomění v Já: 

«самосознание в i-a; это я…»290  

Nachově-oranžové o navozuje smyslovost, citovost, vnímání provázanosti 

tělesna a projevů rozkoše a bolesti: «Краснооранжевый о – ощущение, 

чувственность, полости тела и рта: наслаждений и боли; Объятия – жесты 

для о…»291  

Zvuk u splývá s pocity hlubiny a úzkými prostorami a vyjadřuje především 

pád do temnoty a muka zrození: «…теплота, узкость, глубинности, коридоры 

гортани, темноты, падение в мраки, пожары пурпурности, воли, усилия и 

муки родов…»292  

Jak je patrné, samohlásky jsou považovány za prostředek sloužící 

k vyjádření určitého stavu duše či prožitku. Souhlásky naopak umožňují při 

jejich bedlivém čtení pochopit význam některých událostí odehrávajících se 

v Kosmu. Tak například souhláska ch představuje rozžhavený vzduh, výdech 

úst, radost zrození a posvěcení života: «Х воздушные жары, змея, выдыхание 

гортани и газ минеральный, и радость рождения: смех облачения 

жизни».293  

Svist, oheň, záblesk, paprsek, jeho rozptýlení s sebou nese souhláska s. Ve 

spojení se souhláskou v se transformuje ve „světlo“ a „svatost“ a ve spojení 

                                           
288 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 

2006, c. 24, (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 1994). 
289 Dtto, s. 38. 
290 Dtto, s. 38. 
291 Dtto, s. 38. 
292 Dtto, s. 38. 
293 Dtto, s. 38. 
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s významy některých samohlásek (i, u, o) vytváří tajemnou duchovní tkáň 

Vesmíru ztělesněnou ve jménu Ježíše: «…источник свеченья не видим; он в i; 

испокон имя Духа, I в старое солнце сошло; и рождение в «iу» в ткани 

солнца сложило святыню: И-с-у-с; по другому сходило i в о, облекаяся 

тканью вселенной: тайна имени этого есть Х-р-и-с-т-о-с».294 Z znamená 

ostrou zář protínající temnotu («мечи, заревые восходы»)295. Souhláska ž 

představuje podstatu plamene, žár a samotné hoření, alchymistické procesy 

přeměny látek («в этом смысле Ж – жизнь: пожирает себя; и ж – бас».296).  

Souhláska š symbolizuje temný, žhavý a dusivý plyn. Za jistých podmínek 

ovšem může nést význam východiska z temnoty a šedi bytí prostřednictvím 

procesu rozpínání. Takové rozpínání může mít rovněž význam expanze těl a 

plynů do nekonečnosti, objevuje se představa donekonečna rozpínající se koule. 

Nakonec tato souhláska ve spojení se souhláskou r představuje v duchu 

antroposofie dosažení stavu „éterického těla“: «все – ширится: расширение 

тел и устремление газов распространится без меры; и – шар возникает; 

шар, жар суть синонимы; «ж» прикасается к ш; воспламененное ш и есть 

ж; ощущение эфирного тела дано в сочетании звуков ш, р: ширина, 

широта, расширение, шар».297 Souhláska щ na sebe významově váže procesy 

rostlinného života; souhláska č znamená projekci temnoty do hmoty.  

N potom v symbolické rovině vypovídá o činnosti vodních hlubin a 

asociuje zelenou barvu. Jestliže souhláska š představuje jev rozpínání, je tato 

souhláska jejím protikladem, vodní hlubina je převráceným nebem, nesoucím 

v sobě sen a magický klam («Н – глубина и вода… зелены сочетания с ш… 

если ш – ширина, вышина, «n» ее глубина… небо куполом опрокинуто в n, 

н прикидчиво, кажется воздухом неба; но это – сон отражений, обманы 

луны; «н» обманности магии».298). Ve spojení se samohláskou i se objevuje 

neproniknutelné tajemství («in – таинственно»). Souhlásky d, b jsou symboly 

                                           
294 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 

2006, c. 38, (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 1994). 
295 Dtto, s. 38. 
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utváření povrchu a růstu materiálních sil organické (rostlinné a živočišné) tkáně; 

p nese význam kondenzace pocitů v těle; g je symbolem křehkosti minerálů.  

Souhláska m s sebou nese představu živé vody, živlu teplého a tekutého 

skupenství dodávajícího organizmům život (např. také krev): «M – жидкое, 

теплое, что присуще животным: живая вода излиянная в нас, или кровь: 

Эликсир, река жизни, животная мудрость».299 V této souhlásce se pak 

skrývají ambivaletní projevy života: „ušktnutí hada“, vášeň, ale čisté duševní 

projevy («где м душевно, там – жизнь воплощенная: мама; высоты м 

светятся фиолетовым пурпуром; имя тогда им Мария».300).  

Souhláska k znamená udušení, smrt, chlad, neproniknutelnost a inertnost 

hmoty. S tím souvisí např. projevy nevědomosti, násilí, vražda: «и оттого к – 

убийца; к – камень, кристалл, кремень…; к – слепые потуги космических 

волнений…»301 Projevy c jsou potom spojeny s projevy k a n. C znamená 

zrcadlení či zrcadlový odraz dvou fenoménů, smrti a vodního živlu.  

V, f a ΘΘΘΘ jsou nakonec spojeny s duchovními projevy Kosmu. Jde zde 

zejména o fenomén směřování všech žijících bytostí k nehmotným oblastem 

bytí, fenomén fantazie – jeden ze základních projevů ducha, rozsvěcení světla 

(Фосфор) a proniknutí tělesného bytí světlem, bytím duchovním, je to cesta 

k „éterickému tělu Kosmu“.  

Zvuky tak podle Bělého svou vnitřní podstatou a energií mohou 

bezprostředně vypovídat o různých kvantitách a kvalitách vnějšího a vnitřního 

světa: «Звуки – личности, а мои поведенья – подобия: намекают на то, что 

не вскроется в слове; По Ницше особенность символов в том, что они нам 

кивают без слов».302 Všechna slova pak lze na základě tohoto poznání zcela 

jednoduše přečíst a dešifrovat v jejich úplnosti. Smysl slov se v takto směřovaném 

procesu čtení zcela jednoznačně ukrývá v „zaobrazném“, „kosmickém“ smyslu, 

v „tanečních vibracích slova“ a „ornamentech gest“. Jako ukázku takového čtení 

slov uvedeme jeden z mnoha příkladů, které Bělyj ve svém spise uvádí: 

«Р (латинское) – плоть: ра страдание души: бремя плоти на ней; ss – блески 

                                           
299 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 

2006, c. 39, (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 1994). 
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пламени; pass – огонь боли души, угнетаемый плотью; io срыв духа 

в чувственность: «passio» значит, что тело горения духа (боль, радость) 

очувственит: n охладение, сладострастие водной стихии; passion означает: 

ass (вспышки души), io (падание в чувственность), n – холод (как следствие 

погружение assio в плоть) и получаем passion; светозарное русское слово 

в звучании французского языка принимает трагически мрачный и 

безысходный оттенок. Мы подходим к возможности: изображать звуки 

слова в орнаменте линий; условимся заносить все движения в полости рта, 

расставляя в местах звука букв соответсвенно линии… соединим их: 

получим орнамент;… Орнамент есть плоть нашей мысли. Звук мы можем 

записывать в линиях, можем его танцевать, можем строить в нем образы… 

Эликсирами жизненных токов насыщено слово».303 

Umění přečíst jednotlivé zvuky má pro Bělého bezprostřední význam 

odkazu na „jazyk jazyků“ a naplňuje ho vírou v „druhý příchod Slova“ na Zemi. 

V souladu s učením Rudolfa Steinera posléze dochází k následujícím závěrům. 

Lidské tělo je proniknuto rytmy a harmonickými pulsacemi „éterického těla“. 

Vše, co bylo, co je i co teprve bude, je odedávna věčně ukryto v matérii. Toto 

tajemství lze bezprostředně evokovat a učinit ho živoucím prostřednictvím 

„paměti o paměti“, což je podle Bělého moment rozpomínání se na „mimiku 

starého prapůvodního světa“, na „rytmus života myšlenky a rytmus zvuků – 

slov“. Tato cesta tak povede k překonání tragického rozštěpení slovesnosti – 

„tragédie myšlenky bez slova“: «…мыслить – вести разговор с существом, 

воспоминанье о коем – понятие; в начале нам слово и мысль: но до начала 

еще – наша память. Мы не мыслим, мы помним; и мы называем какой-

нибудь термин; за термином-мрак, пустота, – Ding an sich или res (все 

почтенности онтологии, о которой мы путного слова сказать не умеем). Так 

вспомним же? И память о памяти спит; память в нас коротка: вспомним 

термин; и – только… Образ мысли есть единство; преодолеть раздвоенье 

словесности – значит: преодолеть и трагедию мысли без слова; и вспомнить, 

что есть память о памяти – или сложение речи: творение нас и всего, 
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в чем живем, потому что звук речи – есть память о памяти… Да будет же 

братство народов: язык языков разорвет языки; и свершится второе 

пришествие Слова».304 

TEOSOFIE BAREV JAKO SYMBOLICKÁ CESTA ZA „SVĚTLEM“   

(ZMĚNY VE VNÍMÁNÍ PROSTORU A JEJICH SOUVISLOSTI S INICIAČNÍ PROBLEMATIKOU) 

«Мы море трепещущих 

светочей проницающих ясными 

крыльями бабочек наши тела 

световая пучина клокочет». 

Андрей Белый305 

 

Obraťme nyní pozornost k dalším stěžejním prvkům Bělého estetiky. Na jeho 

metafyzické klasifikaci zvuků si nelze nepovšimnout jednoho, pro autorovu 

tvorbu velmi závažného jevu – silné dominance barev ve vnímání světa a na této 

bázi následného vytváření celé řady uměleckých obrazů. O důležitosti symboliky 

barev se můžeme přesvědčit jak v Bělého raných, tak i pozdějších esteticko- 

-filozofických pracích a uměleckých dílech. V roce 1903 píše svému příteli 

Alexandru Blokovi: «…от цветов никогда не откажусь, ибо в цвете для меня 

заключено все то, что создает эзотеризм и цену религиозных образов».306 

Při výkladu daného jevu budeme vycházet především z Bělého stati «О религиозных 

переживаниях» (1903), která měla být původně otištěna v časopise «Новый 

путь» a nakonec však s drobnými úpravami spatřila světlo světa v r. 1904 pod 

názvem «Священные цвета», a samozřejmě i z dílčích autorových postřehů, 

roztroušených v dalších studiích a korespondenci.  

                                           
304 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. 5. 
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Stať je prostoupena Bělého tvůrčím záměrem vytvořit kocepci plnohodnotného 

vnímání skutečnosti tzv. „teosofii barev“, jejíž východiskem je, jak už napovídají 

oba tituly jedné a téže stati, otázka vztahu umění a náboženství. Odpovědí na 

nastolenou otázku je opětovné přesvědčení Andreje Bělého, že uprostřed všech 

možných cest přivádějících člověka k „božskému prapočátku“ je umění cestou 

nejkratší. Na prvním místě v umění tedy stojí základní předpoklad – vyzařování 

„světla jasného jako den“ z tkaniva každého uměleckého díla. Svoji teorii 

o významu barev tak opírá o náboženské základy (jde zejména o vlivy gnostické 

a novozákonní symboliky). Celá stať potom vytváří dojem jakéhosi mýtu 

pojednávajícího o hledání cesty z temného časoprostoru, kterému vévodí smrt a 

zánik, cesty skrze prvotní náznaky a metamorfózy světla až k jeho plným 

projevům a návratu k prvotní idealitě (podobnou symboliku se později také 

pokusíme nalézt v románu „Petrohrad“ ). Vedle různých zvukových aspektů je 

totiž pro celý románový prostor charakteristická symbolika barev. Proto se 

domníváme, že klíčem k jejímu odkrytí mohou být právě poznatky obsažené 

v této stati. Bělého „teosofie barev“ podle našeho mínění v širším slova smyslu 

zcela jednoznačně poukazuje na fenomén religiózního prožívání prostoru, 

v němž se odehrává lidské bytí, a s tím bezprostředně související fenomén 

iniciace. Pokusme se tedy tyto pojmy blíže specifikovat. K tomu nám velmi 

dobře poslouží odkazy na některé z knih význačného historika náboženství, 

filozofa a spisovatele M. Eliada (1907–1986). 

Ve své knize „Posvátné a profánní“ M. Eliade307 na základě pečlivého 

zkoumání mýtů a náboženských rituálů konstatuje fakt, že ve vnímání prostoru 

náboženského člověka (tedy i člověka hledajícího jisté absolutní hodnoty, 

přičemž takto lze vymezit i cestu většiny literárních hrdinů) chybí prvek 

homogennosti. Každý prostor má určité trhliny či zlomy, a tak jisté části 

prostoru se tak kvalitativně odlišují od ostatních. Z toho vyplývá, že na jedné 

straně existují místa, jež je možné považovat za posvátná, silná, významuplná, a 

na straně druhé místa ne-posvěcená, jež nemají vlastní strukturu, vlastní konzistenci 

a jsou tak zcela amorfní. V podstatě jde tedy o rozdíl mezi prostorem, který je 

                                           
307 ELIADE , M. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie 1994, přel. F. Karfík, 
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skutečný a který skutečně je, a vším ostatním – beztvarou rozlohou, která jej 

obklopuje. 

Poznání nehomogennosti prostoru tak představuje jistou prazkušenost 

odpovídající založení či znovuzaložení pravého světa. Každý zlom v prostoru 

„dovoluje ustavit svět, odhaluje pevný bod, středovou osu veškeré budoucí 

orientace“. Nalezení tohoto zlomu (pevného bodu, středu) a jeho budování má 

kosmogonickou hodnotu, neboť se jím odhaluje určitá absolutní skutečnost – 

posvátno, tvořící protiklad k ne-skutečnosti profánního prostoru: „…zjevení 

posvátného prostoru umožňuje získat pevný bod, umožňuje zorientovat se 

v chaotické stejnorodosti, založit svět a žít skutečně. Profánní zkušenost naopak 

stejnorodost a tedy relativitu prostoru podržuje.“308 

Vraťme se ale k Bělého „mýtickému putování“ časoprostorem. Andrej 

Bělyj své učení o skryté symbolice barev dává do souvislostí s kvalitativními 

projevy prostoru ve vědomí člověka. Symbolem úplné syntézy všech 

duchovních schopností, symbolem božského prapočátku je podle něho bílá 

barva: «Божественное, по мере того как оно передается нашей душе, 

окрашивает душу мягким белым сиянием. Отсутствие этого божественного 

рождает черную пустоту».309 Bílá barva tedy symbolizuje nejvyšší poznání, 

dotek absolutna, tj. projev prostoru majícího sakrální podstatu. Jako protiklad 

k ní stojí barva černá, která se jeví jako symbol a bezprostřední ukazatel 

prázdnoty, duchovní tmy a absence božství v lidské duši: «Остается черный 

цвет, как полное отсутствие божественности».310  

Mezi bílou a černou barvou („bytím“ a „nebytím“) se následně může jako 

výsledek vzájemného doteku těchto dvou modů objevit barva šedá vykazující 

„přízračné“ atributy propasti jako ztemnělého prostoru působícího děsivým 

dojmem. V takovém modu bytí jsou podle Bělého pohlceny a uhašeny všechny 

duchovní prameny života: «Серая жизнь призрачна. Черт, воплощаясь, 

являет нам сер… Открывается: ужас – бездна пошлости. Носится серая 

стая,… Душит и гасит светоч жизни, слабо мерцающий в руках… Серость 
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как нуменальный ужас и грех – вот одно из величайших открытий конца 

XIX века».311 Šedá barva zastírá cestu ke světlu, v prostoru zahaleného mlhami 

a zbrázděného propastmi se ztrácí veškeré upomínky na skutečný život. Jediným 

náznakem světla prosvítajícího slabě skrze temnotu jsou jeho šerosvitem a 

mlhou metamorfované a deformované odstíny. Takto temnotou proměněné 

projevy světla získávají posléze podle Bělého podobu načervenale zbarvených 

pásů prozařujících skrze černou mlhu. Základními symptomy takového odstínu 

jsou apokalyptické projevy v prostoru a v životě jeho obyvatel: «Неестественно 

ужасны люди в этом странном освещении. На лицах их апокалиптический 

отблеск. Небольшая мысль об ужасе всеобщей гибели – конца. Вечный 

ужас тому, кто не вырвется отсюда».312 

Záhy v prostoru začíná získávat dominanci „oheň“ a vše je ozářeno jasně 

červenou barvou přinášející „neklid, vzrušení a zimnici“. Červená barva, 

objevující se v mračně šedém prostoru, symbolizuje (použijeme-li náboženskou 

terminologii) bezprostřední zlo, smrtelné hříchy vedoucí lidské bytosti k jejich 

záhubě: «Впервые перед глазами сообственные грехи; красное – это грехи; 

боязнь – не сгоришь ли с сообственными грехами. Дерзость от ужаса – 

бунт Ивана Карамазова… Вспоминаются слова пророка Малахии: Ибо вот, 

придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 

нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день (гл. IV, с. 1)».313 

Dalším stadiem či uzlem v tomto symbolickém putování za světlem je 

rozpomenutí se na možnosti mýtického vykoupení cestou utrpení a prožitků 

hrůzy, které s sebou přináší tragické uspořádání světového prostoru. Zde se zcela 

jednoznačně objevují aluze na novozákonní symboliku utrpení Krista. Červená a 

purpurová barva tak dostávají konotace barvy krve: «Багряница – красна, 

тоже красна, красна, как кровь… Здесь поддерживает нас отзвук голоса 

Его: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается 

(Лука, кл. XXII, ст. 20)».314 Toto stádium představuje důležitý obrat od „starého“ 

k „novému“, od hrůzy a strachu z bytí k rozšířenému a kvalitativně vyššímu – 
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duchovnímu vnímání života. V tomto okamžiku jsme v takto nově vnímaném 

prostoru svědky postupného „protrhávání mračen“ a objevování prvních 

průsvitů skutečně čistého, bílého světla. Momentu pronikání bílého elementu do 

krvavého nachu jednoznačně vládne barva růžová, která postupně slábne a 

ustupuje „bělostným projevům ducha“: «Омыты грехи кровью Агнца…: 

Побеждающий облечется в белые одежды (Откр. III, 5)».315 Tento zlom 

v bytí je rovněž místem setkání s „novým Slovem“, zjevujícím bezprostředně 

poznání prapočátku («Новое слово – новая стадия богопознания»).  

V průběhu takové přeměny světa a bytí se na scéně objevuje fenomén 

modré barvy symbolizující tání a rozpuštění. Zde lze opět najít paralely Bělého 

mystického přístupu se starověkými filozofickými systémy, zejména s gnosí. 

Konečná proměna světa se podle většiny gnostických soustav odehrává ve dvou 

fázích. Finální fázi – vzestupu duší k prapočátku (EVECTIÓ PSYCHÓN) – 

předchází fáze znamenající zánik temného prostoru, jeho naprosté rozpuštění 

(SOLUTIÓ UNIVERSÍ). Tyto prvky se tedy v Bělého pojednání podle našeho 

názoru bezprostředně projevují a jejich symbolem, jak už bylo řečeno, jsou 

právě odstíny modré barvy: «Но почему воздушно-белое начинает просвечивать 

голубым? Точно воды, точно снег тающий... Какая ласка в этом таянии – уж 

не тает ли мир?»316 Kromě toho je zde patrná zcela zjevná inspirace 

„k řesťanskou apokalypsou“. S přijetím symbolu Krista lidstvo přijímá i zvěst 

o nevyhnutelném konci stávajícího světa a znovuvytvoření kvalitativně vyššího 

modu bytí: «Бесконечность мира только в конце его… Потому мы любим 

конец, что любим мир бесконечной любовью... Конец есть полнота, 

исполнение событий».317 

                                           
315 БЕЛЫЙ, А. О религиозных переживаниях. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, c. 8.  
  Podobnou symboliku najdeme vedle novozákonní tradice i v jednom z nejznámějších 

gnostických textů „Písni o perle“. Zde se královský syn hledající „perlu“ – „duši“ na 
konci svého putování temnou zemí zapomnění rozpomíná na svůj pravý počátek, obléká 
se do zářícího roucha a putuje do „země, kde uctívají pokoj“.  

  Viz Pokorný, P. Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 1986, s. 19, 20. 
316 Dtto, s. 8.  
317 Dtto, s. 8. 
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V těchto několika aspektech lze vypozorovat přítomnost jistého „zlomu“ 

v kvalitativních projevech bytí. Podle Eliada je takový zlom v mýtech, rituálech 

a literatuře iniciačního charakteru nejčastěji signalizován překročením „prahu“, 

nalezením „otvoru“, dveří…: „Práh oddělující oba prostory znamená zároveň 

rozestup mezi dvěma způsoby bytí, profánním a posvátným. Práh je jednak mezí, 

hranicí, odlišuje a staví proti sobě dva světy, ale zároveň paradoxním místem, 

kde se tyto dva světy setkávají, kde se může uskutečnit přechod ze světa 

profánního do světa posvátného. (…) Uvnitř posvátného okrsku je profánní svět 

překročen, transcendován. Na archaičtějších kulturních úrovních bývá tato 

transcendence vyjadřována rozmanitými obrazy otvoru: zde, v posvátném okrsku, 

je možné navázat spojení s bohy; nutně zde tedy musejí existovat nějaké dveře 

nahoru, jimiž mohou bohové sestupovat k zemi a jimiž může člověk symbolicky 

vystupovat k Nebi.“318 Být ve středu světa, dotýkat se kosmické osy je tak 

jedním z nejhlubších významů posvátného prostoru a archetypem lidského bytí. 

Jen tehdy, objeví či stvoří-li si jedinec takový svůj vlastní svět, je schopen 

navázat spojení s transcendentnem a dosahuje tak plného vědomí své existence. 

Bílá barva pohlcující a syntetizující barvy ostatní je nakonec symbolem 

setkání člověka s božstvím, momentem „prosvětlení“ lidské duše, symbolem 

dokonalosti – bohočlověčství v solovjevovském slova smyslu. Je to barva „světla“ 

jako božského principu objevujícího se na počátku stvoření světa; „světla“, které 

proniká do hmoty a člověk tak může pozorovat jeho jednotlivé projevy (tmu, 

značící jeho naprostou absenci a vnášející do hlubin lidské duše pocit prázdnoty, 

smrti, bloudění, a nebo jeho plnou přítomnost symbolizující konečné setkání 

s duchem na lidské pouti časoprostorem, setkání, které tuto pouť ve své 

podstatě nakonec uzavírá: «Душа – ты свет… яви безмерней, краше / нам 

опрозрачневшую твердь…»319). 

Akt překonání profánního rozměru bytí je specifickou poutí do středu 

označovanou pojmem iniciace. Iniciace (zasvěcení) je moment nového narození 

individua, nového začátku. Je to ontologický přechod z jednoho modu bytí do 

druhého. Jedinec umírá svému dětskému, profánnímu, neobrozenému životu, 

                                           
318 БЕЛЫЙ, А. О религиозных переживаниях. Литературное обозрение № 4/5. Москва: 

1995, c. 20. 
319 БЕЛЫЙ, А. Стихотворения и поэмы. Ленинград: 1966, с. 317. 
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aby se tak znovu narodil pro novou, posvěcenou existenci, pro nový způsob bytí, 

který umožňuje dobrat se pravého poznání.  

S tím samozřejmě souvisí ještě další projevy této noetické cesty. Základní 

podmínkou a výchozím bodem iniciace – „mystického obrození“ je symbolická 

smrt, zapomnění, návrat do noci před stvořením, do virtuálního, předkosmického, 

zárodečného modu bytí: „V iniciačních scénářích hraničí symbolismus nového 

narození téměř vždycky se symbolismem smrti. Smrt znamená v iniciačních 

kontextech překročení profánního, neposvěceného stavu, stavu přirozeného 

lidství, neznalého posvátna, duchovně slepého. Mystérium iniciace neofytovi 

postupně odhaluje pravé dimense existence: uvádějíc ho do posvátna, iniciace 

neofyta nutí, aby na sebe vzal lidskou odpovědnost.“320 Být symbolicky pohřben 

tak znamená zpětně sestoupit do prvotní nerozlišenosti.  

Vyjitím z temnoty iniciačního hrobu se opakuje exemplární návrat 

k „Chaosu“, jenž umožňuje zopakování kosmogonie. Podle Eliada se tento 

návrat k „Chaosu“ uskutečňuje doslova. Dokladem jsou například iniciační 

nemoci budoucích šamanů často pokládané za skutečné šílenství: „Stojíme zde 

skutečně tváří v tvář naprosté krizi, vedoucí občas k rozkladu osobnosti. Tento 

psychický chaos je znamením toho, že profánní člověk se rozpouští a že se rodí 

nová osobnost.“321 Závěrečnou fází iniciace je potom ono probuzení k vyššímu 

vědomí, narození k vyššímu, duchovnímu životu, posvátné poznání a nabytí 

moudrosti.  

Nalezený střed – Centrum securitatis, kompenzuje hrůzu z beztvaré 

rozprostraněnosti, absolutního nebytí a chaosu. Ne všichni literární hrdinové 

ovšem svůj střed nacházejí, a buď vlastní vinou či nešťastným řízením osudu, 

zabloudí v nekosmizovaném a neposvěceném prostoru. Tím jsou ovšem odtrženi 

od pravého bytí, ztraceni v síti horizontálních vztahů. Pomalu se ztrácejí, 

rozpouštějí v profánním světě a nakonec umírají zbaveni své ontické podstaty. 

Skrytou podstatou iniciace je tedy podvědomá touha reaktualizovat 

stvoření a žít ve skutečném světě. V následující kapitole se tyto ontické motivy 

ve spojitosti se symbolikou zvuků a barev pokusíme nalézt především v románu 

                                           
320 ELIADE , M. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie 1994, přel. F. Karfík, 

s. 133. 
321 Dtto, s. 137. 



1. Symbolizmus Andreje Bělého jako způsob chápání světa 

148  

„Petrohrad“ . O tom, že tyto skutečnosti přestavují jednu z konstant motivické 

výstavby umělecké tvorby Andreje Bělého, je ale možné se přesvědčit 

i prostřednictvím některých ukázek z jeho veršů a korespondence:  

 

A co já, co – já minulostí němý? … 

Minulostí – ach, kde je? byla vůbec?…  

Není tu.  

Nepopsatelné, – po jiné zemi  

vzpínají se vervné vlny úsvitu.322 

 

Hýřivou září těsně po západu  

v hrudi mi hoř.  

Rozháněj hejna starostí a hladu …  

A boha stvoř!  

 

Ač v temnotách jsme, v nocích bez skuliny, 

ač sníme, sníme jen,  

věřme, že z třpytu Jitřenky a Jíní  

se zrodí – Den.323 

 

Velmi zajímavým dokladem řečeného je Bělého dopis příteli Ivanovu-

Razumnikovi z r. 1927, ve kterém píše o své vizi stvoření posvátných zón cestou 

prozařování hmoty prapočátečním světlem. Počátkem této iniciační cesty je 

hledání skrytých paprsků světla uvnitř každé lidské bytosti. Ztělesněním tohoto 

„vnit řního světla“ je duchovní podstata Krista, jehož symbolem je bílá barva. Ta 

dominuje také i ve „Zjevení sv. Jana“ jako symbol „nového poznání“: „Tomu, 

kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku 

je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“ (Zj 2, 17) 

„Kdo zvítězí, bude oděl bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy 

života.“ (Zj 3, 5)  

                                           
322 BĚLYJ, A. Válka. In Hvězda. Praha: Lidové nakladatelství 1968, přel. J. Kabíček, s. 18. 
323 BĚLYJ, A. A. M. Poccovi. In Hvězda. Praha: Lidové nakladatelství 1968, přel. J. Kabíček, 

s. 19. 
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Objevení skrytého zdroje světla v duši, „úlomku prvotního světla“, 

prapočátečního „JÁ“ mimo čas a prostor je momentem otevření dosud 

nespatřené brány v prostoru odhalující kvalitativně vyšší dimenzi bytí Kosmu. 

Tuto dimenzi Bělyj na základě novozákonní symboliky dává do souvislosti 

s vytvořením „Nebeského Jeruzaléma“: «Христос, пребывающий в центре 

земли моей, выходит из земли ко мне, пребывающему еще на земле, чтобы 

ввести меня внутрь дома моего: Царствие Божие внутри есть. Там 

внутри существа существ моих жизней, внутри тайны атома я буду введен 

в дом, о котором сказано в Апокалипсисе, как о городе: Храма же я видел 

в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его (Откр. XXI, 22). 

Вседержитель – Отец, данный мне в образе тепловой сферы (первовселенной 

ли; первоатома ли). И – Город не имеет нужды… в солнце…; ибо слава 

Божия осветила его, и Светильник его – Агнец (Откр. XXI, 23). Агнец – 

солнечный центр внутриатомного храма, куда я призываюсь; и куда иду: 

к себе иду!»324 

Touto krátkou odbočkou jsme se tedy pokusili poukázat na vnitřní 

souvislost Bělého „teosofie barev“ – „světelné symboliky“ s iniciační problematikou. 

Světlo ve svých ideálních bělostných projevech představuje duchovní praobraz, 

prvotní „kosmické vědomí“. Průnik jeho paprsků do hmotného světa je potom 

rozpoznáván v aktu postupného sebeuvědomění a sebepoznání, a tedy zrodu a 

následného růstu plného vědomí spojeného s celkovou transformací lidské 

bytosti: «Свет – духовная сущность… Ясно, что свет этот – Я всего мира, 

как и в писании сказано. Тогда возникает символика: над душою, над 

временем вне пространства это Я, этот свет. Далее распадение Я и свет, то 

есть двоица; Я сходство всякое с Я, свет загорается в мире…»325 

Inspirován jednak starověkou mystikou, jednak moderními vědeckými 

poznatky, přichází Bělyj následně s představou mikrokosmu a makrokosmu jako 

celostného organizmu existujícího na základě pulsací světla a projevujícího se 

svým smršťováním a rozšiřováním. Právě v románu „Petrohrad“  je prorůstání, 

pronikání individuálního vědomí jednotlivých postav do vědomí „kosmického“ 

                                           
324 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 

usp. a komentář  napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 456.  
325 БЕЛЫЙ, А. Р. Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Москва: 1917, с. 114. 
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bezprostředně spojeno s pulsacemi románového prostoru, závisejícími na 

proměnách světla, barev a vibracích tónů. V následující ukázce z Bělého stati 

zaměřené na dobové přijímání antroposofie ve společnosti je tento pohyb 

metaforicky vyjádřen činností „srdečního systému“, který je bytostným 

zprostředkovatelem života každého organizmu. Podobnou metaforiku lze nalézt 

i v románovém textu (viz níže): «…стояла бы гипотеза пульсов… изучалися 

бы ритмы пульсаций.. вспышки света в глазах изучалися бы к отношении 

к биению сердца; а законы давления крови – обусловливая искры в глазах, 

полагались бы основными законами света; свет сердечный и был бы тут 

светом; сердце наше, источник всех вспышек, полагалося бы за солнцем; и 

в солнце бы мы видели проекцию сердца; солнечная система вовне стояла 

бы перед нами проекцией кровеносной системы, а световые пучки были бы 

нам капиллярами. Совершалася бы проекция тела вне тела; и в макрокосме 

мы бы видели: бьющий пульсами организм (…) мир двигался бы импульсом 

огромного существа».326 

Poznali jsme, že barevné a světelné projevy v Bělého tvorbě nejsou jen 

projevy čistě formálními, ale mají především hluboký metafyzický přesah. Ještě 

mnohokrát se s nimi setkáme při detailnějším pohledu na románový text 

„Petrohradu“ . O důležitosti tohoto spisovatelova pokusu detailněji odhalit 

skrytou významovou tkáň skutečnosti svědčí i pasáž z memoárově laděné stati 

«Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 

фазах моего идейного и художественного развития», kde mimo jiné sám 

osvětluje příčiny, které vedly k získání uměleckého pseudonymu „Bělyj“: 

«Андрей Белый, вынашиваемый соловьевской квартирою, упражнялся 

с С. М. Соловьевым в гнозисе символического суждения: нечто… белое… 

Оттого-то ему и выбрали псевдоним Белый; формы упражнения были 

различны: детская игра, теософский гнозис цветного восприятия; суть под 

формами была та же; и даже тема перемены интереса в гнозисе от красного 

                                           
326 БЕЛЫЙ, А. Р. Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Москва: 1917, c. 114. 
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к белому связалась с особым впечатлением от библейского текста: Если 

дела ваши как багряное, как снег убелю».327 

UMĚNÍ SYNTÉZY A SYMFONICKÁ FORMA  

JAKO CESTA K CELOSTNOSTI SVĚTA A ČLOVĚKA 

O dominantním postavení pojmu syntéza ve filozofických a estetických teoriích 

většiny čelních představitelů symbolizmu jsem se měli možnost přesvědčit 

nespočetněkrát.328 U Andreje Bělého se tyto snahy nalézt a prostřednictvím 

umělecké tvorby adekvátně vyjádřit „duchovní jednotu světa“ projevily především 

v jím ražené osobité žánrové podobě jeho uměleckých děl – „symfoniích“. 

Problémovým okruhům symfonie a syntézy uměleckých forem jsme věnovali 

pozornost už v úvodu naší práce, kdy jsme se pokusili filozoficko-estetické 

postoje Andreje Bělého integrovat do systému západního a východního myšlení. 

Zde jsme se dotkli vlivů dvou význačných osobností západoevropského 

filozofického a uměleckého světa: Arthura Schopenhauera a Richarda Wagnera.  

V synkretizmu různých forem umění a rezultátů lidského poznání, zvl. 

forem umění hudebního, vidí Bělyj podobně jako např. už dříve Richard Wagner 

perspektivy veškerého moderního umění. Své postoje pak velmi zřetelně 

formuloval ve stati «Будущее искусство»: «Мы отчетливо видим путь, по 

которому пойдет развитие искусства будущего; представление об этом пути 

рождается в нас из антиномии, усматриваемой нами в искусстве 

современности. Разнообразные формы искусства сливаются друг с другом; 

это стремление к синтезу выражается отнюдь не в уничтожении граней, 

разъединяющих две смежные формы искусства; стремление к синтезу 

выражается в попытках расположить эти формы вокруг одной из форм, 

принятой за центр. Так возникает преобладание музыки над другими 

искусствами. Так возникает стремление к мистерии как к синтезу 

                                           
327 БЕЛЫЙ, А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех 

фазах моего идейного и художественного развития. In Символизм как миропонимание. 
Москва: Республика, 1994, с. 425. 

328 Viz zejména myšlenkový systém Vladimíra Solovjeva a Vjačeslava Ivanova. 
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всевозможных искусств».329 Za formu vévodící všem formám ostatním 

považuje Bělyj právě hudbu, jejíž centrální postavení mezi ostatními formami 

umění zdůvodňuje jejími základními vlastnostmi a projevy. Hudba chápe jako 

formu umění mající nadčasovou – „zobecňující povahu“ aktu integrujícího 

jazyky všech forem ostatních. Další materiálně-obrazné druhy umění, které 

asimilovaly všechny její podstatné rysy se tak obohacují o její bezprostřední 

schopnost vyjadřovat nadčasovou „teurgickou podstatu“ umělecké tvorby: 

«В музыке наиболее удачно выражаются эти волнения вечности».330  

Svoje esteticko-filozofické postoje k hudbě jako k fenoménu otevírajícímu 

průchod do duchovní dimenze umění a lidského bytí Bělyj vyslovil v eseji 

s příznačně poetickým názvem «Песнь жизни»331. Dominantní postavení hudby 

uprostřed všech ostatních uměleckých forem zde vyjadřuje obrazně prostřednictvím 

paralel jejich intence směrem k dalšímu postupnému štěpení původně celostného 

organizmu s genezí světa jako celku složeného z kvantitativně odlišných entit 

(hmoty, duše a ducha)332: «Тут распадается личность на дух (или ритм), 

душу (или свет, разложенный на цветы, т. е. краски, где небо – палитра) и 

на тело; из тела выпала косность земли, отобразившися в творчестве как 

зодчество и скульптура; из души выпало небо, свет и краска, т. е. живопись; 

из духа выпала песня, распавшись на поэзию и музыку. Вырос мир 

искусств…»333  

Další vývoj uměleckých forem v rámci jejich pokračující nekonečné 

stratifikace má podle Bělého ovšem už jen tragický nádech; dramatické umění 

„zkamenělo vlivem divadel“, „malířství se stalo uměním plakátů a vývěsek“ a 

                                           
329 БЕЛЫЙ, А. Будущее искусствo. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 142. 
330 БЕЛЫЙ, А. Песнь жизни. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 167, 177. 
331 БЕЛЫЙ, А. Формы искусства. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 

1994, с. 103.  
332 Toto Bělého rozdělení zřejmě koresponduje s viděním světa jako prostoru složeného ze tří 

substancí (HYLÉ, PSYCHÉ, PNEUMÁ – hmoty, duše a ducha), které je příznačné 
zejména pro myšlenkové systémy gnosticizmu. Poslední, třetí vrstva představuje nejvyšší 
projevy ducha a přiblížení k absolutnu. 

333 БЕЛЫЙ, А. Песнь жизни. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 
1994, с. 171.  
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„architektura se proměnila v inženýrskou užitkovost“: «Словом – рынок разложил 

материю искусств; дух искусства разложился в теории знания и науки. Там, 

где зеленели луга, ныне выветренные песчаники».334 Cestu k opětnému 

návratu integrity a duševního řádu umění tak představuje revokace hudebního 

živlu, „hudebního patosu duše“, v němž jsou již organicky obsaženy náboženství, 

poezie a metafyzika: «Песня – строй души…, а у нас нет ни единой собственной 

песни: это значит: у нас нет собственного строя души: и мы – не вовсе, а 

чьи-то тени; и души наши – не воскресшие Эвридики, тихо спящие над 

Летой забвения: но Лета выступает из брегов: она нас потопит, если не 

услышим мы призывающей песни Орфея. Орфей зовет свою Эвридику».335  

Estetické koncepce Andreje Bělého a jeho generačních souputníků, u nichž 

jako zásadní moment figurovala snaha o „vzkříšení“ prvotního uměleckého 

synkretizmu, mají tedy jeden výrazný společný rys; je jím jejich zcela zřetelný 

„panhudební“ charakter. To znamená, že hudba jako umělecká forma si postupně 

podmanila všechny ostatní umělecké formy a vtiskla jim svou specifičnost. 

Princip hudebnosti v próze a poezii se tak stává typickým projevem umělecké 

tvorby ruských básníků – symbolistů počátku 20. století. Ve formální rovině tato 

tendence vede v poezii a próze ke zcela zřetelné snaze všech tvůrčích osobností 

tohoto období vybírat a uspořádat slova v poetické tkáni uměleckého textu podle 

jejich celkové tonality, energetické a emocionální hodnoty. Tato snaha se potom 

v konkrétním uměleckém textu projevuje například kupením synonym, častým 

výskytem aliterací, asonancí aj. L. Sabanějev v r. 1913 ve stati «Вагнер и 

синтетическое искусство» konstatoval o fenoménu synkretizmu, průniku a 

funkci hudebních prvků do ostatních forem umění následující: «Всякое 

произведение искусства, если оно истинно, если оно действительно 

является отражением творческих планов, – синтетично. Будь оно музыкальное 

или поэтическое, – какое угодно, в нем незримо присутствуют элементы 

всех искусств… И те, кто не чувствуют скрытой музыки в поэтическом 

образе или в аккордах цветов и красок, те еще тоже не достигли тайны 

                                           
334 БЕЛЫЙ, А. Песнь жизни. In Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 
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искусства».336 Символ пробуждает музыку души. Когда мир придет в нашу 

душу, всегда она зазвучит. Когда душа станет миром, она будет вне мира... 

Усилившееся до непомерного музыкальное звучание души – вот магия. 

Музыка – окно, из которого льются в нас очаровательные потоки вечности 

и брызжет магия».337 

Filozofický princip „syntetizmu“, chápaný Andrejem Bělým především 

jako vzájemné pronikání dvou druhů a forem umění – literatury a hudby, přivedl 

básníka k tvůrčímu experimentu, který spočíval ve vytvoření nového syntetického 

celku – „symfonie v próze“ – kompozičního celku spájejícího v sobě aspekty 

estetické, filozofické a náboženské. Taková „symfonie“ byla potom, zjednodušeně 

řečeno, literárním dílem, v němž se při výstavbě textu používají kompoziční 

pravidla a zásady typické právě pro symfonii hudební.  

Symfonie jako hudební forma je založena na rozvíjení a vzájemné 

konfrontaci dvou základních, zpravidla kontrastních témat, přičemž jejich další 

utváření je řízeno podle následujících pravidel: V expozici a zápletce děje se 

zprvu vzájemně vysvětlují a koordinují hlavní část, k ní se přimykající část 

spojující, vedlejší a následně i závěrečná. Potom dochází k dalšímu rozpracování 

témat a k jejich střetu, konfrontaci a tím i k jejich následným modifikacím. 

V repríze jsou tato základní témata znovu představena a uvedena na scénu, ale 

ve své již proměněné podobě. Nejzávažnějším kompozičním prvkem při výstavbě 

takového uměleckého celku je pak fenomén „kontrapunktu“, představující 

v hudební teorii způsob skladebné práce spočívající v současném vedení, resp. 

prolínání dvou nebo několika hlasů, které jsou melodicky a rytmicky samostatné. 

Jde tedy o „polyfonii“ – „mnohohlasí“ jako výsledek prolnutí samostatných 

melodických linií. Jejich vzájemná konfrontace, souznění a disonance, jako 

projev „ars combinatoria“, vytváří souvislý celek proud zvuků: «Контрапункт – 

одновременное звучание пересеченных мелодий. Слух различает отдельно 

движение каждой и – соотносит их вместе, сливает в одно. Темы то 

сходятся на одной общей ноте, сообщая ей глубину многомерности, только 

                                           
336 Cit. dle МАЗАЕВ, А. И.: Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. 

Москва: 1993, с. 200. 
337 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание. In Символизм как миропонимание. 

Москва: Республика, 1994, с. 246. 
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внутренно сложенной из скрещения разных путей; то далеко разбегаются 

эти темы в разные стороны, расширяясь в охвате звукового пространства и 

почти разрывая единство потока. И вдруг, в резком внезапном порыве, 

снова бросаются к встрече в смелом изломе пути и на мгновение стынут 

в аккорде, чтобы тут же опять разбежаться в легкой стремительной фуге. 

Да, каждая тема слышна. Слышна, но не выделима из целого, где 

контрапункт непрерывно ведет свою главную тему».338  

Ačkoliv se projekcí těchto kompozičních zásad do Bělého umělecké tvorby 

pokusíme v následující kapitole práce nalézt především v architektonice románu 

„Petrohrad“ , můžeme nyní tyto prvky stručně popsat i v dalších autorových 

uměleckých dílech, a to zejména v těch, které nesou příznačný název „symfonie“. 

V předmluvě ke své „druhé“ – „Dramatické symfonii“ poukazuje Bělyj na 

přítomnost tří koexistujících a vzájemně provázaných smyslů v tomto 

uměleckém díle: smyslu „hudebního“, „satirického“ a „ideově-symbolického“: 

«Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и 

идейно-символический…»339 Z jejich vzájemné souhry, spočívající v prolínání 

racionálního, emocionálního, logického, intuitivního, vědomého a nevědomého 

se teprve rodí „hlubinný symbolický obsah“ («Совмещение в одном отрывке 

или стихе всех трех сторон ведет к символизму…»340). a symfonie se stává 

projevem „estetického uchopování světa v jediném tvůrčím procesu“. 

Kompozičním základem této symfonie je postupné rozvíjení čtyř základních 

obrazových linií – témat. Každý takový obraz – téma je nositelem určité 

nálady341, filozofického a náboženského smyslu. První téma odpovídající hlavní 

části symfonie evokuje obraz „záře“: «Завтра был Троицын день и его 

                                           
338 БУГАЕВА, К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. Санкт-Петербург: Издательство 

Ивана Лимбаха 2001, с. 41. 
339 БЕЛЫЙ, А. Симфония (2-я, драматическая). Москва: 1990, Т. 1, с. 332. 
340 БЕЛЫЙ, А. Собрание эпических поэм: Книга первая. Симфония (2-я, драматическая). 

Вместо предисловия. Москва 1917, с. 126.  
341 «Во-первых, это симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, 
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первая. Симфония (2-я, драматическая). Вместо предисловия. Москва: 1917, с. 126. 
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прославляла красивая зорька».342 Tomu samozřejmě odpovídá i volba adekvátních 

jazykových prostředků («дымчатое облако, розовое благословение» aj. Zde si 

samozřejmě nelze nevšimnout symboliky barev, o níž jsme pojednávali na 

předchozích stranách naší práce.) Následující téma zpodobuje obraz nudy. Sám 

autor ho nazývá „hudební nudou“, neboť je napsáno v jakési pesimistické tónině. 

Toto téma následně odpovídá vedlejší části symfonie: «Все были бледны и над 

всеми нависал свод голубой, серо-синий, то серый, то черный, полный 

музыкальной скуки, вечной скуки, с солнцем-глазом посреди».343 Třetí téma 

odpovídá části spojující a podává obraz „šílenství“, obraz šíleného člověka 

v nemocnici, který najednou objevil v prostoru a životě nepřeklenutelnou 

propast («…внезапно открыл перед всеми бездну»344). Čtvrté téma rovnající 

se z kompozičního hlediska závěrečné části hudební symfonie podává obraz 

jednoho z Bělého „duchovních učitelů“ – filozofa Vladimíra Solovjeva. Postavu 

filozofa přitom Bělyj načrtává s manýrou jemu vlastní, která spočívá ve spojení 

vznešeně prorockého motivu s karikujícím až komickým momentem: «Это был 

покойный Владимир Соловьев. На нем была надета серая крылатка и большая 

широкополая шляпа. Иногда он винимал из кармана рожок и трубил над 

спящим городом… Храбро шагал Соловьев по крышам…»345 Všechna tato 

témata se nakonec v duchu kontrapunktu vzájemně přibližují, vzdalují, variují a 

vytvářejí jediný mohutný kompoziční celek.  

„Druhá“ – „Dramatická symfonie“ je tak ve svém konečném smyslu 

zachycením duchovních nálad a hledání ruské umělecké moderny přelomu 

století. Bělyj jejím prostřednictvím citlivě postihl duchovní a estetické cesty své 

generace (od silného vlivu Nietzscheho, Solovjeva až po mlhavé tušení tragických 

událostí, jež na sebe vezmou jednoznačně apokalyptický ráz): «…2-ая симфония 

не писалась для печати, а для Соловьевых, для чтения в интимном круге; и 

жаргон ее – специфический; мы его тогда называли арбатским наречием: 

она отражала наши интимные разговоры под лампой, в которых принимал 

участие покойный Михаил Сергеевич Соловьев, его жена, их сын (Сергей 
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Соловьев), я, А. С. Петровский и др. … А. С. Петровский, ныне антропософ, 

некогда мой товарищ по университету и наш соучастник в соловьевских 

беседах; в то время он пережил очень мучительный кризис от материализма 

и скептицизма к мистическому сознанию, …так как симфония писалась 

для своих, для интимного круга, то я и выразил педагогически свое отношение 

к двум сторонам моего товарища».346 

Asimilace hudebních forem, zejména kompozičního principu formy symfonie 

do slovesného umění, má samozřejmě v Bělého pojetí i své hlubinné, duchovní 

aspekty, které se dotýkají především teurgické podstaty tvorby. Svébytný 

žánrový útvar – „prozaická symfonie“ – představuje pro autora fenomén, jehož 

prostřednictvím je možné lépe proniknout do tajemství rytmů skutečně živoucího 

modu bytí, kdy svět stávajících „pevných forem“ je doslova „rozpuštěn v rytmu 

tvoření skutečného života a nových světů“.  Rytmus počátku kvalitativně nového 

bytí absorbuje praobrazy idejí, světů a bytostí, zahrnuje a skrývá v sobě 

zárodečné mody tvorby a života (v následující citaci ze zmíněné stati jsou 

rovněž patrné aluze na Zjevení sv. Jana): «Здесь художник – дух, царящий над 

хаосом звуков, чтобы создать новый мир творчества и им раздавить 

творческие обломки, называемые бытием: задача ритма, укрытого 

в творчестве, оборвать небо, раздавить землю в пропасть небытия, потому 

что в душе художника – новая земля и новое небо: смерть повержена 

в озеро огненное – слышит апостол голос Откровения, уже повержена, – 

где-то там, в глубине души: стало быть, в глубине души уже звучит песнь 

торжествующей жизни: но мы засоряем души творческими отбросками: не 

понимаем голоса, не узнаем, что повержена смерть: и нужно, чтобы 

музыка пролилась в нашу кровь, чтобы стала музыкой: тогда мы поймем, 

что преображение в нас, бессмертие с нами».347 

Po setkání, resp. s hlubším seznámením se s učením Rudolfa Steinera si 

Andrej Bělyj uvědomuje možnosti dalšího rozšíření a prohloubení své koncepce 

„prozaické symfonie“. V dopise Ivanovu-Razumnikovi z r. 1915, napsaném už 
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za jeho pobytu ve švýcarském Dornachu, hovoří Bělyj o návratu k „symfonickému 

období“ své tvorby. Tento návrat nepovažuje za pohyb v kruhu, ale spíše za 

možný pohyb po spirále. Své knihy a statě spadající do celého následujícího 

„postsymfonického období“ označuje Bělyj jako svědectví zjevné snahy přenést 

princip „symfonie“ do jiné duševní zóny, zpočátku ale jen tušené, palčivě 

hledané a úplně dosud nenalezené. Tento přenos, který Bělyj považuje za 

intenzivní snahu „odívat slova do těch nejhlubinnějších významů a smyslů“, byl 

podle něho samého proto zpočátku spíše neúspěšný: «Собственно, я хотел 

глубинное одеть в слово, и законы архитектоники слова создали собственно 

пародию на меня самого: для меня показательно, что мои Симфонии есть 

собственно стремление к контрапункту переживаний, и, как таковые, они 

суть непроизвольное желание умного пути без знания пути: это 

стремление без знания исказило мои Симфонии…»348  

S odstupem určitého času, ale hlavně po dlouhé a složité duchovní pouti, 

která Andreje Bělého přivedla k „metám“ antroposofie, si autor plně uvědomuje 

příčiny svého částečného tvůrčího neúspěchu projevujícího se podle něho 

především vznikem „třetí“ a „čtvrté“ symfonie («Возврат», 1905; «Кубок 

метелей», 1908); tyto příčiny spočívají hlavně v jeho orientaci na sféru 

problematiky smyslu: «Мне видно, я страну смысла не знал в эти годы; но 

песня смысла… была та же, что и теперь; теперь песня смысла может 

учиться и может расти; тогда же ее звучание вслух должно было исказиться 

в словесном выражении».349 Později si Bělyj uvědomil možnosti převedení 

poznatků a zákonitostí antroposofie do své umělecké tvorby. Tato okolnost se 

posléze zcela zřetelně projevuje v jeho dalších tvůrčích snahách realizovat 

„metamorfózu obrazů“ v „symfonii“ jako odraz zákonu metamorfózy pojmů a 

prožitků, zákonu rotace abstraktního smyslu v jeho živelnosti. Tyto zákony by 

pak nebyly jen pouhou abstrakcí, ale především meditativním narůstáním, postupným 

oživením smyslu a jeho proměnou v živoucí organizmus: «На физическом плане 
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мы имеем ряд логико-технических смыслов, неподвижных и прикрепленных 

к орудию: a, b, c, d, e, f; они предопределены кругом методов. 

Первое дуновение медитативной жизни сказывается в жизни понятий, 

как  

прохождение и преломление смысла а по смыслам и смыслами, где a – 

бежит 

Как a, ab, abc, abcd, и т.д.; где b бежит также; и в результате a становится; 
 

 
   

     то же b.  
Абстрактный, замерзший смысл становится текучим, музыкальным; 

смысл понятия становится существом, из–под которого выявляется 

медитативный смысл собственно: он – закон метаморфозы, сказывающий 

в жизни образов как ритм (д<окто>р Штейнер подчеркивает ритмы 

Бхагават-Гиты, Евангелий и т. д. и указывает на невозможность говорить об 

этих произведениях вне композиции). Этот переход от понятия, как закона, 

к ритму, как закону, от термина к слову живому, от неподвижного образа 

к градации метаморфозы его, от символа к мифу многократно разобран 

д<окто>р<о>м Штейнером как переход от теории знания к имагинации, как 

переход от мышления физическим мозгом к мышлению эфирным 

мозгом…»350 Z uvedené pasáže je tedy zřejmé, že antroposofie se pro Bělého 

v dalších etapách jeho umělecké a esejistické tvorby stala důležitým opěrným 

systémem v dalším rozvíjení jeho esteticko-filozofických postojů.  

O Bělého „symfoniích“ lze pak v obecné rovině říci, že jsou ve své 

podstatě zcela přirozeným projevem kulturního kontextu ruského symbolizmu 

směřujícího v tvorbě jednak k synkrézi uměleckých forem, jednak v oblasti 

lidského poznání ke snaze plně a co nejlépe předat a procítit myšlenku 

                                           
350 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 

usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 58. 
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solovjevovské „světové všejednoty“. Tento specifický žánr se svou vnitřní 

variabilitou skrývá netušené a velmi silné přesahy do oblastí jiných duchovních 

věd, což je samozřejmě dáno i Bělého celkovým chápáním pojmu symbolizmus. 

Proto je možné tvrdit, že prostřednictvím takto pojaté umělecké tvorby a 

komplexně pojatého esteticko-filozofického snažení se Andreji Bělému poměrně 

dlouho před vznikem Jungova učení o archetypech podařilo ukázat na jistou 

homogennost a obecnost v projevech lidského ducha. V „symfoniích“ tak dochází 

ke vzájemnému průniku, a tedy i kvalitativnímu a kvantitativnímu rozšíření 

jednotlivých vrstev a aspektů lidského života a kultury (náboženství, filozofie, 

umění, vědy aj.): «… отныне нет я и нет мира, есть Я с большой буквы; оно – 

Чело Века; оно строит купол огромного храма: дейстительности сотворяемой 

заново, где одною опорной стеною является я в прежнем смысле, другою 

же мир в прежнем смысле; пересечение перекрещивание мира и я в Челе 

Века свершается. То – человек. (…) Перекрестить в себе две перспективы и 

в точке пересечения стать – значит стать в Челе Века; подняться до Я».351 

Podobně pak podstatu těchto Bělého umělecko-filozofických snažení vyjádřila 

ve své knize vzpomínek «Воспоминания об Андрее Белом» (kapitola 

«Контрапункт») spisovatelova druhá manželka K. N. Bugajevová: «Так 

встает передо мной облик Б. Н. – как главная тема его неисчислимых 

мелодий; или, по его любимому выражению, – как его А-большое среди 

постоянных, вариационных переложений и сочетаний его малых abcd, 

cdba, bcda и т. д., – его мыслей, исканий, стремлений. Встает глубоко 

скрытый его лейтмотив – песнь его жизни: Excelsior… amans amare. – 

Excelsior! – выше, все выше вперед, во имя Любви, через любовь к Любви. 

И для этого все: жизнь, познание, творчество – поднять в самосознание 

мысли, поступков чувств. Все как путь к одному, в чем конкретно раскрыто 

Excelsior, к полноте человека: к Челу века, к звезде будущего, к звезде 

любви и свободы».352 

� 

                                           
351 БЕЛЫЙ, А. Записки мечтателей. № 1 1919, с. 130–131. In БУГАЕВА, К. Н.: Воспоминания 

об Андрее Белом. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха 2001, с. 359. 
352 БУГАЕВА, К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. Санкт-Петербург: Издательство 

Ивана Лимбаха 2001, с. 41–42.  
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Na předchozích stranách jsme se pokusili alespoň v několika základních 

momentech nahlédnout do myšlenkové a tvůrčí „dílny“ Andreje Bělého, 

spisovatele a myslitele, spolutvůrce ruského symbolizmu. Poznali jsme, že jeho 

koncepce symbolizmu není jen ryze estetickou teorií, ale že v sobě zahrnuje 

i širší významový eticko-filozofický duchovní kontext: «Символистическое 

течение современности, если оно желает развития и углубления, не может 

остаться замкнутой школой искусства; оно должно связать себя с более 

общими проблемами культуры; переоценка эстетических ценностей есть 

лишь частный случай более общей работы – переоценка философских, 

этических, религиозных ценностей…»353 Tento fakt je, jak jsme se o tom měli 

také možnost již dříve přesvědčit, bezprostředně dán nejen charakterem 

dobového myšlení, ale i značnou šíří Bělého erudice a jeho všestranným 

myšlenkovým zaměřením. Dominantním momentem Bělého uvažování o umění 

je tedy již několikrát zdůrazňovaný pojem „syntetizmu“ ve všech jeho 

významových aspektech a projevech.  

Ve svých esejistických a umělecký dílech dále poukazuje Bělyj především 

na nejzákladnější a neopomenutelný fakt celé své symbolistické estetiky – první 

a zároveň poslední cíl umění, jímž je podle něho celkové přetvoření života a 

kultury: «…искусство – не только искусство; в искусстве скрыта непроизвольно 

религиозная жизнь. Последняя цель культуры – пересоздание человечества; 

в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства 

и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы 

практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого 

прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого 

творчество кует ценность. Такое внутреннее освещение человеческого 

прогресса (его переоценка), придавая ему органическую целостность, 

превращает самое понятие о прогрессе в понятие культуры… идеал 

красоты – идеал человеческого существа; и художественное творчество, 

расширяясь, неминуемо ведет к преображению личности; Заратустра, Будда, 

                                           
353 БЕЛЫЙ, А. Символизм: Книга статей. Москва: 1910, с. 8. 
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Христос столько же художники жизни, сколько и ее законодатели; этика 

у них переходит в эстетику, и обратно…»354 

Umění tak pro spisovatele představuje „geniální poznání“, přičemž právě 

tato genialita vede k bezprostřednímu rozšíření hranic a forem vidění a poznání 

světa. Symbolizmus jako metoda a způsob realizace tohoto základního předpokladu 

se vyznačuje usilovnou snahou propojit aspekty nadčasového věčného světa 

platónských idejí s časoprostorovými aspekty bytí, zobrazovat a vyjadřovat tyto 

ideje uvnitř uměleckých obrazů: «Искусство есть гениальное познание. 

Гениальное искусство расширяет его формы. В символизме, как методе, 

соединяется вечное с его пространственными и временными проявлениями, 

встречаемся с познанием Платоновых идей. Искусство должно выражать 

идеи. Всякое символистическое познание идейно».355 

Primárním úkolem symbolizmu je podle Bělého pochopit a osvětlit nejhlubší 

protiklady a problémy současné kultury. Jednou z možných cest k tomuto 

pochopení je pohled na lidskou kulturu jako na jeden velký celek. Její jednotlivé 

etapy se svými charakteristickými projevy tak prostřednictvím takového pohledu 

na věc nepředstavují pouze úlomky „mrtvých forem“, ale skutečně živoucí 

obrazy či mody bytí jako svědectví o cestě vědomí a kultury k plnějšímu 

sebeuvědomění a sebepoznání: «…в символизме есть попытка осветить 

глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами 

многообразных культур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия, 

Персия, Египет, как и Греция, как средневековье, – оживают…»356 

Takový organický pohled na světové kulturní dědictví jako na hledání 

v toku a nekonečném střídání jednotlivých kulturních epoch jedinečné „světlé 

linie“ nás odkazuje k tomu, abychom Bělého estetické a gnozeologické pojetí 

světa chápali jako specifickou cestu za osvětlením záhad našeho pobytu ve světě. 

V esteticko-filozofických teoriích Bělého, v jeho chápání symbolizmu proto na 

prvním místě vždy stojí otázka smyslu, použijeme-li terminologii samotného 

                                           
354 БЕЛЫЙ, А. Проблема культуры. In Символизм как миропонимание. Москва: 

Республика, 1994, с. 23.  
355 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание. In Символизм как миропонимание. Москва: 

Республика, 1994, с. 246. 
356 БЕЛЫЙ, А. Эмблематика смысла (Предпосылки к теории символизма). In Символизм 

как миропонимание. Москва: Республика, 1994, с. 26. 
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autora, otázka „emblematiky smyslu“. Problém smyslu a jeho nalézání jak 

v dílčích artefaktech, tak i v širších kulturních celcích vidí Bělyj v jeho 

bezprostředním propojení s teorií hodnot. Každý jednotlivý ale i celkový smysl 

určený hodnotou napomáhá překonání „ostrých hran teoretické filozofie a vědy 

vůbec“ («…наука есть систематика всяческого незнания»357). Jde tedy 

o celkovou dynamizaci našeho pohledu na svět a následného zrodu či odhalení 

jeho tvořivé podstaty. Naše vidění a chápání světa tak prožívá zásadní proměnu, 

stává se tvorbou, filozofické a ostatní vědecké systémy nabývají v tomto 

dynamizujícím aktu symbolický smysl, který reflektuje nejzákladnější hodnoty a 

smysl samotného života: «…сама же теория знания в своей метафизической 

форме есть ликвидация твердынь чистого разума; в результате такой 

ликвидации мировоззрение как теория переходит в творчество».358 Poznávací 

hodnota ukrytá v umění tedy vede k vytváření idejí – obrazů, jejichž uvědomění 

představuje teprve reálnou podstatu dané věci, její „objektivní realitu“. 

Ve své knize statí «Арабески» z r. 1911 Bělyj píše, že základním rysem a 

podstatou symbolizmu je zjevná snaha používat obraz skutečnosti jako prostředku 

pro vyjádření vnitřních obsahů prožívaných vědomím. Přímá závislost těchto 

vnějších a bezprostředně viditelných obrazů na vnitřních procesech odehrávajících 

se ve vědomí přenáší těžiště zájmu umění od obrazu ke způsobům jejich 

niterného prožívání. Daný obraz – symbol se tak stává jistým „modelem“ světa 

vnitřních prožitků vědomí a metoda symbolizace těchto prožitků prostřednictvím 

takových obrazů představuje skutečný symbolizmus. Tuto problematiku viděl 

podobně i další z „mladších symbolistů“– Ellis: «Символ – веха переживаний, 

это условный знак, говорящий: Вспомни о том, что открылось тебе 

тогда-то, о чем грех рассуждать и смешно спорить… Иногда символ 

говорит: Я помогу тебе вспомнить и снова пережить это. Так я смотрю на 

свой собственный символ – золотое руно. Это условный знак, это рука, 

указывающая, где вход в дом, это фонограф, кричащий: Встань и иди… но 

                                           
357 БЕЛЫЙ, А. Эмблематика смысла (Предпосылки к теории символизма). In Символизм 

как миропонимание. Москва: Республика, 1994, s. 29. 
358 Dtto, s. 36. 
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содержание этого символа дает мне мой интеллект и моральный инстинкт, 

который развит раньше, чем я придумал символ руна».359 

Každé umění je tedy podle Bělého ve své nejhlubší podstatě symbolické. 

Jím vytvářené obrazy jsou vždy sjednocením formy, způsobu, prostředku se 

„znějícím prožíváním duše“ («соединение слов с плотью…»360): «В искусстве 

мы познаем идеи, возводя образ к символу. Символизм – это метод 

изображения идей в образах. Искусство не может отрешиться от символизма, 

который может быть то замаскирован (классическое искусство), то явен 

(романтизм, неоромантизм). В искусстве всегда есть нечто соединяющее. 

Здесь берется момент, когда раздвигаются складки мировой паутины: то, 

что было внешним, перестает им казаться. Сопоставление предметов или 

частей его с другим предметом возводит данный предмет в нечто третье. 

Это третье становится отношением, соединяющим многое в одно, то есть 

символом».361  

Symbol tak pro Andreje Bělého a samozřejmě i pro většinu ostatních 

symbolistů nikdy nepředstavoval pouze „technologický“ prvek v tvorbě textů, 

ale především jakýsi „univerzální“ prostředek či klíč k chápání a kvalitativnímu 

přehodnocení reality, prostředek dovolující paralelní bytí obrazu či věci ve dvou 

existenčních modech: reálném a transcendentním. V Bělého estetice se tato 

skutečnost projevuje např. ve vytvoření souběžných světů v románovém prostoru. 

                                           
359 ЛАВРОВ, А. В.: Мифотворчество «аргонавтов». Ленинград: Миф – фольклор – 

литература.  1978, с. 140–141. 
360 Zde vidíme v Bělého estetice jeden z dalších symptomů, na jehož základě lze jeho 

symbolizmus označit za „symbolizmus realistický“. S takovým vztahem symbolistů 
k realizmu jsme se již dříve setkali v souvislost s tvůrčí koncepcí Vjačeslava Ivanova. 
Tyto poznatky lze proto ještě doplnit o citace z některých esejistických prací Andreje 
Bělého: «Символизм и реализм – два методологических приема в искусстве. 
В философии мгновения оба эти метода совпадают, как совпадают две окружности 
в одной точке. Это точка совпадения символизма и реализма есть основа всякого 
творчества: здесь реализм переходит в символизм. И обратно (…) Символ есть 
образ, соединяющий в себе переживания художника и черты, взятые из природы. 
В этом смысле свякое произведение искусства символично по-существу». (In 
БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: 1911, с. 397); «…художник всегда символист, символ 
всегда реален…» (In БЕЛЫЙ, А. Пепел. Сантк-Петербург: 1909, с. 8). 

361 БЕЛЫЙ, А. Арабески. Москва: 1911, с. 139. 
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Tomuto jevu se budeme věnovat v další kapitole práce, která se bude cele 

zabývat výkladem románu „Petrohrad“ . 

Symbolické umění je především esteticko-filozofickou projekcí lidské cesty 

ke stále vyšším a kvalitativně hodnotnějším projevům bytí. Ve většině Bělého 

esejistických a uměleckých textů se právě v souvislosti s jeho snahou 

o zachycení a prožití této cesty setkáváme se symbolikou kruhu a pohybu po 

spirále, symboliku užívanou hojně v mytologických textech. Jejím prostřednictvím 

vyjadřuje Bělyj často motiv věčného návratu, cyklické regenerace, očisty a 

přerodu. Ideálním pohybem nejen člověka, ale i celých kulturních epoch 

v časoprostoru je nakonec pohyb po spirále, symbolizující nepřetržitý kruhový 

pohyb jediné nekonečné linie směřující vzhůru: «…если прямая символизирует 

безвозвратное прохождение мимо, то круг – вечное возвращение, кольцо 

возврата. Обе линии связаны друг с другом эллипсисом… В спирали 

совмещение прямой и круга… Разлагая движение спирали высшего 

порядка, мы получаем движение круговое и по прямой. Но если эта прямая 

– спираль низшего порядка, то она, в свою очередь, разложима на прямую 

и круг. Продолжая так до бесконечности, мы получим графическое 

изображение прямой и ряд колец нанизанных друг на друга. (…) 

В спиральном путешествении души сквозь время замечаются периоды 

приближения к поверхности – периодические возвращения Вечности».362 

Symbolizmus tedy představuje pro Bělého první skutečný pokus nalézt a 

adekvátním způsobem vyjádřit přítomnost věčného, nekonečného elementu 

v prostoru, který je tragicky determinován časovostí a konečností. Vrcholem 

symbolizmu a prakticky i jeho nejzazší hranicí je naplnění teurgického principu 

v umění: «Если в символизме мы имеем первую попытку показать во 

временном вечное, в теургии – начало конца символизма. Здесь уже идет 

речь о воплощении Вечности путем преображения воскресшей личности».363 

V symbolizmu se skrývá jeho jedinečná poznávací hodnota. Prostřednictvím 

uceleného a organicky propojeného obrazného poznání dochází k tvoření forem 

myšlenkově koncentrovaných a pulsujících impulsy samotného života. Umělecká 

                                           
362 БЕЛЫЙ, А. Символизм как миропонимание. In Символизм как миропонимание. 

Москва: Республика, 1994, с. 252. 
363 Dtto, s. 253. 
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tvorba směřuje k odemykání „světového logu“ v nitru lidské bytosti a lidského 

společenství, jež jsou cestou této symbolické jednoty dovedeni zpět ke svému 

„duchovnímu zřídlu“. Touto cestou prohloubení a očištění bytí se podle Bělého 

následně přibližuje poselství zjevovaném křesťanskou Apokalypsou – biblickým 

textem, který se v duchovním klimatu ruského symbolizmu dočkal své skutečné 

renesance: «Символическое единство есть единство ряда познаний в ряде 

творчеств; но уже при метафизическом определении этого ряда мы 

раскалываем единство. Все то же единство венчает лестницу творчеств, 

являясь нам в образе и подобии человека; вот почему лестница человеческого 

творчества оканчивается уподоблением человека этому единству; говоря 

языком религий, творчество ведет нас к богоявлению; мировой Логос 

принимает лик человеческий; вершина творчества указывается словами 

Апокалипсиса: Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как 

и я победил и сел с Отцом на престол Его».364 
 

                                           
364 БЕЛЫЙ, А. Эмблематика смысла (Предпосылки к теории символизма). In Символизм 

как миропонимание. Москва: Республика, 1994, с. 52.  
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2. Román Petrohrad jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

V druhé části práce se pokusíme uskutečnit zevrubný výklad románu „Petrohrad“ 

(1912 – vydavatelství Sirin, 1922 – konečná, tzv. „berlínská redakce“). Prvním 

krokem na naší cestě za poznáním románu bude pokus vysvětlit jeho genezi a 

význam v kontextu celé Bělého románové a esejistické tvorby. Dále se jeho 

prostřednictvím zaměříme na popis charakteristických projevů a proměn žánru 

románu počátku 20. století. Odtud se potom odvine také naše snaha nalézt a 

vysvětlit souvislosti architektoniky románu s jeho smyslem a vnitřním poselstvím. 

V části poslední se budeme podrobněji zabývat emblematikou prostoru a postav 

a spolu s tím se v interpretaci zaměříme na konkrétní projekci Bělého esteticko-

filozofických postojů, které jsme se ve větší míře snažili vysvětlit v kapitole 

předchozí. 

2.1 Geneze románu („Epopej JÁ“, Východ a Západ) 

Převážná většina literárních vědců zabývajících se Bělého románovou tvorbou1 

zastává názor, že zájem spisovatele – symbolisty o žánr románu nelze považovat 

za typický projev symbolizmu jako uměleckého směru, jehož doktrínou se 

stručně řečeno stává především zájem o iracionální a intuitivní stránky lidského 

poznání a bytí ve světě. Základním tvůrčím východiskům symbolizmu, jež lze 

vymezit snahou o přetvoření skutečnosti v souladu s „mystickým životem ducha 

subjektu“, odkrývající v bezprostřední realitě skrytý svět idealit, by zřejmě měly 

odpovídat menší umělecké formy. Andrej Bělyj jako tvůrčí osobnost vytvářející 

dokonce nový umělecký žánr – „prozaickou symfonii“ oproti tomu naplnění 

svých nejdůležitějších koncepcí symbolizmu přesto spojuje právě s románem.  

Pokusme se nyní v jakémsi pomyslném zrcadle Bělého myšlenkového světa 

nalézt a vysvětlit příčiny důležitého postavení žánru románu v jeho umělecké 

tvorbě. Na základě studia Bělého esteticko-filozofických esejů, korespondence a 

odborné literatury sondující tento problémový okruh je možné konstatovat, že 

                                           
 1 Mezi mnohými viz např. ЮРКИНА, Л. А. Проблематика романа А. Белого «Петербург». 

In Научные докл. Высш. шк. филол. науки, № 4. Москва: 1988, с. 16–21. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

168  

román „Petrohrad“ vznikl jako součást většího narativního celku, který lze, 

použijeme-li Bělého terminologii, nazvat „Epopej JÁ“. Román měl být 

bezprostředním odrazem určité výseče pohybu lidského vědomí, prožívajícího 

na zlomu epoch bezpočet katastrof a vleklých krizí, směrem k prvotní 

celostnosti. V souvislosti s tím se Bělyj ve své „epopeji“ rovněž pokouší nalézt 

řešení problému příznačného zejména pro ruský myšlenkový kontext, a to 

problému vztahu a vzájemného prolínání dvou diametrálně odlišných 

myšlenkových a kulturních entit – „Východu a Západu“. 

V jedné ze svých esejistických prací – v „Deníku spisovatele“ (1921) tento 

záměr zcela zřetelně formuluje: «Я стою перед фактом: нельзя мне работать 

со всей плодотворностью, на какую способен был я; полон я устремления 

выявить я писателя в современности; наше я – эпопея; этою эпопею полон 

и знаю наверное: роман Я есть роман всех романов моих (ненаписанных, 

как написанных); все прежние книги мои по отношению к Я лишь пункты, 

штрихи и наброски в незаполненном полотне… Петербург – только пункт 

величавой картины… Но мой Петербург – только пункт грандиозной 

картины; не Петербург, иль Москва, не Россия, а мир предо мною стоит: и 

в нем я человека, переживающего катастрофу сознания, и свободного от 

пут рода, от быта, от местности, национальности, государства; предо мной 

столкновение мира и я, вижу явственно я мистерию человеческих кризисов, 

происходящую в сокровеннейших переживаниях духа: Востоки и Запады, 

Петербурги, Нью-Йорки, России, Европы – эскизы картины, передо мной 

стоящей года…»2 

Do románového celku se přirozeně měly promítnout všechny nejdůležitější 

postuláty Bělého pojetí symbolizmu, přičemž vzniklé literární dílo mělo ve své 

podstatě prezentovat určitý „model stavu Vesmíru“ a podle tvůrčích záměrů 

samotného autora se mělo stát uměleckou projekcí „skutečného vědomí, tvůrčím 

způsobem postupně přetvářejícím svět“. Takové chápání „skutečného vědomí“ 

bylo přitom vypracováno na základě závěrů, které s sebou v evropském myšlenkovém 

                                           
 2 БЕЛЫЙ, А. Дневник писателя. In БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 502, 

503, 504. 
  V kontextu ruské lietatury lze podobný tvůrčí záměr nalézt v tzv. „subjektivní epopeji“ 

F. M. Dostojevského, která vynáší na světlo jakási bolestná mystéria lidských krizí. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

169 

prostoru přinesla „filozofie subjektivního idealizmu“3. V souladu s myšlenkami 

daného filozofického systému je podle Bělého přiblížení k „pravdě“, a tedy i ke 

„skutečnému obrazu a stavu světa“, dáno postupným překonáním dvou krajností 

či extrémních projevů duševního života každého člověka, projevů izolovaných 

od skutečného života vědomí, tzn. extrému vnitřního („mozkového“, rozumového) 

                                           
 3  Jde zejména o myšlenky J. G. Fichteho a F. W. J. Schellinga, představitelů „německé 

romantické filozofie“, které Bělyj, jak dokládají některá biografická fakta, rovněž pečlivě 
studoval.  

  Podle Fichteho má každá zkušenost pramen v Já. Pro počitek je ale charakteristické to, že 
při něm cítíme jako by dotýkání něčím cizím – ne-Já. Vytváření tohoto cizího ale není 
vědomé, je to nevědomý, resp. předvědomý, svobodný děj. Já tedy plodí ne-Já, cosi 
cizího v sobě samém. Svět tedy jako souhrn pocitů, představ a pudů pochází sice z Já, ale 
z předvědomého aktu, takže nezávisí na vědomém chtění. Potud je pro člověka určitou 
mezí a záleží na tom, jak se člověk k této mezi zachová. Jedna cesta je cestou kapitulace a 
podřízení svého života věcem, což symbolizuje „radikální zlo v člověku“. Cesta druhá 
představuje úsilí stát se vnitřně nezávislým na všech vnějších vlivech a jednat v souladu 
s nejhlubší podstatou svého Já. Lidský život je tak postupným očišťováním od cizích 
příměsí s cílem dosažení dokonalosti a směřování k veškerenstvu: „Ty jsi proměnlivý, ne 
já, a budu se nedotčen stále vznášet nad troskami tvých tvarů… Až nejmladší z miliónu 
sluncí, jež září nad mou hlavou, bude už dávno vyhaslé, já budu nedotčen a nezměněn, 
budu tím, kým jsem nyní.“ (Cit. podle STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha 
1995, s. 322–323.). Podle Schellinga lze duchu a životu porozumět z přírody jen tehdy, 
nepovažujeme-li ji za něco mrtvého, podřízeného mechanickým zákonům atomů, ale za 
jednotný celek, jehož nejvnitřnější podstatou je jediná živoucí prasíla. Příroda je 
nekonečná činnost, v jejichž jednotlivých projevech lze spatřovat dvě řady. Na konci 
jedné je představena hmota jako mrtvá látka, na konci druhé je „dokonalá sebeprezentace 
ducha ve filozofii a umění“. V každém jednotlivém jevu je ale obsaženo obojí, ovšem ne 
jako protiklad, ale jako souhra a identita. Umění je podle Schellinga oblastí lidského 
tvoření, kde se svět Já, reálno a ideálno, nevědomé a vědomé působení přírody zjevují 
v dokonalém souladu. Umělecké dílo jako vědomý výtvor člověka, ale přece nakonec i 
produkt nevědomě tvořivého základu přírody, ukazuje na tuto jednotu v dokonalé formě. 
Umění je „pravým a věčným organon filozofie“, které dokumentuje vždy to, co filozofie 
nemůže vnějškově ukázat – nevědomou stránku jednání a tvoření a její původní identitu 
s vědomím: „Co nazýváme přírodou je báseň, která je uzavřena do tajného zázračného 
písma. Ale kdyby hádanka byla vyřešena, poznali bychom v ní odyseu ducha, který 
v čarovném kruhu hledaje sama sebe prchá před sebou; neboť skrze svět našich smyslů 
prosvítá – jako skrze slova jejich smysl, jako poloprůzračnou mlhou – země obraznosti, 
po níž toužíme.“ (Cit. podle STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1995, 
s. 322–323.) 
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života individua a života podvědomé živelnosti. Toto překonání je pak myšleno 

jako propojení těchto dvou krajností v jediný harmonický celek, který vytváří 

jakousi vyšší idealitu symbolizující dokonalou celostnost a plnost.  

V těchto myšlenkových a uměleckých snahách Bělého se samozřejmě 

odráží i tvůrčí směřování tzv. mladší generace ruských symbolistů k esteticko-

filozoficko-etickému přehodnocování vypjatého individualizmu vyzařujícího 

zejména z učení Friedricha Nietzscheho, který se stal uměleckým krédem většiny 

představitelů tzv. generace starší. Takové směřování v esteticko-filozofické 

rovině je patrné i v tvorbě Andreje Bělého. V jedné ze svých esejistických prací 

«Луг зеленый» (1910) v souvislosti se zamyšlením nad dalším směřováním 

západní filozofie hodnotí Nietzscheho myšlenkový systém již jako poněkud 

rozporuplný: «блеск, ледяная, золотая вершина»; «оно не говорит вовсе 

о том, как нам быть» až nakonec konstatuje: «Западу некуда идти после 

Ницше».4 Proto Andrej Bělyj spolu se svými generačními souputníky dospívá 

k poznání naprosté nesmyslnosti jedné z ústředních Nietzscheho myšlenek – 

„státi se bohem“ a snaží se tuto ideu hlásající naprostý individualizmus vyvážit a 

následně překonat ideou vytvoření „nového náboženství“, v němž se mystické 

snažení ducha každého individua spojuje s tvůrčím přetvořením světa“. Chápání 

symbolu jako způsobu „vyjádření ideální jednoty světa“ je v kontextu tvorby 

mladších symbolistů prohloubením a rozšířením hranic estetiky generace 

předcházející. Symbol pojímaný staršími symbolisty dosud jako „vnitřní přízrak“ 

(S. Mallarmé) tak znenadání přerůstá ve způsob nebo přesněji řečeno prostředek 

záchrany lidského vědomí cestou jeho úplné vnitřní proměny, která by mohla 

zabránit dezintegračním procesům, otřásajícími hlubinnými základy současné 

civilizace a kultury. 

V těsné souvislosti s tím se Bělyj ve své „epopeji“ rovněž pokouší nalézt 

řešení problému příznačného zejména pro ruský myšlenkový kontext5, a to 

                                           
 4 БЕЛЫЙ, А. Луг зеленый. Книга статей. Москва: 1910, с. 90. 
 5 Na ruské filozofické půdě je tato myšlenka těsně spjata s představami předních ruských 

filozofů a kulturologů o budoucí úloze Ruska jako země nacházející se na pomezí západní 
a východní civilizace a tedy přirozeně prostředkující kontakt mezi nimi a v budoucnu 
harmonizující dva extrémní póly – vypjatý individualizmus a racionalizmus typický pro 
západní svět s živelností a kontemplativností světa východního. Sám Bělyj vystupuje 

 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

171 

problému vztahu a vzájemného prolínání dvou diametrálně odlišných myšlenkových 

a kulturních entit – „Východu a Západu“. V jedné ze svých esejistických prací – 

v „Deníku spisovatele“ (r. 1921) tento záměr zcela zřetelně formuluje: «Я стою 

перед фактом: нельзя мне работать со всей плодотворностью, на какую 

способен был я; полон я устремления выявить я писателя в современности; 

наше я – эпопея; этою эпопею полон и знаю наверное: роман Я есть роман 

всех романов моих (ненаписанных, как написанных); все прежние книги 

мои по отношению к Я лишь пункты, штрихи и наброски в незаполненном 

полотне… Петербург – только пункт величавой картины… Но мой Петербург – 

только пункт грандиозной картины; не Петербург, иль Москва, не Россия, 

а мир предо мною стоит: и в нем я человека, переживающего катастрофу 

сознания, и свободного от пут рода, от быта, от местности, национальности, 

государства; предо мной столкновение мира и я, вижу явственно я мистерию 

человеческих кризисов, происходящую в сокровеннейших переживаниях 

духа: Востоки и Запады, Петербурги, Нью – Йорки, России, Европы – 

эскизы картины, передо мной стоящей года…»6 

Uzlovým bodem Bělého „epopeje“ se ovšem stává problematika dialogu 

dvou odlišných kulturních prostorů a sil symbolizujících rozvoj lidského ducha – 

Východu a Západu: «Восток или Запад: ведь до некоторой степени самое 

мое Я жизненно зависит от этой темы. Почему я 2 ½ года сижу здесь и 

2 года почти что в осаде? Восток или Запад… Почему был период в моей 

жизни, когда я сказал себе: тебе остается спиться и издохнуть в канаве 

(тема Пепла)? Восток или Запад... Через интимнейшие личные переживания, 

события жизни и даже общественные выступления всю жизнь тащилась 

в клубке тем-тайн эта тема-тайна. А твое Я, личность, условия жизни, 

                                           
v r. 1917 v Petrohradské religiózně-filozofické společnosti s referátem, který nese název 
«Восток или Запад».  

 6 БЕЛЫЙ, А.: Дневник писателя. In БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 502, 
503, 504. V kontextu ruské literatury lze podobný tvůrčí záměr nalézt v tzv. „subjektivní 
epopeji“ F. M. Dostojevského, která vynáší na světlo jakási bolestná mystéria lidských 
krizí. 
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биография, так, привесок, средство к разрешению тебя мучащего лейт- 

-мотива…»7 

Vymezení a konkrétní projevy těchto dvou prostorů jsou Bělým chápány 

mytologicky jako nedílné součásti vnitřního života jednoho velkého organizmu, 

jako života vědomého, rozumového a života živelně kypícího a podvědomého. 

Výsledkem jeho snažení postihnout vzájemné střetávání těchto dvou sil 

působících jak v rámci mikrokosmu, tak v rámci makrokosmu jsou jeho dva 

romány: «Серебряный голубь» (1909) a «Петербург» (1916, 1922). V každém 

z myšlenkových světů obou románů najdeme citelnou převahu jedné z nich. Od 

ní se odvíjí a je jí také samozřejmě podřízena veškerá dějová a významová 

struktura obou uměleckých děl. Jako svědectví řečeného lze uvést jednak část 

z Bělého dopisu Ivanovu-Razumnikovi z r. 1915, kdy autor již pobýval v Dornachu 

jako adept učení R. Steinera, ale také nevelkou pasáž z esejistického díla «На 

перевале» (r. 1918): «Такова моя постановка: Серебряный голубь – это 

Восток без Запада; и потому тут встает Люцифер (голубь с ястребиным 

клювом). Петроград – это Запад в России, т.е. Ариманическая Иллюзия, 

где механизм + голая абстракция логики создает мир Майи.8 (…) Два 

романа мои Петербург и Серебряный голубь рисуют два ужаса не 

дерзающей до конца жизни нашей: освобождение в бессердечной Главе и 

в езумстве сердечном».9 

Ve své stati «На перевале» se pokouší Bělyj symbolicky vyjádřit projevy 

těchto dvou extrémních situací, v nichž se lidský duch nalézá. „Cesta Východu“ 

představuje symbolické zastínění rozumu srdcem, které se šíří nekontrolovatelně 

jako oheň a z jeho plamenů nakonec povstává Lucifer: «И гонит безумие 

Сердца к свободе от мозга – Дарьяльского: он сгоряет в радениях; из 

столяра Кудеярова на него глядит Люцифер: гибнет он».10 V „cestě Západu“ 

                                           
 7 БЕЛЫЙ, A. .– ИВАНОВ-РАЗУМНИК Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum,  

1998, usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 68.  
 8 Dtto, s. 57.  
 9 БЕЛЫЙ, А. На перевале. In БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 500. 
 10 Dtto, s. 500. 
  Na tuto problematiku upozorňuje ve svém zamyšlení nad románem „Petrohrad“  

(«Астральный роман [Размышление по поводу романа А. Белаго Петербург]») 
Nikolaj Berďajev: «В Серебяном голубе он изобличал тьму восточной стихии 
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sehrává dominantní roli mozek navěky uzavřený do vězení lebeční dutiny a 

nekonečně plodící řady pojmů bez skutečného, dynamického životního principu 

(«Череп глядит в бездну жизни».11). V lidském vědomí se rodí pocit otroctví a 

snaha o jeho překonání. Úsilí překročit hranici utvářenou rozumem ovšem podle 

Bělého beznadějně ztroskotává na absenci kontemplativního způsobu nazírání 

na svět a vede bezprostředně k jeho rozpadu a zničení. Konec této cesty je 

pádem do osidel Ahrimana – boha představujícího ve starověkých náboženských 

soustavách temný světový princip: «Аполлон Аполлонович Аблеухов убегает 

от жизни в главу: по ней, путешествуя, бродит он: но глава эта – желтый 

дом Аримана, разросшийся череп».12  

Obě cesty postupně ústí do nebytí, a tak z jejich tragické rozdvojenosti pro 

Bělého vyvstává vnitřní potřeba syntézy těchto dvou principů, kterou lze považovat 

za nejzávažnější životní krédo, do něhož byla soustředěna téměř veškerá tvůrčí 

energie Andreje Bělého: «Моя жизнь – Восток в Западе или Запад в Востоке 

и рождение Христова Импульса в душе. Череп будет разбит: светлый 

Голубь пришествия спустится в отверстие наших разрывов: соединение 

головных и сердечных наук будет следствием схождения Голубя из-за мозга 

сквозь мозг на сердечный престол.»13 

Oba romány tedy tvoří narativní tkáň jednoho organizmu – „epopeje JÁ“, 

„epopeje Východu a Západu“. V Bělého korespondenci, v předmluvě k jeho 

                                           
в нашей народной жизни. (…) От Вл. Соловьева унаследовал А. Белый ужас перед 
монгольской опасностью. И он ощущает монгольскую стихию внутри самой 
России, внутри русскаго человека. Николай Аполлонович, как и отец его – глава 
учреждения – монгол, туранец. Монгольское начало правит Россией. Монгольский 
Восток раскрывается в самом русском Западе…» Viz БЕРДЯЕВ, Н. Астральный роман 
(Размышление по поводу романа А. Белаго Петербург). In БЕРДЯЕВ, Н. Кризис 
искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, с. 45–46. 

 11 Dtto, s. 500.  
 12 Dtto, s. 500. 
 13 БЕЛЫЙ, А. На перевале. In БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 500, 501.  

  Podobně lze chápat i charakter vnitřní cesty ústředního hrdiny románu Julia Zeyera 
„Ondřej Černyšev“, jejímž mottem se stává citát z díla sv. Bernarda: „tři největší 
přednosti člověka jsou: vůle svobodná, vědění a ctnost; ale bez vědění je volnost marná a 
vědění bez ctnosti nedává užitku, vědění bez lásky rodí jen pýchu, láska bez vědění vždy 
zbloudí.“ In ZEYER, J. Ondřej Černyšev. Praha: Česká grafická unie 1949, usp. a doslov 
napsal J. Š. Kvapil, s. 7. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

174  

prvnímu románu „Stříbrný holub“14 vystupuje na povrch autorův záměr vytvořit 

„trilogii“ vedoucí ke konečné syntéze a harmonizaci dvou principů podílejících 

se na bytí světa, což v konečném důsledku povede k vytvoření „vyššího 

kosmického řádu“: «В Серебряном Голубе сознание героев, так сказать, без 

смысла и тольку бросается в стихийность, здесь v románu „Petrohrad“  

[pozn. J. V.] сознание отрывается от стихийности. Вывод – печальный: 

в том и другом случае. В третьей части трилогии формула будет такова: 

сознание, органически соединившееся со стихиями и не утратившее 

в стихиях себя, есть жизнь подлинная.»15 Zůstalo však pouze u záměru. 

Přestože třetí část zmíněné trilogie, která měla nést název «Невидимый Град», 

nebyla v pravém slova smyslu nikdy vytvořena a tedy neexistuje jako kompaktní 

umělecké dílo (Bělyj se v tomto ohledu nakonec omezil na vytvoření cyklu 

autobiograficky laděných děl s názvem «Моя жизнь»), je možné právě zde, ale 

také i v jeho korespondenci a četných esejích, nalézt svědectví o dovršení této 

noetické cesty. Třetí část tak existuje pouze v podobě zmíněného cyklu glos, 

poznámek a fragmentů, které postrádají atributy celistvé románové formy, a za 

dobu jejího vzniku by bylo možné považovat, jak o tom svědčí dopis Ivanovu-

Razumnikovi z r. 1914, časové rozmezí, které sám autor označuje jako konečné 

nalezení cesty, tj. období, kdy se stal adeptem učení Rudolfa Steinera a kdy se 

spolu s ostatními jeho učedníky podílel na výstavbě antroposofického chrámu 

v Dornachu: «…кровь пульсирует какимим-то небывалыми ритмами, и эта 

новая пульсация крови отдается в Тебе новoю какoю-то песнью: песнью 

утверждения жизни, надеждою, радостью; у меня под ритмом работы уже 

                                           
 14 «Настоящая повесть есть первая часть задуманной трилогии Восток или Запад; 

в ней рассказан лишь эпизод из жизни сектантов; но эпизод этот имеет 
самостоятельное значение. Ввиду того, что большинство действующих лиц еще 
встретятся с читателем во второй части Путиники, я счел возможным закончить эту 
часть без упоминания о том, что сталось с действующими лицами повести – Катей, 
Матреной, Кудеяровым, – после того, как главное действующее лицо, Дарьяльский, 
покинул сектантов. (…) и в этом смысле голубей, изображенных мною, как секты, 
не существует; но они возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом 
смысле голуби вполне реальны». In БЕЛЫЙ, А. Предисловие к повести Серебряный 
голубь. Изд. Скорпион 1910, In БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 497. 

 15 А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 1998, 
usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 35. 
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отчетливо определилась третья часть трилогии, которая должна быть 

сплошным да; вот и собираюсь: месяца три поколотить еще дерево, 

сбросить с души последние остатки мерзостного Голубя и сплинного 

Петербурга, чтобы потом сразу окунуться в 3-ю часть трилогии. А то 

у меня теперь чувство вины: написал 2 романа и подал критикам совершенно 

справедливое право укорять меня в нигилизме и отсутствии положительного 

credo. Верьте: оно у меня есть, только оно всегда было столь интимно и – 

как бы сказать – стыдливо, что пряталось в более глубокие пласты души, 

чем те, из которых я черпал во время писания Голубя и Петербурга. Теперь 

публично, во имя чего у меня такое отрицание современности в Петербурге 

и Голубе.»16 

Vraťme se však znovu k románu „Petrohrad“ a pokusme se na závěr 

v Bělého vnitřním světě nalézt a vysvětlit okolnosti, které autora vedly k napsání 

tohoto pozoruhodného literárního díla. V odborné literatuře jsou často zdůrazňovány 

bezprostřední souvislosti jeho vzniku s autorovou tragickou osobní životní 

situací, jejíž počátky je možné hledat již na prahu počínajícího století. Za hlavní 

momenty, které mohly mít zásadní vliv na genezi románu, jsou nejčastěji 

považovány dva osudové zlomy ve spisovatelově životě. Jde zejména о rezonanci 

nešťastné lásky spisovatele k ženě jeho generačního souputníka a přítele 

Alexandra Bloka – L. D. Blokové a o Bělého deziluzi po prohrané revoluci 

r. 1905, do níž vkládal veškerou svoji víru a naději a ve které spatřoval prvotní 

impuls vedoucí k celkové proměně lidstva v duchu svých esteticko-filozofických 

koncepcí. Naprosté ztroskotání jak v životě milostném, tak v životě společenském 

tedy mohlo stát u zrodu Bělého osobní krize, která se ruku v ruce s jeho velmi 

citlivou reflexí světa směřujícího k jedné z největších katastrof – 1. světové 

válce – bezesporu silně prohlubovala, a ve svých konečných důsledcích vedla 

spisovatele k útěku do duchovního exilu. Útočištěm přinášejícím katarzní pocity 

pro duševně otřeseného Andreje Bělého se nakonec stává antroposofie jako 

finální rozřešení všech jeho vnitřních rozporů a krizí. Osudový význam těchto 

momentů si Bělyj velmi dobře uvědomuje a o bytostné potřebě vyrovnat se 

s nimi svědčí nesčetné reminiscence na tato krizová životní období ozývající se 

                                           
 16 In А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum,  

1998, usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 43–44. 
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v jeho tvorbě. V memoárech a korespondenci nalezneme dokonce i pokusy 

vyjádřit tyto zlomové okamžiky vedoucí k jeho vnitřnímu přerodu za pomoci 

kreseb a grafických zobrazení. Některé z nich jsou natolik výstižné a sugestivní, 

že považujeme za vhodné, aby byly jako autorova bezprostřední výpověď o jeho 

vnitřním světě uvedeny v přílohové části naší práce (viz přílohy č. 6, 7, 8). 

Uvedené kresby jsou součástí Bělého dopisu Ivanovu-Razumnikovi 

z r. 192717, přičemž poslední z nich je pokusem spisovatele rekapitulovat své 

dílo v období, kdy se jeho tvůrčí činnost postupně a s konečnou platností 

završuje. Ze všech tří nákresů je patrné, že období vzniku románu „Petrohrad“ 

opravdu představovalo výrazně zlomové okamžiky ve spisovatelově životě. 

Hovoří-li ovšem on sám o příčinách vzniku románu, tyto zmíněné životní 

okamžiky ovšem buďto zcela opomíjí nebo uvádí jen okrajově a projevuje 

především snahu vše jako by posunout do širšího, kosmického měřítka. Román 

tedy vidí spíše jako umělecké dílo snažící se přivést na světlo temné aspekty 

lidského bytí, které, jak uvidíme později, nazývá „stínovou projekcí duchovní 

provokace“, jejíž zárodky v sobě lidstvo od pradávna nese, a která se Bělému 

jeví jako symbol veškerého zla. Tato „provokace“ je jakousi podivnou „duševní 

chorobou“, která stojí v základech veškerého ničení a zániku: «…в замысле 

моем выделились мне черты, абсолютно не соизмеримые с бытом, 

революцией и т. д. …в романе есть крупнейшие погрешности против быта, 

знания среды и т. д. Революция, быт, 1905 год вступили в фабулу случайно, 

невольно, вернее – не революция (ее не касаюсь я), провокация; и опять 

таки провокация эта – теневая проекция иной какой-то провокации, 

провокации душевной, зародыши которой многие из нас долгие годы носят 

в себе незаметно, до внезапного развития какой-нибудь душевной болезни 

(не клинической).»18 

Domníváme se tedy, že jako součást již zmiňované trilogie bude román 

„Petrohrad“ –  nejen v souladu s autorovými teoriemi, ale také v souladu se 

stavem jeho nitra v době, kdy vznikal, představovat jistou zlomovou část jeho 

                                           
 17 In А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum,  

1998, usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , c. 501, 497, 
485. 

 18 Dtto, S. 35.  
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zamýšlené „noetické epopeje“. Tuto část lze například chápat jako okamžik, 

který by v rámci iniciační pouti mohl znamenat blížící se okamžik završení 

„adeptova“ pobytu v pomyslném „labyrintu světa“, v iniciačních rituálech nejčastěji 

zpodobňovaného prostřednictvím adeptovy symbolické smrti předcházející jeho 

katarzi a znovuzrození, završení směřující k opuštění „labyrintu“, k jehož 

nejpodstatnějším atributům patří negativní projevy bytí, duchovní strádání a 

hrozba neodvratného zániku: «Да. Мы – завершители. Мы живое резюме 

всего отошедшего столетия: его идей, его смятенности, его огненной 

воли, его горестного отчаяния. Топкое финское болото перерождается 

в подземную лаву. (…) Горестно исповедуется пушкинский принц-пророк: 

Как труп в пустыне я лежал. (…) Но чтоб быть пророком, надо сперва – 

в пустыне мрачной томиться, потом – ходить с вырванным языком (и 

ходим!), потом ходить с рассеченной грудью без сердца (и ходим!), потом 

лежать трупами: Как труп в пустыне я лежал. (…) Итак: разрушимся, 

онемеем, умрем, чтоб… воскреснуть: русскими интеллигентами.»19 

Tento okamžik přechodu do kvalitivně jiné roviny bytí se Andrej Bělyj 

nakonec pokusil vyjádřit i v širším kulturním kontextu. V následující ukázce je 

další vývoj lidské kultury determinován symbolem požáru (impulsem pro tento 

symbol byl patrně skutečný požár antroposofického chrámu v Dornachu), který 

spaluje a taví relikty dosud existujících protikladných kulturních celků v jeden 

nerozpojitelný monument. Symbol ohně tak zřejmě reflektuje představu 

A. Bělého o postupném směřování lidstva ke stále dokonalejším modům bytí: 

«В Александре Великом по-новому звучит Гилгамеш; неспроста был 

Аристотель его воспитателем; неспроста именно в эту эпоху сгорел храм 

Дианы Эфесской и вместе с ним (в нем) все подлинные тексты философа 

Гераклита Темного. После пожара храма Дианы Эфесской исчез Гераклит; 

и ключ, соединяющий Аристотеля с Гераклитом в тайне мистерий 

эфесских, утерян был (утерялся, с моей точки зрения, ключ к пониманию 

темного в ясном, и ключ ясности в темном: произошло окончательное 

распадение древнего сознания на сознание в сократо-аристотеле-декарто- 

-гегелевском смысле и на подсознание); не случайно, что на рубеже новой 

                                           
 19 In А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum,  

1998, usp. a komentář  napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , c. 316. 
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эры новый ненайденный Герострат сжигает новый храм; Гетеанум, 

развоплотившийся в огне, огнем соединяется с воздушною атмосферой 

Земли (как Эмпедокл некогда огнем соединился с землею); наступает новая 

эра: кончился век ясности; двумя пожарами он как бы отделен от неясного 

(прошлого и начинающегося); теперь отнялись ключи ясного понимания; 

но ключ к неясности (эзотеризму) передается как бы всем; мы идем как бы 

к нащупыванию новых мистерий, по-новому соединяющих Аристотеля и 

Гераклита (т. е. открывающих темную глубину ясной поверхности мысли 

с прояснением образами темной глубины древнего мифа).»20 

Těmito hlubšími existenčními aspekty aspekty „prostoru“ románu a bytí 

jeho hrdinů se budeme podrobněji zabývat v jedné z následujících částí práce. 

Nyní se ovšem zaměříme na zvláštnosti kompozice tohoto pozoruhodného 

literárního díla. 

2.2 Architektonika románu „Petrohrad“ – jeho „vnější“ a „vnit řní“ forma  

«Андрей Белый – самый значительный русский писатель последней 

литературной эпохи, самый оригинальный, создавший совершенно новую 

форму в художественной прозе, совершенно новый ритм.»  

Николай Бердяев21 

 

Pro období počátku 20. století je v kontextu evropské literatury typické postupné 

vyrovnávání se s realistickou románovou tradicí 19. století. Nejvýraznějším 

projevem této tendence je pokus o rozbití tradičních románových forem, přičemž 

jako příklady literárních děl snažících se prolomit klasickou strukturu románu 

„balzakovsko-dickensovského typu“ v západoevropské literatuře jsou nejčastěji 

uváděny Joyceův román: „Odysseus“ (1922) a Proustovo „Hledání ztraceného 

času“ (1913).  

                                           
 20 In А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum,  

1998, usp. a komentář  napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , C. 287.  
 21 БЕРДЯЕВ, Н. Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белаго 

Петербург. In БЕРДЯЕВ, Н. Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, с. 38. 
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Literární vědec Radegast Parolek ve stati „K tvůrčímu typu memoárové 

trilogie A. Bělého“ 22 označuje Andreje Bělého jako „tvůrčí laboratoř nejen ruské, 

ale i světové prózy počátku 20. století“. Zdůrazňuje rovněž fakt, že Bělého 

experimentální próza vedoucí k rozrušení tradiční realistické románové formy je 

v ruské literatuře nevyhnutelným důsledkem procesu tíhnutí k „mikroanalýze 

proudu vědomí“, který byl již v 19. století započat Puškinem, Gogolem, 

Lermontovem a rozvinut Dostojevským a Tolstým aj.23: „Přirozeným důsledkem 

této literární evoluce, způsobené ustavičným prohlubováním mikroanalýzy proudu 

vědomí byla koneckonců aktivizace tvořivého postoje ke světu i k umění. Šlo 

totiž – v polemice s jednostranně chápaným determinismem, např. v naturalismu – 

o hledání nejhlubších duševních a morálních pohnutek lidského konání a o jeho 

zpětný vliv na prostředí. Ale k tomu, aby bylo možné složité pohyblivé 

panorama lidského vědomí literárně zachytit a ztvárnit, bylo třeba – jak 

upozorňuje A. Bělyj ve svém Deníku spisovatele r. 1919 – naučit se ho číst.“24 

Pokusme se tedy analytickou sondou románu Andreje Bělého zjistit do jaké 

míry si román uchovává ve své „paměti“ prvky klasické románové struktury a 

do jaké míry se v něm objevují symptomy ukazující na její modifikaci a směřování 

k formě nové, která je schopna co nejadekvátněji vyjádřit ducha epochy. Pohnutky 

vedoucí Andreje Bělého k experimentátorství v oblasti umělecké prózy je 

samozřejmě třeba hledat v základech jeho esteticko-filozofického pohledu na 

svět. Cestu k odkrytí tohoto problému představuje např. spisovatelova teoretická 

stať «Основы моего мировоззрения» z r. 1922, na kterou jsme se zaměřili již 

v předcházející kapitole 25. Některé poznatky v ní obsažené si proto ještě jednou 

                                           
 22 PAROLEK, R. K tvůrčímu typu memoárové trilogie A. Bělého In Bulletin ruského jazyka a 

literatury XXXII (ineditní autoři a práce z let 1970–88). Praha: OIKOYMENH, 1993, 
s. 207–215. 

 23 Hledáním vlivů těchto tvůrčích osobností na uměleckou tvorbu ruských symbolistů jsme 
se podrobně zabývali v první části předchozí kapitoly: „Souvislosti ruského symbolizmu, 
jeho rozvoj v návaznosti na genezi západoevropské literatury konce 19. století a na 
domácí uměleckou tradici.“ 

 24 PAROLEK, R. K tvůrčímu typu memoárové trilogie A. Bělého In Bulletin ruského jazyka a 
literatury XXXII (ineditní autoři a práce z let 1970–88). Praha: OIKOYMENH,  1993, 
s. 208.  

 25 Viz část práce: «Основы моего мировоззрения» (Poznání, vědomí, smysl a kultura) 
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připomeneme, neboť mohou zcela dobře představovat výchozí bod pro nalezení 

příčin těchto Bělého tvůrčích experimentů. 

Za prvotní a jedině danou „intuici celku“ považuje Bělyj lidské vědomí. 

V něm bezprostředně dochází doslova k jakémusi „ohmatávání“ prvotní danosti, 

skrývající všechny ideje, předměty, všechny obsahy a všechny formy. Subjekt – 

JÁ je potom považován za intuici vědomí, v němž dochází k průniku představ 

obsahu, formy, subjektu každého objektu, vnitřního a vnějšího světa. Fenomén 

JÁ (SELBST) vede tak k procesu sebeuvědomění a sebepoznání osobnosti. 

V objektivním smyslu je tento proces analogický procesu postupného 

sebeuvědomování lidstva v jeho dlouhé historii. Uvědomění si JÁ pozorujícího 

svět bez „masky“ ústí v konečné stadium poznání, které Bělyj za pomoci 

antroposofické terminologie označuje jako „inspiraci“. Dochází zde ke spojení 

vědomí dosud subjektivního s vědomím kosmickým, činnost vědomí stojícího 

v centru Vesmíru představuje doslova „stavitelství chrámu“, tvoření člověka, 

lidstva a celé lidské kultury. Tato teoretická východiska jsou pak rozhodujícími 

ukazateli na cestě ke specifické transformaci žánrové podoby románu, kterou 

Bělyj označuje za „JÁ – epopej, román o JÁ“. Analýzou proudu vědomí tak 

Bělyj dospívá k objevení „tkáně“, která organicky spojuje subjektivní a objektivní 

stránky lidské bytí. Autor hledá a evokuje prostřednictvím uměleckých obrazů 

podle svých vlastních slov „paměť o paměti“, fenomén, který jak se zdá se 

nikoli zcela náhodou blíží k Proustovu „hledání ztraceného času“, a který ho 

však vzhledem k přítomnosti závažných noetických aspektů kvalitativně 

převyšuje a prohlubuje.  

Zaměřme se však na výstavbu Bělého románu „Petrohrad“ , resp. na jeho 

narativní strukturu. M. Bachtin ve svých „P řednáškách o ruské literatuře“ 

srovnává konstrukci románů Andreje Bělého s tvůrčími principy aplikovanými 

především už dříve F. M. Dostojevkým a dochází k následujícím závěrům: 

«В романах Белого дело не в биографии героев, он стремится связать все 

моменты жизни не c обществом, как в английских романах, а с Космосом, 

заменить историко-бытовой и религиозно ортодоксальный план космическим.»26 

Přesnější vysvětlení tohoto problému ovšem přináší již dříve významný ruský 

                                           
 26 БАХТИН, М. М. Лекции по русской литературе. Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993 

№ 2–3, с. 145.  
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myslitel Nikolaj Berďajev ve své stati věnované Bělého románu27. Podle 

Berďajeva dochází v románové tvorbě Andreje Bělého k navázání na tvůrčí 

postupy a koncepce N. V. Gogola a F. M. Dostojevského. S osobností 

N. V. Gogola spojuje Bělého na cestě za hledáním „vyššího řádu“ tvůrčí metoda 

založená na rozbíjení organicky celostného světa: «Гоголь воспринимал уже 

старый органически-цельный мир аналитически-расчлененно, для него 

распластовывался и распылялся образ человека…»28 Tvůrčí koncepci 

Dostojevského „subjektivní epopeje“, které je vlastní antropologický a hlubinně 

psychologický rozměr, rozvíjí Bělyj podle Berďajeva ovšem už jako spisovatel 

patřící do zcela jiné epochy, spisovatel, v jehož esejistických a uměleckých 

dílech je již patrná zcela zřejmá analogie mezi tragédií lidské existence a 

tragédií bytí celého Kosmu: «Есть большое различие между А. Белым и 

Достоевским, они принадлежат разным эпохам. А Белый более космичен 

по своему чувству жизни, Достоевский более психологичен и антропологичен. 

Достоевскому раскрывались бездны в глубине человека, но образ человека 

был отделен для него от бездн жизни космической. Человека Достоевский 

воспринимал органически-целостно, всегда видел образ Божий в человеке. 

А Белый принадлежит новой эпохе, когда пошатнулось целостное 

восприятие образа человека, когда человек проходит через расщеплете. 

А. Белый погружает человека в космическую безмерность, отдает его на 

растерзание космических вихрей.»29 

Nyní se podívejme, jak na koncepci své románové tvorby pohlížel sám 

Andrej Bělyj. Ačkoliv je román vystavěn na základě určité fabule rámující 

pohnuté historické události v Rusku r. 1905 Bělyj ho pojímal spíše jako 

„stínovou projekci duševní provokace“. Nejpodstatnější rys poetiky svého 

románu tak vidí v souladu s těmi nejhlubšími základy svých symbolistických 

teorií: «…весь роман мой изображает в символах места и времени 

подсознательную жизнь искаженных мысленных форм.»30 Všichni hrdinové 

                                           
 27 Viz БЕРДЯЕВ, Н. Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белаго 

Петербург. In БЕРДЯЕВ, Н. Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, с. 37–47. 
 28 Dtto, s. 42. 
 29 Dtto, s. 44.  
 30 In А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum,  

1998, usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 35.  
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románu se ocitají ve stejně podivně tíživé existenční situaci; jako by ztratili sebe 

sama, překonali dosud pevné hranice své vlastní bytosti a prožívají „hrůzné“ 

okamžiky „rozšíření hranic vlastního JÁ kdesi daleko do kosmických prostor“. 

Tak lze v románu pochopit i Bělého líčení předsmrtných pocitů jednoho z hrdinů – 

Lippačenka: «Вот таким ураганом будете вы мгновенно подхвачены, когда 

душой извергнется тело, как больше уж ненужный балласт. И еще 

представим себе, что каждый пункт тела испытывает сумасшедшее стремление 

распространиться без меры, распространиться до ужаса (например, занять 

в поперечнике место, равное сатурновой орбите); и еще представим себе, 

что мы ощущаем сознательно не один только пункт, а все пункты тела, что 

все они поразбухли, – разрежены, раскалены – и проходят стадии расширения 

тел: от твердого до газообразного состояния, что планеты и солнца 

циркулируют совершенно свободно в промежутках телесных молекул; и 

еще представим себе, что центростремительное ощущение и вовсе 

утрачено нами; и стремление распространиться без меры телесно мы 

разорвались на части, и что целостно только наше сознание: сознание 

о разорванных ощущениях.»31 

Z ukázky lze zcela zřetelně vyčíst pocit tragického poznání narušení celku, 

všech logických souvislostí, jakékoliv kompaktnosti a lineárnosti. To například 

dokumentuje i další z následujících faktů, které můžeme objevit při čtení 

románu. Jeho autora totiž vůbec nezajímá poklidné plynutí dějového toku, ale 

spíše ho poutají určité náhlé a přerývavé „erupce“ stavu vědomí jeho hrdinů. 

Dokladem toho mohou být i tituly jednotlivých kapitol a podkapitol («Второе 

пространство сенатора», «Странные свойства», «Страшный суд»…). V těchto 

klíčových dějových momentech totiž hrdinové románu vidí např. svůj odraz 

v zrcadle jako cosi obludně roztříštěného na části, nebo prožívají okamžiky 

stavu duše nečastěji vyjadřovaného symbolikou „koule tříštící se na části“: «Тут 

случился скандал: ветер высвистнул сознание Аполлона Аполлоновича из 

Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович вылетел через круглую 

брешь в синеву, в темноту, златоперой звездою; и, взлетевши достаточно 

                                           
 31 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 384.  
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высоко над своей головой (показавшейся ему планетой Земля), златоперая 

звездочка, как ракета беззвучно разлетелась на искры.»32 

Původně celostný obraz vědomí rozpadajícího se v nekonečnosti Kosmu na 

bezpočet úlomků je v románu zároveň neustále přítomen v evokaci „mýtu o 

Dionýzovi“, což je zcela dobře vysvětlitelné dobovým myšlenkovým kontextem 

(viz např. teorie F. Nietzscheho a Vjač. Ivanova). Senátorův syn Nikolaj Apollonovič 

prožívá hrůzné okamžiky „roztržení“ vlastní bytosti na kusy: «…какое-то 

мощное чувство, будто тебя терзают на части, растаскивают члены тела 

в противоположные стороны: спереди вырывается сердце, сзади, из спины, 

вырывают, как из плетня хворостину, собственный позвоночник твой; за 

волосы тащат вверх; за ноги в недра... Я же чувствовал себя вне себя 

совершенно телесно, физиологически, что ли, и вовсе не эмоционально… 

Главное же, что ощущения органов чувств разлились вкруг меня, вдруг 

расширились, распространились в пространство: разлетался я, как бомб…»33  

Podobné symptomy jsou nakonec patrné i v celém románovém textu. 

Tendence růstu do nezměrně velikých podob, exploze a roztříštění na tísícero 

kusů ve své podstatě vykazuje i samo vyprávění. Příčinou celé řady náhlých 

„explozí“ ve vyprávění jsou projevy vědomí románových hrdinů, kteří na svých 

snových cestách kosmickými prostory nejsou schopni kvalitativně rozšířit své 

JÁ. Román jako celek se proto projevuje neustálým napětím, pulsacemi, poryvy 

a očekáváním výbuchu neznámo kde „ukryté bomby“: «Казалось бы, описанием 

странных игр сознания сенатора Аблеухова (Второе пространство сенатора) 

                                           
 32 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 140. 
  Nikolaj Berďajev charakterizuje jeho základní formální projevy jako zjevnou snahu 

autora co nejadekvátněji vyjádřit postupný rozpad, roztavení, „dekrystalizaci“ všech 
dosud pevných forem jsoucího světa: «В стиле его есть что-то от хлыстовской стихии. 
Это вихревое движение А. Белый ощутил в космической жизни и нашел для него 
адекватное выражение в вихре словосочетаний. (…) В вихревом наростании 
словосочетаний и созвучий дается наростание жизненной и космической 
напряженности, влекущей к катастрофе. А Белый расплавляет и распыляет 
кристаллы слов, твердыя формы слова, казавшаяся вечными, и этим выражает 
расплавление и распыление кристаллов всего вещаго, предмеьнаго мира». Viz 
БЕРДЯЕВ, Н. Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белаго Петербург. 
In БЕРДЯЕВ, Н. Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, с. 41. 

 33 БЕРДЯЕВ, Н. Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, c. 259–260. 
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можно было бы и завершить роман, но роман продолжается, так как сам 

повествователь, расширяя повествование, стремится взорвать его и в самый 

момент взрыва слиться с Богом, ощутить конечное боготождество 

человеческого духа (Вяч. Иванов). Повествователь Белого приносит тело 

своего романа в жертву самому же себе, именно поэтому необходим 

процесс постоянного продолжения романа, вовлечение в его круговорот 

все новых и новых сознаний героев.»34 

V dopise Ivanovu-Razumnikovi z r. 1913 hovoří Andrej Bělyj o svém románu 

jako o specifické a jaksi osudově neúspěšné cestě k rozšíření hranic svého vědomí 

svého: «Мой Петербург есть в сущности зафиксированная мгновенно 

жизнь подсознательная людей, сознанием оторванных от своей стихийности; 

кто сознательно не вживется в мир стихийности, того сознание разорвется 

в стихийном, почему-либо выступившем из берегов сознательности; 

подлинное местодействие романа – душа некоего не данного в романе 

лица, переутомленного мозговой работой; а действующее лица – мысленные 

формы, так сказать, не доплывшие до порога сознания... Здесь сознание 

отрывается от стихийности. Вывод – печальный…»35 

Jak později uvidíme, ústřední postavy románu prožívající ve svém nitru 

pocit nekonečně rozpínající se koule mají schopnost rozšířit hranice svého JÁ a 

dotknout se „kosmické osy“. Tato schopnost s sebou ale málokdy nese hlubinné 

významy, namísto kvalitativní proměny jejich vědomí se dostavuje tragický 

pocit trhliny či propasti vedoucí k naprosté ztrátě jejich vnitřní integrity. Symptomy 

této osudové ztráty je potom možné nalézt ve většině podob narativního prostoru 

románu a Bělyj tento přízračný a destruktivní moment označuje pojmem 

„prázdná mozková hra“, což je možné demonstrovat například prostřednictvím 

popisu stavu vědomí senátora Apollona Apollonoviče Ableuchova: «Мозговая 

игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма 

странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная его становилась 

                                           
 34 Cit. podle БАБИЕВА, И. Г. К вопросу о типе романа начала XX века: «Петербург» 

Белого и «Улисс» Джойса. In Начало: Сборник работ молодых ученых. Москва: 
1993, вып. 2., с. 129.  

 35 In БЕЛЫЙ, A. – ИВАНОВ-РАЗУМНИК Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 
1998, usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 35. 
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чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный 

мир.»36 

Podle Bělého tkví přízračnost tohoto stavu vědomí v neschopnosti člověka 

putujícího za hranice svého pozemského JÁ chápaného jako „vězení“ své 

kosmické prožitky z cest „astrálními prostorami“ zachytit a následně transformovat 

do materiálního světa. Tato „otevřenost Kosmu“ tedy není vědomou, nespěje 

k asimilaci hlubších duchovních obsahů, a tak zcela záhy ztrácí jakýkoliv hlubší 

smysl pro bytí. Takové projevy vědomí všech ústředních hrdinů románu lze 

nazírat jako neodbytnou touhu ztratit pocit tělesnosti, vystoupat do temnoty jako 

hvězda a rozletět se nehlučně na kousky. Tímto způsobem je také možné 

odůvodnit přítomnost zmiňované „prázdné mozkové hry“ v románovém textu. 

Proces průniku vědomí hrdinů do „kosmických prostor“ se bezpočtukrát opakuje 

a ve své podstatě vede vždy k tragickému vyústění. Vědomí postav se ve své 

narušené celostnosti do nekonečna utápí ve zlovolných projevech „mozkové 

hry“, jejíž přičiněním vznikají ve skutečném světě podivné přízraky nabývající 

stále reálnější podobu.  

Jako příklad těchto symptomů lze uvést projevy vědomí senátora 

Ableuchova. Neznámá postava s knírkem vzniká zpočátku jako obraz či produkt 

narušeného vědomí samotného senátora. Poté jako by tato bytost vyšla 

z nekonečnosti kruhu senátorovy „prázdné mozkové hry“ na stránky románu a 

stává se jeho autonomní postavou se svou vlastní „mozkovou hrou“ parazitující 

donekonečna na jeho vědomí: «Аполлон Аполлонович был в известном 

смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы уже 

видели: один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая как 

образ, забытийствовал далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, 

утверждая, что вышел он – из них именно: не из сенаторской головы; 

праздные мысли оказались и у этого незнакомца; и те праздные мысли 

обладали все теми же свойствами.  

Убегали и упрочнялись.  

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, 

незнакомец, существует действительно; эта мысль с Невского забежала 

                                           
 36 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 34. 
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обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие 

незнакомца в голове этой – иллюзорное бытие. Так круг замкнулся.»37 

Takto se v narativní rovině románu pojednávající o pohybu postav 

časoprostorem doslova ocitáme v nekonečném bludišti, nebo přesněji v labyrintu, 

jež je vytvářen „mozkovou hrou“ jednotlivých postav a vše v románu se 

postupně proměňuje v nekonečně prázdné a nesmyslné variace hry na bytí. 

Např. „obraz mozkové hry“ „Neznámého“ je jakýmsi „obrazem obrazu“ mozkové 

hry samotného senátora Ableuchova. Obraz, který se ovšem takto stal „obrazem 

obrazu“, najednou neguje svoji fiktivnost a stává se naprosto reálným. To, že je 

postava „Neznámého“ skutečně reálná, se ale nakonec na druhé straně ve své 

podstatě vždy opírá jen a pouze o fenomén „prázdné mozkové hry“ Apollona 

Apollonoviče. Hrdinům románu je tak do jisté míry dána možnost tvořit další 

postavy, ale také být stvořenými, vzájemně tedy jeden pro druhého představují 

jednou roli stvořitele, podruhé roli výtvoru. To se projevuje v okamžiku, kdy se 

na stránkách románu jako výtvor senátorova vědomí objeví tajemný „Neznámý“, 

v němž později poznáváme Dudkina. V podobné situaci jako Dudkin je nakonec 

i senátorův syn, který se nepovažuje za skutečně živého člověka, ale za výtvor či 

výplod svého otce. Za zrození a další existenci obou těchto bytostí je senátor 

nakonec přímo odpovědný a ony naopak v jistých situacích bezprostředně 

ohrožují jeho vlastní duchovní a tělesné bytí. Tím se ale tvořivé schopnosti 

ústředních postav románu naprosto vyčerpávají a dá se říct, že jejich činnost se 

v tomto ohledu omezuje pouze na další nekonečné tvoření přízraků v podivně 

přízračném a setmělém světě, k jehož typickým projevům patří atmosféra strachu, 

nedůvěry a vzájemného odcizení. 

Cestu z tohoto začarovaného kruhu lze nalézt až v narativní rovině románu, 

do níž svými esteticko-filozofickými zásahy a reflexemi vstupuje sám vyprávěč. 

Ačkoliv spolu se svými postavami neustále prožívá rozšíření jejich vědomí, 

narozdíl od nich projevuje úpornou snahu neztratit ani chvíli pocit celostnosti 

vědomí svého. Hned na konci první kapitoly jeho „autorské vědomí“ pociťuje, 

že se ocitlo v „začarovaném kruhu prázdné mozkové hry“, přesto všechno ale 

projevuje velmi silnou vůli pokračovat v tvoření románu: «Автор, развесив 

картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить 

                                           
 37 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 35. 
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повествования хотя бы этой вот фразою; но… автор так не поступил: на это 

у него есть достаточно прав.»38 Následně se pak v toku celého dalšího 

vyprávění neustále učí hledat a uchovat ztracenou duchovní integritu a dojít až 

„na samotný práh svého skutečného JÁ“ («Я Свет во мне»).  

V románu lze tedy nalézt několik na sebe navrstvených a vzájemně 

provázaných rovin či „uměleckých realit“. Prvním, základním typem těchto 

„realit“ je svět hrdinů, svět myšlenek a výtvorů „mozkové hry“ senátora 

Ableuchova: «Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова; увидели мы и 

праздные мысли в виде дома сенатора, в виде сына сенатора.»39 Její druhý 

typ produkuje svět postav s „autorskou“ (tvořivou) příměsí. Senátor Ableuchov 

ve svém vědomí náhle vytváří „stín Neznámého“, který postupně opouští 

nekonečný kruh „mozkové hry“ a stává se reálně existující postavou románu. Ve 

třetím typu „umělecké reality“ se setkáváme s přehodnocením světa senátora a 

jeho efemérního bytí jako výplodu fantazie samotného autora-vypravěče. Čtvrtý 

typ nakonec transcenduje samotné vyprávění do explikační roviny, v níž dochází 

k vyzařování vyšších konotací, smyslu a „aury“ románu.  

Takové stupňovité či spíše spirálovité rozšíření autorského narativního 

prostoru vede u Bělého k jedinému cíli: zachovat celostnost a integritu románu a 

svého vědomí a plně v duchu antroposofie a svých esteticko-filozofických teorií 

objevit možné cesty k plnějšímu a širšímu vědomí JÁ. To nakonec autorovi a 

s ním i čtenáři následně dovoluje pohlédnout z výšin poslední, čtvrté roviny na 

fenomén „prázdné mozkové hry“ svých hrdinů jako na děsivé panoptikum – 

„masku“, pod níž se skrývá pouze „efemérní bytí“ a „vědomí stínu“, plodící 

jiné, neskutečně podivné a přízračné formy existence: «Мозговая игра – только 

маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам 

сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-

таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью. 

Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого 

бытия наделена вся его мозговая игра.  

                                           
 38 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 56. 
 39 Dtto, s. 56.  
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Раз мозг его разрывался таинственным незнакомцем, незнакомец тот – 

есть, действительно есть: не исчезает из петербургских проспектов, пока 

существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль существует.  

И да будет наш незнакомец – незнакомец реальный! И да будут две 

тени моего незнакомца реальными тенями!  

Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам 

незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый 

сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне 

ты не забудешь вовек.»40  

Badatelé věnující se problematice Bělého románu41 v tomto slova smyslu 

tedy většinou poukazují na fakt, že svými tvůrčími experimenty vytvořil Bělyj 

zcela nový typ či formu románu. Spolu se snahou nalézt a vysvětlit prvky 

typické pro poetiku symbolistického románu počátku 20. století téměř všichni 

uvedení badatelé zcela jednoznačně poukazují na neopominutelné souvislosti 

výstavby románu „Petrohrad“ s tradicemi rozvoje ruského realistického románu 

v jeho rané (Puškinův „Evžen Oněgin“, Lermontovův „Hrdina naší“ doby, 

Gogolovy „Mrtvé duše“) a pozdní etapě (jde především o románovou tvorbu 

F. M. Dostojevského a L. N. Tolstého). Raný typ ruského realistického románu 

je zde charakterizován především skrze přítomnost dvou vrstev či uměleckých 

realit („světa hrdinů“ a „světa vypravěče“) v něm samotném. Pozdní etapa 

rozvoje realistického románu je ale charakteristická přítomností pouze jedné 

z těchto rovin umožňující úplné „sebeodkrytí“ literárního hrdiny.  

                                           
 40 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 56. 
 41 Viz např.:   
  ДОНЕЦКИЙ, А. Мозговая игра как принцип поэтики романа «Петербург» А. Белого. 

Тарту: Русская филология. 1995/№ 6, с. 84–85. 
  СИЛЛАРД, Л. Поэтика символистского романа в конце XIX–начале XX в. (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, А. Белый). Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Ленинград: 
1984. 

  БАБИЕВА, И. Г. К вопросу о типе романа начала XX века: «Петербург» Белого и 
«Улисс» Джойса. Начало: Сборник работ молодых ученых. Москва: 1993, вып. 2., 
с. 122, 135.  

  ИЛЬЕВ, С. Архитектоника русского символистского романа. Studia rossica poznaniensia 
1988, c. 39–54. 
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Bělyj pak při tvorbě „Petrohradu“ volí ve vztahu k oběma tradicím 

metodu, kterou lze ve své podstatě označit jako syntézu, vzájemné prolínání cest 

a postupů obou etap rozvoje ruského realistického románu, prolínání principu 

dvouvrstvého zobrazení a principu odkrývání světa v mezích duchovních obzorů 

jeho ústředních hrdinů. Takovým způsobem výstavby díla nalézá Bělyj cesty k  

vytvoření narativní mozaiky podávající celostný obraz vědomí, dostává se do 

pozice bytosti schopné uvědomit si kritický stav svého vědomí a vědomí postav 

románu, tento stav postupně překonat a navázat v neustále rozpínajícím se a 

diskontinuitním prostoru svého díla skutečně niterný rozhovor s Kosmem. 

Obraťme nyní naši pozornost na problematiku kompozice románu. 

Abychom ale lépe pochopili princip jeho výstavby, bude vhodné z tohoto úhlu 

pohledu náš zájem rozšířit i na některá další románová díla Andreje Bělého. 

Současný ruský literární vědec S. Iljev se ve své stati zaměřené na kompoziční 

problematiku Bělého románové tvorby42 domnívá, že z hlediska poetiky její 

vnější formy hraje velmi závažnou roli uspořádání a počet jednotlivých kapitol 

či částí v rámci určitého díla («Серебрянный голубь. Повесть в семи главах»; 

«Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом»). Neméně 

důležité jsou však i samotné názvy kapitol a podkapitol, jejich vertikální členění, 

ale také symbolika čísel a číselných vztahů, se kterou byl spisovatel podle všeho 

velmi dobře obeznámen prostřednictvím starověkých náboženských, filozofických 

struktur a vědních oborů (sumerská a babylónská mystika, alchymie, kabala, 

matematika aj.). Takové vnější uspořádání jeho děl pak vykazuje, jak jsme měli 

možnost poznat např. už u formy symfonie v předchozí kapitole, zcela zjevné 

souvislosti se světem vnitřních příčin a poselstvím konkrétního díla.  

Román „Stříbrný holub“ představuje kompoziční celek rozdělený do sedmi 

kapitol, přičemž název každé z nich vypovídá o jejím určujícím či hlavním 

tématu. První z nich určují narativní topos románu («Село Целебеево», «Город 

Лихов»43), další z nich («Наваждение», «Сладостный огонь», «Четвертый») 

vykazují přítomnost mystických a osudových sil působících na život ústředního 

hrdiny Darjalského. Název poslední, sedmé kapitoly («Четвертый») lze, tak 

                                           
42  ИЛЬЕВ, С. Архитектоника русского символистского романа. Studia rossica poznaniensia 

1988, c. 39–54. 
 43 Cit. p. БЕЛЫЙ, А. Серебряный голубь. Москва: Художественная литература, 1989. 
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jako později v románu „Petrohrad“ , vysvětlit přítomností čtvrtého rozměru bytí, 

který se nachází mimo prostor a čas ve vědomí hlavního hrdiny. Tento rozměr 

může, podobně jako v některých náboženských a mystických systémech (např. 

v buddhizmu a gnosticizmu), představovat moment osvobození ducha ze zajetí 

vůle, osudu a opětovného kruhovému či spíše spirálovitému návratu k prvotní 

substanci (o tom mohou vypovídat také názvy některých podkapitol: 

«Освобожденье», «Домой»). V posledním oddílu kapitoly poznává Darjalský 

v souladu s učením Buddhy „čtvrtou pravdu“, která je nejblíže nirváně, a 

odchází k „domu na cestě“, k sobě samému. 

Dominantní roli zde hraje také fenomén cykličnosti. Podle učení mystiků 

představuje chápání každého jevu čtyři soustředné kruhy symbolizující jeho 

jednotlivé podoby či stádia bytí: vědecké, historické (mechanická příčinnost 

jevu), metafyzické (alegorické), symbolické a religiózní, které chápe jev v jeho 

celkové konečnosti a úplnosti. V dopise A. Blokovi uvažuje Andrej Bělyj 

podobným způsobem: «Явление, как символ вневременного, как соединение 

временного и вневременного, соединение еще происходящее, но не 

происшедшее до конца.»44 Vnějším kruhem kompozice románu jsou bezpochyby 

jeho první tři kapitoly symbolizující síly a projevy tmy ukryté v hmotě. Kapitola 

sedmá je kruhem posledním, vnitřním, představujícím konečnou, čtvrtou pravdu 

a také cíl cesty Darjalského, na jejímž konci stojí změna modu jeho bytí. Každá 

ze sedmi kapitol zároveň představuje v duchu starověkých mystérií symbol 

iniciační pouti hrdiny ke světlu. Číslo sedm reprezentuje v raném gnosticizmu 

(mystéria Babylóňanů, Chaldejců, mystéria Mythrova aj.) sedm planet, sedm 

planetárních bohů, zvěstujících lidem vůli nejvyššího božstva. V Mythrových 

mystériích je cesta k prapodstatě spojena s průnikem duše sedmi sférami, 

přičemž v každé z nich odkládá jako šat jeden ze svých atributů pozemských 

vášní a schopností, které přijala při své dřívějším sestupu na zemi45.  

Každou ze sedmi kapitol můžeme chápat jako jeden ze stupňů zasvěcení, 

v sedmé kapitole, jak už bylo řečeno, nakonec dochází k Darjalského „vysvobození“ 

                                           
 44 Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Мосвка: 1940, с. 19. 
 45 Měsíci tak ponechala svoji životní sílu, Merkurovi své zištné sklony, Venuši erotické 

chtíče, Slunci intelektuální schopnosti, Marsu bojovnou mysl, Jupiteru žádostivá přání a 
Saturnovi náklonnost k lenosti (viz MATOUŠEK, J. Gnose. Praha: Herrmann & synové, 
1995, s. 29, 61). 
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a cestě „domů“: «Душа Петра омывалась в слезах: уже был он в забытье: и 

ему казалось, что далеко Лихов остался у него за плечами, а что шел он по 

пустому полю, растирал горько-пряные травы, смотрел в уходящие с зарей 

за поля желтоватые жемчуга; на его груди были перстов незримых касанья, 

на устах – целованья нежно-трепетных уст; все дальше он шел по пустому 

полю на негромко звучавшие ему песни без слов; и все тот же искони 

знакомый, давно забытый, сестринский слышался ему голос: Приди ко мне – 

приди, приди! Я слышу, я возвращаюсь… (…) В эфире Петр прожил 

миллиарды лет; он видел все великолепие, закрытое глазам смертного; и 

только после того уже он блаженно вернулся, блаженно глаза полуоткрыл и 

блаженно он видел.»46 

Číslování kapitol může ale také vypovídat o dalších skrytých atributech a 

významových vztazích v románu. V kompozici samotného díla jde o vztahy 

symetrické. Zde S. Iljev spatřuje dva typy symetrie, symetrii zrcadlovou a 

radiální. Ztělesněním zrcadlové symetrie je samotná heraldika „stříbrného holuba“ 

jako symbolu svatého ducha a znaku sektářů. Prostřednictvím motivu, v němž se 

skrývají narážky na erb ruského impéria, poprvé ve své románové řadě evokuje 

Bělyj palčivý problém střetu dvou odlišných kulturních a myšlenkových 

principů –  Východu a Západu na ruské kulturně-filozofické půdě. Tento motiv 

„stříbrného holuba“ je dominantní zejména pro čtvrtou kapitolu («Наваждение») 

a představuje symbolický zlom v románu samotném. „Křídla“ „holuba“ štěpí 

román na dvě zrcadlově obrácené části (tři a tři kapitoly) a rovněž představují 

dvě cesty a dva mody existence v životě Darjalského, cestu západní, v níž 

převažuje materiální a konzumní způsob existence, a cestu čistě duchovní, v níž 

Darjalského, i když zpočátku ne zcela v souladu s jeho chtěním, čeká spirituální 

pouť, která ho dovede až za hranice tělesného bytí.  

Symetrie radiální, otáčivá vytváří své centrum v kapitole sedmé, kdy jsme 

svědky konečného přechodu Dajralského z pozemského do kosmického 

(netělesného) způsobu bytí. Bělyj tak tímto způsobem dosahuje představy 

vytvoření úplného prostorového zobrazení bytí svého hrdiny jako vnitřně 

nekonečné bytosti, směřující z profánních do sakrálních oblastí. 

                                           
 46 БЕЛЫЙ, А. Серебряный голубь. Москва: Художественная литература, 1989, с. 408, 411.  
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Kompozicí prvního Bělého románu jsme se zabývali především proto, že 

v jeho románové řadě představuje první krok na cestě řešení problému vztahů 

Východ – Západ. O této skryté kontinuitě svědčí i dříve citovaná pasáž 

z romanopiscovy předmluvy k vydání v nakladatelství «Скорпион» z roku 1910. 

Nyní se konečně zaměříme na to, jak je z hlediska kompozičního vystavěn 

román „Petrohrad“ , a jaká je vnitřní motivace jeho architektoniky. 

Román „Petrohrad“ autor ještě dále pojmově specifikuje jako „román 

o osmi kapitolách“ s prologem a epilogem, tvořících uzavřený kompoziční celek 

o deseti částích. Podobně jako v románu „Stříbrný holub“, nemusí být tyto 

číselné hodnoty, které románová kompozice produkuje, zvoleny zcela náhodně a 

symbolika čísel může za jistých okolností sublimovat samotné vyprávění a hrát 

velmi důležitou roli v chápání některých hlubších významových souvislostí 

románu. Proto si zde podobně jako při výkladu kompozice románu „Stříbrný 

holub“ dovolujeme učinit krátkou odbočku, v níž se pokusíme s pomocí odborné 

literatury zjistit, zda se za některými těmito číselnými hodnotami obsaženými 

v románu neskrývají symboly ukazující k určitým duchovním hodnotám. 

V již uváděné studii poukazuje její autor S. Iljev na symboliku čísla deset a 

na jeho možné souvislosti s gnostickými myšlenkovými systémy (číslo deset zde 

představuje symbol dokonalosti). Ve spojitosti s číslem deset se v románu dějí 

některé důležité události: tak například samotný děj románu se odehrává 

v průběhu deseti dnů («Здесь вот видел он разночинца; здесь глаза 

разночинца заблестели, узнали, тому назад – дней уж десять [да, всего 

десять дней: за десять дней переменилося все; изменилась Россия]»47). 

V deset hodin odjíždí s mechanickou pravidelností senátor Ableuchov do úřadu, 

v tuto denní dobu navštíví pokoj jeho syna Nikolaje poručík Lichutin, Nikolaj 

Apollonovič se ve svých vzpomínkách a svém vědomém životě neustále vrací 

k událostem posledních deseti let: «С облегчением он опустился в кресло; 

в это время снова молчание огласили беги рулад; так бывало и прежде: 

оттуда бежали рулады и тому назад – девять лет; и тому назад – десять лет: 

игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна.»48 V desetiletých cyklech 

měří a hodnotí čas svého života i jeho otec. Číslo deset hraje důležitou roli 

                                           
 47 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 297. 
 48 Dtto, s. 406. 
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v okamžiku, kdy Stěpka odkrývá Dudkinovi proroctví šířící se mezi lidem. Zde 

číslo deset získává přímo apokalyptické rozměry: «Близится великое время: 

остается десятилетие до начала конца. (…) Слышал я: перво-наперво 

убиения будут, апосля же всеопчее недовольство; апосля же болезни всякие – 

мор, голод, ну а там, говорят умнейшие люди, всякие там волнения: китаец 

встанет на себя самого… Все о том, об одном: о втором Христовом 

пришествии.»49 

Neméně důležitou roli v románu pak rovněž hraje číslo osm. To je 

přítomno jednak počtem kapitol, do kterých jsou rozpuštěny bouřlivé události 

deseti dní v životě jeho hlavních hrdinů, jednak číslo figuruje v obecném 

chronologickém rozpětí románu – spolu s jeho dalšími částmi, zejména s epilogem 

máme možnost přehlédnout chod událostí za celých osm let (1905–1913). 

Takový běh času lze velmi dobře pozorovat na osudech senátorova syna 

Nikolaje Apollonoviče. Nikolaj prožívá deset tragických dní, které doprovází 

bolestné projevy existenční a milostné krize. Po nich potom následuje jeho 

osmiletý pobyt v duchovním vyhnanství, jehož místem je nikoli náhodou Egypt 

jako dávné sídlo prastaré, dávno zaniklé a mýty opředené civilizace. Zde 

dochází k vnitřnímu přerodu samotného hrdiny. Tato proměna se projeví po jeho 

návratu do Ruska: ze „západníka“ se stává „počvěnik“, ze stoupence Kanta 

stoupenec Skovorody a z ateisty člověk věřící: «В 1913 году Николай 

Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по 

лесам, наблюдая с угрюмою ленью за полевыми работами; он ходил 

в картузе; он носил поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал; золотая 

лопатообразная борода разительно изменяла его; а шапка волос выделялась 

отчетливой совершенно серебряной прядью; эта прядь появилась внезапно; 

глаза у него разболелись в Египте; синие стал носить он очки. Голос у него 

погрубел, а лицо покрылось загаром; быстрота движений пропала; жил 

одиноко он; никого к себе он не звал; ни у кого не бывал; видели его в церкви; 

говорят; что в самое последнее время он читал философа Сковороду.»50 

Nikolaj Apollonovič se vnitřně mění v celek – „monádu“ a jako celistvá osobnost 

pravděpodobně i dožívá svůj život. V souvislosti s pobytem v Egyptě se intenzivně 

                                           
 49 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 105. 
 50 Dtto, s. 419.  
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zabývá „Knihou mrtvých“ a „táhne ho to k mumiím“ a mrtvým pyramidám jako 

symbolům věčnosti. Tak se pomalu přibližuje k zapomnění a ke smrti: «…и 

Николай Аполлонович – тянется к мумиям; к мумиям привел этот случай. 

Кант? Кант забыт.»51  

Vraťme se ale k samotné symbolice čísla osm. Už v případě románu 

„Stříbrný holub“ jsme upozornili na aspekty spojující toto dílo s některými 

starověkými náboženskými systémy, zejména s mystérii, kde sedm stupňů 

iniciace odpovídá cestě sedmi planetárními sférami, přičemž v každé z nich 

ponechává duše adepta putujícího k prapočátku jeden z atributů svého nedokonalého 

pozemského života. V astrálních náboženstvích odpovídá číslo osm periodě 

oběhu planet Měsíce a Venuše. Měsíci přitom v mystériích ponechává duše svoji 

životní sílu a Venuši erotické chtíče.52 Enormní projevy těchto atributů lze 

pozorovat v dosud neproměněném bytí Nikolaje Apollonoviče. Na konci 

románu, kdy hrdina dospívá do konečného modu svého bytí je patrná jejich 

naprostá ztráta a absence (viz pozn. č. 33 a 35). 

Tolik alespoň k některým významovým aspektům románu, které se vynořují 

z jeho kompozice. Závěrem se zaměříme na způsob jeho vertikálního členění. 

Pozornost budeme zpočátku věnovat prologu a epilogu – částem otevírajícím a 

uzavírajícím román jako celek. Podle některých badatelů věnujících se problematice 

kompozice románu „Petrohrad“  je způsob, jakým je prolog napsán, zjevně 

parodizuje jeho tradiční funkci v klasické literatuře. Zde funguje jako část 

představující jakousi „estetickou deklaraci“, ve které se Bělyj snaží povětšinou 

vysvětlit své tvůrčí záměry. Prolog navíc není, jak bylo zvykem v klasické 

románové tradici, ani žádným uvedením do děje. V Bělého pojetí je prolog 

k románu, klasicky uvozený oslovením širokého čtenářského publika, vytvářen 

usilovnou snahou autora odpovědět na jednu z nejzákladnějších otázek odpovídající 

nakonec i celkovému tvůrčímu záměru románu (problematika vztahu Východ – 

Západ): „Co to je ta naše ruská říše?“. Ačkoliv se Bělyj na tuto otázku snaží 

sebevíc nalézt odpověď (nejčastěji pomocí geografických, historických a politických 

definic ruského impéria, kdy zjevně hodně využívá citací a parafrází z odborné 

literatury a úředních dokumentů), končí vždy v konstatování až podivně 

                                           
 51 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 418. 
 52 Viz MATOUŠEK, J. Gnose. Praha: Herrmann & synové, 1995, s. 29, 61. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

195 

přímočarých, velmi paradoxních a někdy obsahově vyprázdněných a banálních 

výpovědí, až nakonec tuto svoji snahu završí prostým vymezením „matematického 

bodu na mapě Ruska“, odkud „prudce vzlétá roj právě vytištěné knihy“: «Если 

же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду – существования 

полуторамиллионного московского населения – то придется сознаться, что 

столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное 

население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного 

населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, 

что столица не Петербург. (…) Если же Петербург не столица, то – нет 

Петербурга. Это только кажется, что он существует. (…) Как бы то ни 

было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах: 

в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из 

этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично 

о том, что он – есть: оттуда, из этой черной точки, несется потоком рой 

отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно 

циркуляр.»53 

Epilog narozdíl od prologu podává prostřednictvím několika textových 

fragmentů z širší časové perspektivy logicky vystavěný a srozumitelný nástin 

dalšího osudu Apollona a Nikolaje Ableuchových. Prakticky tento nástin odráží 

vyústění bouřlivých událostí obsažených v osmi kapitolách románu a je založen 

na střídání scén z venkovské usedlosti Ableuchovových a Nikolajových prožitků 

v jeho duchovním vyhnanství v Egyptě. V závěrečné scéně Bělyj zachycuje 

Nikolajův „vnitřní přerod“ („návrat k sobě“) vedoucí k tiché rezignaci na 

světové dění a evokující atmosféru pomalého zapomínání ústící pravděpodobně 

ve smrti. V posledním fragmentu epilogu vysvětluje autor lakonicky podstatu a 

charakter Nikolajova „vnitřního přerodu“, což jako by spolu s konstatováním 

smrti obou rodičů ve formě jedné věty a celé zakončeno graficky zvýrazněným 

slovem „Konec“, podtrhovalo celkovou „syžetovou vyčerpanost románu“: 

«…быстрота движений пропала; жил одиноко он; никого к себе он не звал; 

ни у кого не бывал; видели его в церкви; говорят; что в самое последнее 

время он читал философа Сковороду. 

                                           
 53 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 10.  
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Родители его умерли. 

 

Конец»54 

 

Nyní se podívejme na architektonické uspořádání osmi kapitol tvořících 

dějové jádro románu. Každá z nich nese svůj specifický název, který v mnohém 

naznačuje budoucí události mající stěžejní vliv na osudy a prožitky jednotlivých 

ústředních hrdinů („KAPITOLA PRVNÍ, v níž se vypráví o jedné vážené osobě, 

o jejích mozkových hrách a pomíjejícnosti lidského bytí; KAPITOLA DRUHÁ, 

v níž se vypráví o jednom setkání majícím vzápětí nedozírné následky; 

KAPITOLA TŘETÍ, v níž je vylíčeno, jak se Nikolaj Apollonovič Ableuchov 

dostal se svým podivným nápadem do úzkých; KAPITOLA ČTVRTÁ, v níž se 

láme linie vyprávění; KAPITOLA PÁTÁ, v níž se vypráví o mužíčkovi 

s bradavicí u nosu a o plechovce od sardinek s hrůzným obsahem; KAPITOLA 

ŠESTÁ, v níž se vypráví o událostech jednoho všedního dne; KAPITOLA 

SEDMÁ čili: události všedního dne stále ještě pokračují; KAPITOLA OSMÁ a 

poslední“).55 Ty jsou ještě dále vnitřně rozčleněny na podkapitoly, které 

upřesňují a korigují celkový tok vyprávění a jejichž názvy – slovní či častěji 

větné fragmenty vytržené přímo z textu dané části - mají velmi silnou výpovědní 

hodnotu i expresivní náboj a představují dominanty celého vyprávění (viz např. 

„UVID ĚLY SE, ROZŠÍŘILY SE, ZASVÍTILY, BLÝSKLY; APOLLON 

APOLLONOVIČ SI VZPOMNĚL; STUDENÉ PRSTY“ aj.).  

Jednotlivé kapitoly jsou navíc uvozeny autorovými reminiscencemi na 

některá z děl A. S. Puškina, které spolu s názvy kapitol a podkapitol osvětlují 

charakter a další směřování jednotlivých událostí. V úvodu první kapitoly se 

například setkáváme s citací Puškinova „M ěděného jezdce“ («Была ужасная 

пора. / О ней свежо воспоминанье. / О ней, друзья мои, для вас / начну свое 

повествованье, – / Печален будет мой рассказ.»56). První a poslední verš 

dávají tušit, že čtenář bude svědkem „strašlivého příběhu s chmurným koncem“. 

                                           
 54 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 419. 
 55 BĚLYJ, A. Petrohrad. Praha: ČS, 1970, přel. a doslov napsal Jaroslav Šanda, verše A. S. Puškina 

přeložil Emanuel Frynta, s. 365. 
 56 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 11. 
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V Puškinově „petrohradské povídce“ se tento „strašlivý příběh“ s tragickým 

vyústěním života jejího hlavního hrdiny odvíjí od hrůzných událostí, které 

s sebou přinesla povodeň v sídelním městě. Je velmi pravděpodobné, že právě 

motiv povodně je autorem románu převzat a dále rozvíjen tak, že najednou 

přerůstá do symbolu skrytě znázorňujícího živelnou katastrofu, která ve formě 

zlověstně hemžících se bakterií v něvských vodách, zlo evokujících myšlenek a 

bytostí zaplavuje postupně vědomí románových hrdinů, spějících na své vnitřní 

cestě narativním prostorem románu k šílenství a zániku. Náznaky této tragické 

cesty lze spatřovat ve čtvrté kapitole, „v níž se (podobně jako v románu 

„Stříbrný holub“) láme linie vyprávění“ a která je ne náhodou uvedena 

Puškinovým veršem: „Bůh nedopusť, bych zešílel…“ Reminiscencí na tragický 

osud Jevgenije z Puškinova „M ěděného jezdce“ je v románu životní pouť 

Dudkina pronásledovaného oživlým přízrakem legendární jezdecké sochy, která 

slovy „umři, trp, já tu bdím a nenávratně ničím“ určuje Dudkinův osud jako 

šílený a nekonečný běh staletími až do zaznění apokalyptické „archandělovy 

trouby“.  

Osmi kapitolami se tedy v románu „Petrohrad“ uzavírá fabule a román 

působí jako uzavřený architektonický celek. Za hranicemi tohoto celku pak stojí 

Prolog a Epilog, jimž, jak jsme měli možnost poznat, nakonec zcela chybí 

kompoziční a narativní postupy typické pro jednotlivé kapitoly.  

Román „Petrohrad“ je tedy dalším Bělého dílem, v němž se autor pokouší 

vyřešit nábožensko-filozofický problém vztahu dvou diametrálně odlišných 

kulturních prostorů – Východu a Západu. Prolog ve své podstatě vyjadřuje 

autorovu zoufalou snahu vnitřně uchopit problém bytí či nebytí prostoru 

symbolizujícího západní civilizaci stojící na „neotřesitelných“ materialistických 

a racionalistických základech. Odtud se v prologu vynořuje velmi intenzivní 

pocit ontologické nejistoty jednotlivých výpovědí, doprovázený odstínem 

absurdity, banality vedoucí nakonec k navození pocitu jejich celkové 

vyprázdněnosti. To vše je nejčastěji formálně vyjádřeno jejich neustálým 

opakováním a nesčetnými modifikacemi, svědčícími o jakési věčné cestě 

v kruhu a nemožnosti dobrat se v nekonečně marných pokusech vysvětlení 

charakteru narativního prostoru jako entity, projevující se určitým způsobem 

bytí, konečného cíle: «Невский проспект обладает разительным свойством: 

он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома 

ограничивают его; нумерация идет в порядке домов – и поиски нужного 
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дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть 

публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не 

воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм… да: 

…для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. 

Днем же Невский проспект не требует освещения. 

Невский проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – 

европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто 

проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что… да… 

Потому что Невский проспект – прямолинейный проспект.  

Невский проспект – немаловажный проспект в сем не русском – 

столичном – граде. Прочие русские города представляют собой 

деревянную кучу домишек.»57 

Z matematického bodu, který je výsledkem autorovy zoufalé snahy 

definovat narativní prostor svého románu, se nakonec jako víření „prázdných 

forem bytí“ rozrůstá samotné vyprávění soustředěné jako celek do osmi kapitol. 

V nich nám autor dává nahlížet do podivného světa vědomí románových postav, 

světa, jehož zdánlivě racionalistické základy jsou najednou naléhavou přítomností 

temného a jen s obtížemi definovatelného iracionálna tvrdě a neúprosně 

vykolejeny z existujících vazeb. Vědomí románových postav trpících ztrátou 

„duchovního středu“ spěje k postupnému rozpadu a jen s obtížemi směřuje ke 

své opětovné centralizaci, která v konečném důsledku může být příčinou a 

zdrojem katarzního prvku v románu vystupujícího na povrch v jeho posledních 

kapitolách a zejména pak v epilogu. 

2.3 Emblematika románového prostoru a postav 

Poté, co jsme se v nejdůležitějších bodech dotkli problémů geneze a architektoniky 

románu, pokusíme se v tomto oddílu o komplexní pohled na jednotlivé významové 

aspekty, které s sebou v románu „Petrohrad“ nese jednak jeho narativní prostor – 

město, jednak pohyb jednotlivých postav v něm. Dané postřehy se pokusíme dát 

do souvislostí s poznatky, které jsme uvedli v kapitole předchozí a které by měly 

                                           
 57 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 9.  
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vypovídat o základních problémech estetiky symbolizmu v pojetí Andreje 

Bělého. 

MĚSTO JAKO ODRAZ STAVU BYTÍ KOSMU 

Román „Petrohrad“ patří v kontextu světové literatury k celé plejádě literárních 

děl, jejichž narativní prostor představuje město. Současná česká spisovatelka a 

významná literární teoretička Daniela Hodrová ve své knize „Místa s tajemstvím“, 

konkrétně v kapitole věnované problematice prostoru města  v literatuře („M ěsto; 

Město v románu“), uvádí, že „román bývá někdy považován za urbánní žánr, 

čemuž lze rozumět nejen tak, že je plodem městské kultury, ale že se město 

stává jedním z ústředních románových míst“.58 V ruské literatuře se město 

Petrohrad stává dějištěm děl A. S. Puškina, N. V. Gogola a F. M. Dostojevského 

a jak jsme měli možnost poznat v první kapitole, lze tato literární díla vytvořená 

zmíněnými tvůrčími osobnostmi považovat za artefakty reprezentující jeden 

z výrazných proudů ruské literatury, jehož počátky lze hledat zvl. v tvorbě 

A. S. Puškina a N. V. Gogola už v první polovině 20. století. Ruský básník a 

literární esejista V. Pozner v Puškinově tvorbě viděl dva výrazné proudy, jimiž 

se ruská literatura 19. a poč. 20. století ubírala. Vedle „proudu realistického“ 

propůjčujícího estetickou hodnotu každodennímu životu a evokujícímu život 

v ruské provincii se podle Poznera paralelně rozvíjel proud tzv. „petrohradské 

povídky“, kde se poprvé objevují motivy města – chiméry, přízraku, tj. 

desakralizovaného prostoru symbolizujícího atmosféru bloudění, nestálosti 

rozkladu, postupného zániku a nebytí. Tato tendence je posléze rozvíjena a 

kultivována v dílech Gogola, Dostojevského a na počátku 20. století nachází 

svoji odezvu v umělecké tvorbě starších symbolistů (F. Sologuba, A. Remizova 

aj.), nejsilněji nicméně v próze Andreje Bělého. 

Zaměřme se tedy na nejvýraznější aspekty bytí či nebytí tohoto románového 

prostoru a na jeho konkrétní projevy, které, jak uvidíme později, mohou mít 

závažný dopad na osudy jeho jednotlivých postav a zejména na charakter jejich 

pohybu nejen po horizontále, ale především po vertikále. Již v prologu románu 

je možné povšimnout si problémů, s nimiž se autor setkává při svých pokusech 

                                           
 58 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím. Praha: KLP, 1994, s. 94. 
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definovat jeho narativní topos. Autor jako by sám již v prologu postupně poznával 

neurčitost a neuchopitelnost samotného bytí města. Svoji bezradnost jako by 

zpočátku ukrýval před čtenářem snahou vymezit prostor pomocí geografických 

termínů a definic. Ale i zde postupně naráží na neúspěch a spokojuje se s nalezením 

cesty z toho pojmového labyrintu, kde se jeho logické myšlení utápí v moři 

banálních výpovědí, prostřednictvím konečného chápání města jako matematického 

bodu, tedy čisté abstrakce, dávající energicky na vědomí svou existenci. 

V prologu jako by tedy už sám autor pochopil osudovou tragédii své snahy 

vymezit prostor, který byl doposud považován za symbol západní civilizace, 

pomocí čistě rozumových a logických kategorií příznačných pro myšlení 

Západu. Odtud na povrch vyplouvá tušení přítomnosti čehosi temného a 

iracionálního a město se začíná postupně proměňovat v přízrak, který povstal 

z temných vod finských močálů, a zjevuje ve své skutečné podobě. V přízračném 

prostoru se pohybují bytosti, které žijí ve vězení iluze svrchovanosti lidského 

rozumu a jejichž vědomí plodí pouze jakousi „prázdnou mozkovou hru“, jsou 

tímto „přízrakem“ postupně pohlcováni, až nakonec ztrácejí svoji identitu a 

stávají se obyvateli „podivné podsvětní říše stínů“: «Этот математический 

город, линии которого имеют лишь условное бытие, сообщает своему 

населению свойственное ему самому полусуществование. (…) Петербург – 

сам призрак, бред и превращает в призраки своих граждан. (…) Петербургские 

улицы превращают в тени прохожих.»59 Z takového prostoru se potom 

přirozeně stává „středobod působení mystických a kosmických sil a legend“ a 

také i místo, v němž dochází k věčnému zápasu sil „Kosmu“ integrujících ducha 

se silami „Chaosu“. 

Obraťme tedy nyní naši pozornost k jednotlivým atributům prostoru a 

pokusme se odhalit jejich symbolickou platnost směřující k hlubším významům, 

které může narativní prostor románu nabývat. Jako první se zaměříme na 

fenomén vody, živlu, který je s Petrohradem nerozlučně spjat již od prvních 

okamžiků jeho existence. K snadnějšímu pochopení její symbolické hodnoty 

nám poslouží poznatky, které ve své knize „Voda a sny – Esej o obraznosti 

                                           
 59 АНФИЦЕРОВ, Н. Душа Петербурга. Ленинград 1990. In ЮРЬЕВА, З.: Космизм города. 

Творимый космос у Адрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин. 2000, с. 47. 
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hmoty“60 soustředil význačný estetik a stoupenec psychoanalytické školy 

v literární vědě – Gaston Bachelard.  

Ve své knize vychází Bachelard z předpokladu, že existují „obrazivé síly 

lidského ducha, které dolují v hlubinách jsoucna a snaží se v něm dobrat 

prapůvodního a věčného“. V přírodě, v nás i mimo nás se tak vytvářejí zárodky, 

které mají vždy „vnitřní formu“. To nám nakonec umožňuje dobrat se ambivaletního 

poznání, v němž se „niterné přesvědčení opírá o příklady z reality a jež nám 

zároveň umožňuje chápat život ve světě našeho nitra“61. Bachelardovi jde tedy 

v podstatě o poznání faktu, jak sugestivnost jednotlivých básnických obrazů 

závisí na tom, do jaké míry se v nich odráží některé z bytostných projevů lidské 

psychiky. Lidský život je tedy ve své nejhlubší rovině vždy ponořen do 

některého z následujících živlů: ohně, vody, vzduchu, země – živlů, které byly 

od starověku jako skutečná živoucí pralátka považovány za počátek vzniku 

všech věcí a bytostí. Podle Bachelarda je voda vzácným symbolem přechodného 

živlu, je „ontologickou metamorfózou mezi ohněm a zemí“: „Bytost zasvěcená 

vodě je bytostí v závrati. Každým okamžikem umírá. Něco z její substance 

nepřetržitě bere za své. Každodenní smrtí není bujná smrt ohně, jenž probodává 

plameny oblohu; každodenní smrtí je smrt vody. Voda neustále plyne, voda 

neustále padá, voda neustále končí ve své horizontální smrti…,  …pro 

materializující obraznost je smrt vody snovější než smrt země: strádání vody 

nemá konce.“62 

Jedna z kapitol Bachelardovy knihy je věnována obraznosti „temné, těžké, 

hluboké, spící, mrtvé vody“ a její provázanosti se stavem Kosmu a lidského 

ducha. Ačkoliv Bachelard hledá její projevy pouze v poetice E. A. Poea, je tato 

symbolika, jak se alespoň domníváme, stejně dobře použitelná pro vysvětlení 

vnitřní významovosti, kterou s sebou nese právě Bělého román. Nejprve se 

alespoň v několika základních bodech pokusíme za použití Bachelardových 

teorií blíže vysvětlit podstatu tohoto fenoménu a potom se dané poznatky 

pokusíme uvést do spojitosti s románem Andreje Bělého. 

                                           
 60 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. Praha: MF, 1997, přel. J. Hamzová. 
 61 Dtto, s. 7, 11. 
 62 Dtto, s. 13. 
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Prostor, jehož dominantu představuje temná voda, dostává neproniknutelnou 

hloubku a materiální prvek v sobě zahrnuje smrt, nebytí a „zdušený život“ jako 

svoji základní podstatu. Taková voda prochází podle Bachelarda velmi zásadní 

inverzí: „voda už není látka, kterou pijeme, je to látka, která pije; která polyká 

stín jako černý sirup.“63 Voda zde tedy plní „základní psychologickou funkci: 

vstřebávat stíny, skýtat denně hrob všemu, co v nás každý den umírá“, nehybné 

vody tak evokují mrtvé, neboť „mrtvé vody jsou vody spící“. Bachelard zde 

rovněž uvádí souvislosti takto pojaté obraznosti se starou filozofickou tradicí, a 

to s učením řeckého filozofa Herakleita z Efesu, který viděl ve veškerém vodním 

dění smrt a zánik a který tvrdil, že ve spánku se lidská duše odpoutává od živého 

vesmírného ohně a směřuje na přechodnou dobu ke své proměně ve vlhkost: 

„Duším je smrtí stát se vodou.“64  

Těžké, hluboké vody (jezera, močály) jako by se „napájely kosmickými 

slzami, jež kanou z celé přírody“. Z nebe na vodu sestupuje jakési „fluidum 

neštěstí“: „astrologické fluidum, tj., jemná, lepkavá hmota, nesená paprsky jako 

nějaké fyzické, zhmotnělé zlo. Toto fluidum dává vodě přesně jako v alchymii 

barvu univerzální strázně, barvu slz.“65 Tichá, temná, nehybná, spící a bezedná 

voda je tedy podle Bachelarda jakýmsi materiálním podnětem k přemítání o 

nebytí, smrti, která ale není smrtí „herakleitovskou“ a která lidské bytosti unáší 

do nekonečné dálky jako proud, ale smrtí nehybnou, niternou, která „zůstává 

s námi, vedle nás, v nás“: „Stačí závan večerního větru a voda, jež umlkla, 

k nám znovu promluví… Stačí něžný, bledý měsíční paprsek a po vodě k nám 

bude kráčet přízrak.“66 

V románu „Petrohrad“ je všudypřítomný vodní živel nejčastěji charakterizován 

jako cosi temného, jako kalná voda plná baktérií, zelenavě kalná hlubina 

neustále útočící na žulová nábřeží a představující skutečnou hranici nekonečna, 

která budí dojem, že se každým okamžikem chystá pohltit veškeré bytí: «Из 

одной бесконечности убегал он в другую; и потом спотыкался о набережную; 

                                           
 63 BACHELARD, G.: Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. Praha: MF, 1997, přel. J. Hamzová, 

s. 69. 
 64 MASPERO, G. Études de Mythologie et d´Archeologie I., s. 336. In BACHELARD, G.: Voda a 

sny – Esej o obraznosti hmoty. Praha: MF, 1997, přel. J. Hamzová, 71. 
 65 BACHELARD, G. Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. Praha: MF, 1997, přel. J. Hamzová.  
 66 Dtto, s. 86. 
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здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-

красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец 

бесконечности. А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-далека, 

будто дальше, чем следует, опустились испуганно принизились острова; 

принизились земли; и принизились здания; казалось – опустятся воды, 

и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; и над этою 

зеленоватую мутью в тумане гремел и дрожал вон куда убегая, черный, 

черный Николаевский Мост.»67  

Prostor, jemuž chybí jakákoliv existenční stabilita, je navíc obdařen 

podivnou vlastností proměňovat živé bytosti do té míry, až se z nich stane 

„mrtvý tok stínů, buřinek, hůlek, plášťů, uší, nosů a knírů, které se nakonec 

úplně rozplývají v mlze: «На чугуном мосту обернулся бы он; и он ничего не 

увидел бы: над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой 

водой пролетели бы лишь в сквозняки приневского ветра – котелок, трость, 

уши, нос и усы.»68 Bytosti zalidňující město jsou pouhými siluetami lidí 

pohroužených v hluboký spánek či v bezvědomí, donekonečna a bez reptání 

jako bezduché loutky obíhajících po Něvské třídě a všudypřítomná vlhkost 

vycházející z něvských vod je spojuje v hmyzí monstrum připomínající 

obrovskou mnohonožku: «Ползучая многоножка ужасна. Здесь, по Невскому 

она пробегает столетия. (…) Нет такого предела у людской многоножки; и 

ничто ее не сменяет; ее звенья меняются, а она – та же вся; где-то там, за 

вокзалом, завернулась ее голова; хвост просунут в Морскую; а по Невскому 

шаркают членистоногие звенья – без головы, без хвоста, без сознанья, без 

мысли; многоножка ползает, как ползла; будет ползать, как ползала.»69 

V souvislosti se zobrazením lidských bytostí jako stínů se v románu 

objevují mytologické prvky, jejichž prostřednictvím jsou prostranství obývaná 

stíny přirovnána k podsvětní říši mrtvých a vody řeky Něvy k vodám bájné 

řeky Léthé. Neprostupné hranice mezi říší živých a mrtvých jsou ovšem 

v románovém prostoru zrušeny a přízraky pronikají do skutečného světa a 

zalidňují ho: «От себя же мы не скажем: о, русские люди, русские люди! 

                                           
 67 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 19. 
 68 Dtto, s. 56. (Zde lze samozřejmě spatřovat i zcela zřetelné odkazy na Gogolovu poetiku.) 
 69 Dtto, s. 256. 
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Вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте! Бойтесь 

островитян! Они имеют право свободно селиться в Империи: знать для 

этого чрез летийские воды к островам перекинуты черные и серые мосты. 

Разобрать бы их.... Поздно... Николаевский Мост полиция и не думала 

разводить; темные повалили тени по мосту…»70 Některé z ústředních hrdinů 

románu proto neustále drtí tíživý pocit jako by jejich bytí zaplavoval jakýsi 

tíživý mrak, jako by se na ně „valilo neviditelné“, evokující silnou touhu „jít až 

do úplného otupení, aby se jim už nezjevovaly žádné přeludy; jít a jít až někam 

za Petrohrad, ztratit se ve vlhkém rákosí, v přímořských mlhách, v tupé 

strnulosti na všechno zapomenout…“  

Ačkoliv symbolika vody nepředstavuje jediný z atributů, jimiž se románový 

prostor projevuje (dále se budeme věnovat ještě symbolice zvukových a 

barevných projevů prostoru, které se pokusíme vysvětlit na základě Bělého 

filozoficko-estetických teorií), je důležité uvědomovat si její vnitřní význam pro 

pochopení románu jako celku, který jak se zdá tkví ve zcela zjevné provázanosti 

a tajemného zrcadlení bytí všech jsoucen, zrcadlení, které se za pomoci těchto 

atributů proměňuje v silně expresivní výpověď o tragickém stavu Kosmu a 

vědomí, v něm putujících bytostí stižených podivnou kletbou „mozkové hry“ 

neustále vytvářející symboly prázdnoty a nebytí: „Neboť to, co promlouvá 

v nitru jsoucen z nitra jsoucen, co promlouvá v hlubinách vod, je hlas svědomí. 

Je třeba ho umlčet, na zlo je třeba odpovědět kletbou; vše, co v nás i mimo nás 

naříká, musí být stiženo kletbou ticha. A Vesmír výčitkám raněné duše rozumí a 

umlká, neukázněný potok se přestává smát, vodopád trylkovat, řeka zpívat.“71 

Topos temného světa, jehož dominantu tvoří právě neproniknutelné vody je 

samozřejmě možné nalézt ve spisech mnohem starších než je kniha Gastona 

Bachelarda. Typickým příkladem tohoto tvrzení může být například jeden ze 

známých gnostických traktátů – „Poimandrés“. Zde je stvoření skutečného 

duchovního světa rovněž podáno jako prozáření temné, netečné hmoty slovem 

světla („Nús“). Popis temného světa zde zcela jasně souzní s novodobými 

psychoanalytickými úvahami Bachelardovými a s Bělého koncepcí narativního 

                                           
 70 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 24. 
 71 BACHELARD, G. Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty. Praha: MF, 1997, přel. J. Hamzová, 
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prostoru románu: „A za okamžik se pak oddělila tma, snášela se dolů, byla 

hrozivá a příšerná a spirálovitě se vinula, takže mi připomínala hada. Potom se 

tma rozplynula v jakousi vlhkou přirozenost, ta sebou prazvláštně zmítala a 

stoupal z ní kouř jako z ohně a přitom vydávala podivný zvuk, jakési úpění, 

které se nedá vylíčit. Potom se začal ozývat neartikulovaný zvuk, jako když hučí 

oheň. (…) A země a vody zůstávaly zatím smíšené. Takže nebylo možno 

rozeznat zemi od vody.“72 

Už v úryvku z tohoto gnostického traktátu se objevují jisté příznaky 

přítomnosti zvuků, které existující prostor vydává. Dalším z atributů, jímž se 

románový prostor výrazněji prezentuje může proto být i jeho zvuková 

kompozice. V předchozí kapitole věnované pojetí symbolizmu Andreje Bělého 

jsme se mimo jiné v oddíle nazvaném „Metafyzika slova a zvuku“ dotkli některých 

aspektů, které by mohly rovněž přispět k pochopení určitých doposud skrytých 

významů. V Bělého úvahách věnovaných fenoménu vazby slova a zvuku lze 

spatřit obecně řečeno jeden jednotící prvek. Živá řeč je pro autora vždy jakousi 

„tajnou hudbou“, v níž či jejím prostřednictvím je za jistých okolností možné 

nalézt a vyjádřit nevyjádřitelné. Základy umělecké tvorby je proto nutné hledat 

prostřednictvím „zvukových metafor“ jako klíče k novému – „třetímu světu 

zvukových symbolů“, metafor směřujících k širšímu a plnějšímu nazírání na svět 

jevů. Tím pak bude překonána „antinomie kosmické skutečnosti a neskutečné 

skutečnosti světa“. Slovo tak získá znovu svůj ztracený esoterický podtext a 

pomůže člověku uvést v jeho nitru v soulad dvě dosud vzájemně odcizené 

skutečnosti (skutečnost danou a skutečnost transcendentní) – soulad mající 

nadsubjektivní a nadobjektivní charakter. Své snahy umělecky postihnout 

souvislosti mezi evolucí Kosmu a evolucí zvuků (viz zejména role, kterou 

jednotlivé zvuky hrají na cestě ke stvoření světa širšího vědomí) se potom 

Andrej Bělyj pokusil realizovat ve své poémě «Глоссолалия – поэма о звуке» 

(r. 1922). 

V deníkových záznamech Andreje Bělého lze s trochou štěstí objevit 

poznámky, které svědčí o důležitosti jeho „teorie metafyziky zvuků“ pro odkrývání 

jedné ze složek skryté významovosti románu: «Между тем психологи творчества 

и аналитики приемов забывают, что ариаднова нить к душе поэта – душа 
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поэта; если нет ее – никакая статистика не поможет (…) Я, например, знаю 

происхождение содержания Петербурга из л-к-л- –пп-пп-лл, где к звук 

духоты, удушения от пп-пп- давление стен Желтого дома; а лл – отблески 

лаков, лосков и блесков внутри пп – стен, или оболочки бомбы. Пл, носитель 

этой блещущей тюрьмы – Аполлон Аполлонович Аблеухов; а испытывающий 

удушье к в п на л блесках есть К: Николай, сын сенатора. – Нет, вы 

фантазируете! – Позвольте же, наконец: я или не я писал Петербург? – Вы, 

но… вы сами абстрагируете!.. В таком случае я не писал Петербурга: нет 

никакого Петербурга, ибо я не позволю вам у меня отнимать мое детище: 

я знаю его с такой стороны, которая, которая вам не снилась никогда…»73 

 Zde autor zcela otevřeně mluví o skrytých obsazích románu, které 

vyplouvají na povrch a získávají svoji významovou hodnotu teprve při jejich 

konfrontaci s myšlenkami obsaženými v poémě «Глоссолалия». Podle Bělého je 

z formálního hlediska tkáň románu vystavěna na určitých dominantách. Základními 

konstrukčními prvky těchto dominant jsou některé z hlásek, které se v románu 

objevují nejprve v určitých shlucích (tak je tomu zejména u samohlásek) a nebo 

se přímo podílejí na výstavbě některých klíčových slov. V obou případech jsme 

nakonec svědky toho, jak určité zvuky spoluvytvářejí metafyzický obsah celého 

románu.  

Při pozornější četbě si lze povšimnout, že narativní prostor románu se 

skutečně dá vymezit na základě jistých zvukových projevů. Nejčastěji se v něm 

setkáme s intenzivní přítomností zvuků u, i, y. Obrátíme-li znovu naši pozornost 

k poémě «Глоссолалия», zjistíme, že jejich výskyt v určitých pasážích není 

zcela náhodný. Zvuk u charakterizuje Bělyj z kosmologického hlediska jako zvuk, 

jímž se v bytí zjevuje pocit hluboké úzkosti, doprovázející stav nekonečného 

pádu do temných a uzavřených prostor, do světa temné iracionality a zla. S jeho 

rezonancí se setkáme vždy v souvislosti s nejasnou, zlověstnou předtuchou 

událostí, které budou mít charakter děsivých projevů světového chaosu, a tedy 

nebytí. Celý svět by se najednou ztajil, zastavil a se strachem tomuto zvuku 

naslouchal: «Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой поступью 

ядовитый октябрь; замороженная пыль носилась по городу бурыми вихрями; 
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(…) Таковы были дни. А ночи – выходил ли ты по ночам, забирался ли 

в глухие, подгородные пустыри, чтобы слышать неотвязную, злую ноту на 

у? Уууу-уууу-уууу: так звучало в пространстве; звук – был ли то звук? 

Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира; достигал 

этот звук редкой силы и ясности: уууу-уууу-ууу раздавалось негромко 

в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок 

не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес. (…) Слышал ли и ты 

октябревскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни не 

будет: никогда. (…) Послушайте, – оборвал он повествованье, похожее на 

типографический, случайно рассыпанный, собранный и случайно 

прочтенный набор, – вы не слышите? 

– Нет… 

– Тсс!.. Слушайте… 
– Что такое? 
– Какая-то нота, на у… Там… там загудело… 
Николай Аполлонович повернул свою голову; странное дело – как 

торопливо полетели мимо пролетки – и все в одну сторону; ускорился бег 

пешеходов (поминутно толкали их); иные оборачивались назад; сталкивались 

с идущими им навстречу; равновесие совершенно нарушилось; (…)  

– Что такое? 
Запрудив тротуар, остановились прохожие; широчайший проспект был пуст 

от пролеток; не было слышно ни суетливого кляканья шин, ни цоканья 

конских копыт (…) 

– Посмотрите-ка? 
– Ах, как странно, как странно? 

(…) но оттуда, из дали проспекта, из совершеннейшей пустоты, чистоты, 

между двух рядов черного от людей тротуара, по которому побежал 

тысячеголосый, крепнущий гул…»74 

Zvuky i a y tvoří z hlediska kosmického bytí jeho základní protikladné 

projevy. I  doprovází projevy vzestupu do nebeských výšin, je zvukem asociujícím 

mystický obsah, zatímco y, jehož duchovní obsah je podle Bělého spjat 

s obsahem u, představuje prvek zárodečného modu bytí všeho živočišného, je 
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symbolem embryonálního stadia ve fylogenezi a jedné z počátečních a 

nejnižších etap evoluce života na zemi – života vzešlého z vod («ы – животный 

зародыш»75). V bytí prostoru, ale i většiny ústředních hrdinů, tento protiklad 

vychází najevo z podtextu celého románu. Jde o jakousi nepřetržitou pulsaci 

všeho mezi dvěma mody existence, mezi jasně zvučícími nebeskými výšinami a 

temně rezonující zemí, jejímž materiálním podkladem jsou neproniknutelné 

vody, hemžící se miliardami zárodků baktérií. Konkrétně lze v románu projekci 

této teorie nalézt například v rozhovoru Dudkina s Lippačenkem. Dudkin, 

naslouchaje šumu hovorů v jedné špinavé petrohradské hospůdce, rozvíjí teorii 

o zvukových asociacích, až se nakonec sám Lippačenko v jeho blouznivých 

vidinách proměňuje v hroudu něčeho slizkého a mazlavého:  

«– Прислушайтесь к шуму… 

– Да изрядно шумят. 

– Звук шума на и, но слышится на ы… 

Липпаченко, осовелый, погрузился в какую то думу. 

– В звуке ы слышится что-то тупое и склизкое… Или я ошибаюсь?… 

– Нет, нет: нисколько, – не слушая, Липпаченко пробурчал и на миг 

оторвался от выкладок своей мысли… 

– Все слова на еры тривиальны до безобразия: не то и: и-и-и – голубой 

небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление 

о загнутом клюве орлином; а слова на еры тривиальны; например: слово 

рыба; послушайте: р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с холодною кровью... И опять 

таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое; глыбы бесформенное: тыл – место дебошей… 

Незнакомец мой прервал свою речь: Липпаченко сидел перед ним 

бесформенной глыбою; и дым от его папиросы осклизло обмыливал 

атмосферу: сидел Липпаченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел 

и подумал тьфу, гадость – татарщина…Перед ним сидело просто какое-то 

Ы… 

С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул: 

– Ерыкало ты, ерыкало!..»76 

                                           
 75 БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. května 
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V již citovaném deníkovém záznamu Bělyj rovněž upozorňuje na vysokou 

frekvenci některých souhlásek ve slovech, která je podle jeho mínění nutné 

považovat za klíčová z hlediska chápaní narativního prostoru románu a celé jeho 

dějové struktury. Důležitou roli v těchto slovech sehrává nakupení souhlásek к-
л-пп-пп-лл. Tyto souhlásky se také přímo podílejí na vytvoření jmen některých 

ústředních románových hrdinů: senátora Apollona Apollonoviče Ableuchova a 

jeho syna Nikolaje Apollonoviče, zločince a provokatéra Lippačenka aj.: «Пл, 

носитель этой блещущей тюрьмы – Аполлон Аполлонович Аблеухов; а 

испытывающий удушье к в п на л блесках есть К: Николай, сын сенатора. 

(…) а если принять во внимание, что восприятие Липпаченко, как бреда 

построено на л-п-п…»77. Tento zdánlivě zanedbatelný fakt nabývá v konfrontaci 

s Bělého teoriemi „metafyziky hlásek“ hluboké výpovědní hodnoty. 

K základním metafyzickým významům souhlásky k patří významy smrti, 

dušení, neproniknutelnosti, inertnosti hmoty («к звук духоты, удушения от пп-

пп»78) a s nimi související temné a slepé projevy existence bytostí žijících 

v prostoru (např. nevědomost, násilí, vražda: Nikolaj se v nejtemnějších stavech 

své mysli stává otcovrahem). P potom znamená projevy tělesnosti, vězení těla a 

hmotného světa («Р (латинское) – плоть: ра страдание души: бремя плоти на 

ней»79). P spolu s l («лл – отблески лаков, лосков и блесков внутри пп»80) 
vytváří podivný tlak, kterým působí prostor na bytí hrdinů («пп-пп- давление 

стен Желтого дома»81). 

Se souhláskou p se v románu setkáme ještě v souvislosti s motivem bomby 

(«пп – стен, или оболочки бомбы»82), kterou obdrží Nikolaj za účelem likvidace 

svého otce. Samotná bomba je popisována jako záhadný předmět v krabičce od 

sardinek vydávající podivné zvuky – „Pepp – Peppovič – Pepp“, předmět, který 
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Водолей, 1994). 

 80 БЕЛЫЙ, А. Из дневниковых записей – К материалам о Блоке (1921). In БЕЛЫЙ, А. 
Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 501–502.  
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se nakonec stává symbolem rozpínání, exploze a naprostého rozpadu prostoru, 

symbolem tragických událostí, na jejichž konci zůstane pouze blouznění, prázdno 

a propast. Zpočátku se v románu setkáváme pouze se symbolickými náznaky 

tohoto podivného bytí, a to zejména v souvislosti s děsivými nočními můrami 

Nikolaje Apollonoviče: «Все, все, все: этот солнечный блеск, стены, тело, 

душа – все провалится; все уж валится; валится; и – будет: Бред, бездна, 

бомба. (…) В детстве Коленька бредил; по ночам иногда начинал 

попрыгивать эластичный комочек, не то – из резины, не то из материи 

очень странных миров; эластичный комочек, касаяся пола, вызывал на 

полу тихий лаковый звук: пепп-пеппеп; и опять: пепп-пеппеп. Вдруг 

комочек разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного 

толстяка-господина; господин же толстяк, став томительным шаром, – все 

ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть.  

И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, он 

попрыгивал, багровел, подлетал, на полу вызывая тихий, лаковый звук: 

– Пепп… 

– Пеппович… 

– Пепп… 

И он разрывался на части.  

А Николенька, весь в бреду, принимался выкрикивать праздные 

ерундовские вещи – все о том, об одном: что и он округляется, что и он – 

круглый ноль; все в нем нолилось – нолилось – ноллл…»83 Dětské blouznění 

se ale prostřednictvím záhadného předmětu pomalu vrací a rozrůstá se v „šílenství 

lepící se na duši“, šílenství sestoupivší odněkud ze „čtvrtého rozměru“. Důsledkem 

tohoto podivného stavu je stále hrozící nebezpečí narušení celistvosti prostoru 

ovládaného „prázdnou mozkovou hrou“, nebezpečí spočívající v jeho nesmyslném 

rozpínání v podobě obrovské, rychle se zvětšující bubliny do nicoty, nebytí – 

nuly: «И мысль эта крепла. 

Но его не терзала она, иное терзало: старое, бредное чувство; позабытое 

за день; и за ночь возникшее: 

– Пепп Пеппович… Пепп… 
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Это он, разбухая в громаду, из четвертого измерения проницал желтый 

дом; и несся по комнатам; прилипал безвидными поверхностями к душе; и 

душа становилась поверхностью: да поверхностью огромного и быстро 

растущего пузыря…»84 Bomba jako předmět určený k roztrhání a zabití 

najednou přerůstá do symbolu majícího prostřednictvím rozpínající se prázdnoty 

vyjádřit tragédii prostoru, jehož bytí je odkázáno jen na materiální a racionální 

aspekty. Tento předpoklad může potvrdit i pasáž z Bělého stati «На перевале»: 

«Трагедия материальной культуры: Сами мы превращаемся в бомбу; и 

бомба бомб – голова; в ней раздувшийся до мирового всего и вдруг лопнувший 

идиотический мозг – нами принятый смысл…»85  

Díky těmto atributům působí narativní prostor románu dojmem prostoru, 

jemuž neustále hrozí narušení a zhroucení křehkých hranic mezi bytím a 

nebytím. V něm se pohybují bytosti zoufale bojující o zachování integrity svého 

vědomí a všechny jejich „astrální cesty“, tj. úsilí své vědomí rozšířit a proniknout 

do sféry skutečného života86, jsou neustále determinovány tímto tragickým 

stavem bytí prostoru. Jejich existence zde se tedy dá symbolicky vyjádřit 

latinským slovem passio, jehož duchovní etymologii vysvětluje autor právě ve 

své poémě o metafyzické hodnotě zvuků: «Р (латинское) – плоть: ра страдание 

души: бремя плоти на ней; «ss» – блески пламени; «pass» – огонь боли 

души, угнетаемый плотью; io срыв духа в чувственность: «passio» значит, 

что тело горения духа (боль, радость) очувственит: «n» охладение, 

сладострастие водной стихии (Hláska n asociuje chlad, vodu, nazelenalou 
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тела дано в сочетании звуков ш, р: ширина, широта, расширение, шар.». In БЕЛЫЙ, 
А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 30. května 2006], 
s. 39. (по изд. БЕЛЫЙ, А.: Глоссолалия – поэма о звуке. Томск: Водолей, 1994.)  

  Dtto, s. 38–39. 
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hlubinu, a tak samozřejmě silně souvisí s archetypálním významem vody, kterým 

jsme se již zabývali; pozn. J. V.); passion означает: ass (вспышки души), io 

(падание в чувственность), n – холод (как следствие погружения assio 

в плоть) и получаем passion.87 

Naše úvahy o komplexu zvukových atributů románového prostoru, které 

mohou v souladu s poznatky hlubinné psychologie a s teoriemi samotného 

autora ve skrytých náznacích vypovídat o stavu či stupni bytí světa, uzavírá 

poslední z jeho nepřehlédnutelných rysů – symbolika barev. Každý z barevných 

odstínů vyskytujících se v určitých částech románu má podle našeho mínění 

spolu s výše popsanými projevy prostoru velice silnou výpovědní hodnotu. Pokusme 

se tedy tuto hodnotu s pomocí Bělého „teosofie barev“ (viz rovněž dílčí studie 

Andreje Bělého na toto téma jako např. «О религиозных переживаниях» 

[1903], «Священные цвета» [1904]) popsanou již v předcházející kapitole nyní 

podrobněji vysvětlit.  

Zaměříme-li se podrobněji právě na barevné projevy prostoru, které ve 

většině případů doprovázejí klíčové momenty dějového toku románu, zjistíme, 

že barvy černá, šedá, zelená červená, růžová a bílá patří mezi dominantní a 

opakující se s jakousi podivnou naléhavostí. Černá barva asociuje nebytí, prázdnotu 

a duchovní tmu způsobenou naprostou absencí světla, jehož nositelem je barva 

bílá. Barva šedá potom s sebou nese děsivé projevy propasti, celkové zatemnění 

bytí, uhašení a udušení všech projevů ducha. V románu se s těmito barvami 

setkáme v jejich vzájemném propojení a přecházení jedné v druhou. Tyto barvy 

celkově zpřízračňují, rozostřují, zplošťují a zneviditelňují prostor jevící se jako 

mlžná, kalně zelenavá vodní hlubina, která v souladu s psychoanalytickými 

teoriemi (viz G. Bachelard: „Voda a sny“) tvoří materiální základ pro nebytí.  

Románový prostor najednou ztrácí své výrazné kontury, perspektivu a 

skrývá se v šedé močálovité mlze, v níž se postupně rýsuje „šedočerná“ sakrální 

stavba Chrámu Sv. Izáka. Najednou se nám před očima zjevuje jako „kalně 

zelenavá hlubina, v níž mizí černý most a kde se mlha rozvěšuje mezi komíny 

studených dálek“: «Медленно начинала истаивать черно-серая, всю ночь 

душившая мгла. Медленно черно-серая мгла просерела и стала мглой серой: 

                                           
 87 In БЕЛЫЙ, А. Глоссолалия – поэма о звуке. URL: <www.rvb.ru/belyi> [citováno 

30. května 2006], s. 42. 
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сероватой – сначала; потом – чуть сереющей; а домовые стены, освещенные 

фонарями, стали бледно сливаться с отлетающей ночью. И казалось, что 

рыжие фонари, вкруг себя бросавшие только что рыжие светы, стали вдруг 

иссякать; и постепенно иссякли. Лихорадочно горевшие светочи пропадали 

на стенах. Наконец, фонари стали тусклыми точками, удивленно глядевшими 

в сероватый туман и мгновенье казалось, будто серая вереница линий, 

шпицев и стен с чуть лежащими плоскостями теней с бесконечностью 

оконных отверстий – не громада камней, а воздушно вставшее кружево,  

состоящее из узоров тончайшей работы, и сквозь эти узоры рассветное 

небо проступило стыдливо (…) И такие там возвышались дома, и такие же 

серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый 

туман; сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали – 

под ватагою каменных великанов-домов; им навстречу летели – проспект 

за проспектом; и сферическая поверхность планеты казалась охваченной, 

как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами…»88  

Černá a šedá barva doprovázejí sestup Nikolaje Apollonoviče do „hlubin 

zelenavě kalného prostoru“, kde se setkává s podivnou projekcí zla nazývanou 

oni: «Николай Аполлонович тихо спускался по лестнице; конец лестницы 

ушел в темноту; внизу же – у двери стояли: они; кто такое они, положительно 

на этот вопрос он не мог себе ответить: черное очертание и какая-то 

зеленая-раззеленая муть, будто тускло горящая фосфором (это падал луч 

наружного фонаря); и они его ждали… 

– Кто это? 

– Кто губит нас без возврата... 

(...) Хлопнула ресторанная дверь, высокие фонари, терзаемые ветрами, 

трепетали странными светами, ширясь в долгую петербургскую ночь; 

черные, черные пешеходы протекали из темени…»89  

Tma a absence světla zůstává po setkání s temnými aspekty bytí v duši 

Nikolaje Apollonoviče na místě JÁ roztrhaného na kusy. V jeho vědomí se 

nakonec vynořuje pocit bezměrného duševního strádání a utrpení, očekávaný 

paprsek světla, hlas, který promluví v něm samém – „trpěl jsi za mne, jsem tvou 

                                           
 88 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 200, 396. 
 89 Dtto, s. 213.  
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záštitou“ – se neozývá a Nikolajovi je v tomto okamžiku souzeno dočasné 

bloudění v labyrintu prostoru, jemuž dominuje všeobecná tma, tonutí v mlhách a 

v troskách jeho rozpadlého JÁ. Toto bloudění ve své podstatě potrvá až do 

okamžiku jeho setkání s „Bílým dominem“ – nositelem a zvěstovatelem světla 

poznání v temnotách, které v románu vždy přináší, jak později uvidíme, určité 

náznaky katarze: «Плечи широкие заходили прерывисто… Николай 

Аполлоноыич безудержно плакал; вместе с тем: Николай Аполлонович, 

освободившись от грубого, животного страха, стал и вовсе бесстрашным; и 

более: в ту минуту он даже хотел пострадать; как по крайней мере он себя 

ощутил в ту минуту: ощутил себя отданным на терзанье героем, страдающим 

всенародно, позорно; тело его в ощущениях было – телом истерзанным; 

чувства ж были разорваны, как разорвано самое я; из разрыва же я – ждал 

он – брызнет слепительный светоч и голос родимый оттуда к нему изречет, 

как всегда, изречет в нем самом: для него самого: 

– Ты страдал за меня: я стою над тобою. 

Но голоса не было. Светоча тоже не было. Была тьма. (…) Почему 

ж не было примиренного голоса: Ты страдал за меня? Потому что он ни за 

кого не страдал: пострадал за себя… Так сказать, расхлебывал им самим 

заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было. Светоча 

тоже не было. Вместе прежнего я была тьма.»90 

V podobě černé a šedé barvy se nám tedy narativní topos románu zjevuje 

jako zvláštní podsvětní říše stínů, na jejíž děsivou přítomnost upozorňuje Alexandra 

Ivanoviče Dudkina, propadajícího postupně šílenství, černý stín záhadného 

muže z Východu Šišnarfne: «Да – о чем я: о том, что столичный наш город, – 

продолжал черный контур, – принадлежит к стране загробного мира,…»91 

Skrze tmu a šedavý mlžný opar se však v prostoru objevují tajemné 

průsvity dvou dalších barev, barvy červené a jejích různých odstínů a barvy bílé. 

Obě barvy symbolizují s ohledem na Bělého „teosofii barev“ dvě protikladné 

polohy bytí ve světě. Barva červená jako nepravá podoba světla či jeho 

deformace tmou je symbolem těch projevů bytí, které jsou bezprostředně 

spojeny s apokalyptickými událostmi odehrávajícími se ve světovém prostoru, a 

                                           
 90 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 372–373.  
 91 Dtto, s. 296.  
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je tedy podle Bělého barvou zla, záhuby a smrtelných hříchů. Její další odstíny, 

zejména odstín purpurový, vzbuzují asociace utrpení, které může za jistých 

okolností mít i očistný charakter. Barva bílá je naopak symbolem skutečného 

světla, skrze její přítomnost dochází v románu k setkávání ústředních hrdinů se 

„Slovem“, jehož prostřednictvím lze opětovně nabýt ztracenou integritu světa 

JÁ. 

Obraťme tedy pozornost na to, jaké různé významové odstíny může 

v románovém prostoru s sebou nést nejprve barva červená. Její přítomnost je 

patrná v bezprostřední souvislosti se všemi projevy tmy a noci. Něvská třída je 

večer v okamžicích brzkého příchodu noci, kdy vše ztemní a zčerná, zalita 

„ohnivou tmou rubínových světel a narudlých skvrn luceren“. Tato barva se 

v prostoru románu objevuje vždy, když má dojít k událostem, v nichž je 

skutečně možné nalézt zcela odkazy na novozákonní Apokalypsu se všemi 

jejími významovými aspekty (zánik starého světa zmítaného vleklými krizemi 

v podobě symbolického požáru světa a duší a následné urputné směřování ke 

světu novému, za jehož základní symptomy lze považovat postupně se zjevující 

stopy „světla“ [viz níže]). Tuto skutečnost je ostatně možné velmi dobře doložit 

citací pasáže z jedné z částí čtvrté kapitoly románu uvozené citátem Puškina: 

„Bože nedopusť, bych zešílel“ („PETROHRAD ZAPADL DO NOCI“). Jak 

samotný název této části, tak i na první pohled zdánlivě prozaicky popisované 

události a impresionisticky laděná krajinomalba (to vše navíc umocněné graficky 

osamostatněnou větou: „Vzplanula minulost“) mají nakonec, přihlédneme-li 

k významovým aspektům barev v Bělého teoriích, hluboce symbolický význam: 

«ПЕТЕРБУРГ УШЕЛ В НОЧЬ 

Кто не помнит вечера перед памятной ночью? Кто не помнит 

грустного отлетания того дня на покой ? 

Над Невой бежало огромное и багровое солнце за фабричные трубы: 

петербургские здания подернулись тончайшею дымкой и будто затаяли, 

обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева; а от стекол оконных 

прорезался всюду златопламенный блеск. Все обычные тяжести – и 

уступы, и выступы – убежали в горящую пламенность:… 

Яростно закровавился рыже-красный дворец; этот старый дворец еще 

строил Растрелли; нежною голубою стеной встал тогда этот старый дворец 

в белой стае колонн; (…) При императоре Александре Павловиче этот 

старый Дворец перекрашен был в бледно-желтую краску; при императоре 
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Александре Николаевиче был Дворец перекрашен вторично: с той поры он 

стал рыжим, кровавея в закате. 

В этот памятный вечер все пламенело, пламенел и Дворец; все же 

прочее, не вошедшее в пламень, отемнялось медлительно; отемнялась 

медлительно вереница линий и стен в то время, как там, на сиреневом 

погасающем небе, в облачках-перламутринках, разгорались томительно все 

какие-то искрометные светочи; разгорались медлительно какие-то легчайшие 

пламена. 

Ты сказал бы, что зарело там прошлое.»92 

Podobně je tento symbolický požár prostoru spolu s motivy očekávání 

příchodu konce světového dění vyjádřen i v okamžiku osudového setkání Dudkina, 

upadajícího stále častěji do stavů podobných blouznění, s oživlým symbolem 

Petrohradu – Měděným jezdcem. Z něho se podobně jako ve stejnojmenné 

Puškinově „petrohradské povídce“ (zjevné odkazy na toto literární dílo nacházíme 

v románu i ve srovnání osudů Jevgenije a Dudkina) stává přízrak a symbol 

veškeré tíhy prostoru neúnavně pronásledující a ničící jeho obyvatele.: «И 

гремел удар за ударом; (…) Раскололась дверь: треск стремительный, 

и отлетела от петель; меланхолически тусклости проливались оттуда 

дымными, раззелеными клубами; там пространства луны начинались – (…) 

самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посередине 

ж дверного порога, из разорванных стен, купоросного цвета пространства, 

– наклонивши руку, стояло громадное тело, горящее фосфором. 

Это был – Медный Гость. 

Металлический матовый плащ отвисал тяжело – с отливающих 

блеском плечей и с чешуйчатой брони; плавилась литая губа и дрожала 

двусмысленно, потому что сызнова теперь повторялися судьбы Евгения; 

так прошедший век повторился – теперь, в самый тот миг, когда за порогом 

убогого входа распадались стены старого здания в купоросных пространствах; 

так же точно разъялось прошедшее Александра Ивановича; он воскликнул: 

– Я вспомнил… Я ждал тебя…»93 

                                           
 92 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 147. 
 93 Dtto, s. 305–306.  
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V souvislost s příchodem temně zelenavého přízraku obklopeného 

jedovatými párami do Dudkinova pokojíku se v románu postupně objevují 

motivy pádu, zhroucení a rozpuštění existujícího světa. Dudkin vidí, že kruh 

běhu světové historie se postupně uzavírá, pochopí marnost běhu dalšího a 

nevyhnutelnost příchodu období zániku a ničení starého světa, na kterém se 

bude sám podílet (viz jeho příprava atentátu na Apollona Apollonoviče a později 

jeho symbolická rituální vražda Lippačenka): «Громыхали периоды времени; 

этот грохот я слышал. Ты слышал ли? (…) Аполлон Аполлонович Аблеухов 

– удар громыхавшего камня; Петербург – удар камня; кариатида подъезда, 

которая оборвется там, – каменный тот же удар; неизбежны погони; и 

неизбежны удары; на чердаке не укроешься; чердак приготовил Липпаченко; 

и чердак – западня; проломить его, проломить – ударами… по Липпаченко!  

Тогда все обернется; под ударами металла, дробящего камни, разлетится 

Липпаченко, чердак рухнет и разрушится Петербург; кариатида рухнет под 

ударом металла; и голая голова Аблеухова от удара Липпаченке рассядется 

надвое.»94 

V okamžiku tragického pochopení, že „všechno minulé společně s tím, co 

přichází, je jen přízračnou křížovou cestou až do zaznění archandělovy trouby“, 

děj kulminuje a přízrak Měděného jezdce dosud barevně souznící s nazelenale 

kalnou hlubinou prostoru se rozpálí, rozhoří a ve formě tekoucího kovu se jako 

substanciální podoba apokalyptického ohně spalujícího svět vlévá Dudkinovi do 

žil 95:  

– «Ничего: умри, потерпи… 

Металлический гость, раскалившийся под луной тысячаградусным 

жаром, теперь сидел перед ним опаляющим, красно багровый; вот он, весь 

прокалясь, ослепительно побелел и протек на склоненного Александра 

                                           
 94 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 306.  
 95  Prostřednictvím významové a barevné symboliky tohoto obrazu je také možné poukázat 

na jeho hlubinné souvislosti s poselstvím „Zjevení sv. Jana“: „A vyjel druhý kůň, ohnivý, 
a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili.“ (Zj 6, 
4); „A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.“ (Zj 6, 
4);  „Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a 
žhnoucí sírou…“ (Zj 9, 17) 
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Ивановича пепелящим потоком (…): Медный всадник пролился в его 

жили.»96 

Červená barva – symbol zvrácenosti, rozpadu a zániku (také Nikolaj 

Apollonovič se v okamžicích své nejhlubší duchovní krize způsobené totálním 

rozpadem JÁ obléká do kostýmu Domina z červeného atlasu) je v románovém 

prostoru jako nach a purpur přítomná také prostřednictvím motivu krve 

symbolizujícího nejtěžší provinění a hříchy. V části páté kapitoly románu nesoucí 

název „RUDÝ JAKO OHEŇ“  poznává Apollon Apollonovič tajemství Červeného 

domina («этот весь красный мужчина все же был его сыном: плотью от 

плоти его: и пугаться собственной плоти позорно, чего ж испугался он?»97). 

Rudnoucí purpurová skvrna světelného proudu v prostoru přivádí Nikolaje 

Apollonoviče k myšlenkám na vraždu otce. V jeho vědomí se rodí personifikovaný 

obraz té části jeho bytosti, která je koncentrací veškerého zla a představuje si 

člověka jako „nepříjemný souhrn masa, krve a kostí, jako sloup vířící krve“: 

«Перед ним поблескивал шестопер: пятно павшего воздуха багровело так 

странно; пятно павшего воздуха багровело мучительно: столб багровый 

тянулся от стены до окошка; в столбе плясались пылиночки и казались 

пунцовыми, Николай Аполлонович думал, что и сам человек – только столб 

дымящейся крови. (…) …он ясно представил себе одно скверное действие 

негодяя над негодяем; вдруг ему представился негодяй; лязгнули в пальцах 

у этого негодяя блиставшее ножницы, когда негодяй этот мешковато 

бросился простригать сонную артерию костлявого старикашки; (…) 

негодяй лязгнул ножницами по артерии костлявого старикашки, и вонючая 

липкая кровь облила и пальцы и ножницы, старикашка же – безбородый, 

морщинистый, лысий – тут заплакал навзрыд и вплотную уставился прямо 

в очи его, Николай Аполлонович, умоляющим выражением, приседая на 

корточки и силясь зажать трясущимся пальцем то отверстие в шее, 

откуда с чуть слышными свистами красные струи все – прядали, прядали, 

прядали…»98 

                                           
 96 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 307.  
 97 Dtto, s. 219.  
 98 Dtto, S. 221–222.  
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Tato představa pak způsobí ve vědomí Nikolaje Apollonoviče prožitky hrůzy, 

nezměrného utrpení a nepředstavitelný úlek ze sebe sama jako potencionálního 

vraha. Nikolaj Apollonovič se dá na zoufalý útěk prostorem „žlutého domu“ 

pronásledován těmito temnými myšlenkovými obsahy: «Этот образ столь ярко 

предстал перед ним, будьто он был уже только что (ведь, когда старик упал 

на карачки, то он мог бы во мгновение ока сорвать со стены шестопер, 

размахнуться, и…). Этот образ столь ярко предстал перед ним, что он 

испугался. 

Оттого-то вот Николай Аполлонович бросился в бегство по комнатам 

мимо лаков и блесков, …»99 Přítomnost purpurových odstínů červené barvy je 

v souladu s Bělého „teosofií barev“ symbolem rozpomenutí se na mýtické 

vykoupení z pocitů hrůzy prostřednictvím utrpení, symbolem oběti, která má 

v románu zcela jistě iniciační význam a nabývá různých podob (rituální vražda 

Lippačenka Dudkinem, útěk Nikolaje Apollonoviče po explozi bomby v domě 

do pouště, čemuž předchází nervový otřes a zapomnění na právě zaniklý svět).  

Vraťme se ale ještě k dalším symptomům, jimiž se románový prostor 

projevuje a jimiž se z hlediska „teosofie barev“ jeho bytí kvalitativně mění a 

s konečnou platností postupně dovršuje. Bělého mýtus o cestě z temného 

časoprostoru se uzavírá motivem bílé barvy jako barvy symbolizující nejvyšší 

modus lidského bytí v jeho setkání s božským prapočátkem. V románu „Petrohrad“ 

najdeme skutečně okamžiky, kdy dochází k celkovému prosvětlení prostoru. 

Předchází mu však ještě jakýsi pomyslný akt „rozpuštění světa“ (EVECTIÓ 

PSYCHÓN) a „trhání mračen“. V Bělého „teosofii barev“ (viz výše) těmto 

mytickým aktům odpovídají barva modrá a barva růžová, a jestliže se pozorněji 

zaměříme na některé další projevy románového prostoru, zjistíme, že zde 

skutečně tyto barevné prvky lze nalézt. Příznačným svědectvím pro toto tvrzení 

je zejména část kapitoly třetí („UŠLECHTILÝ, ŠTÍHLÝ, BLEDÝ“), kdy se 

v matně nazelenalé hlubině prostoru, nad níž se rozprostírá zlověstně purpurové 

nebe postupně růžovějící v průsvitech čehosi bělostného, objevuje fenomén modré 

barvy, která symbolizuje akt postupného rozpouštění světa: «Немилосердный 

закат посылал удар за ударом от самого горизонта; выше шла неизмеримость 

розовой ряби; еще выше мягко так недавно белые облака (теперь розовые 

                                           
 99 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 222. 
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будто мелкие вдавлины перебитого перламутра пропадали во всем бирюзовом; 

это все бирюзовое равномерно лилось меж осколков розовых перламутров: 

скоро перламутринки, утопая в высь, будто отходя в океанскую глубину, – 

в бирюзе погасят нежнейшие отсветы: хлынет всюду темная синь, синевато- 

-зеленая глубина: на дома, на граниты, на воду. 

И заката не будет.»100  

Takto elegicky laděná krajinomalba v okamžiku konce jednoho dne může 

v symbolické rovině znamenat i konec všech podivně ztemnělých dnů celého 

románového dění. Průsvity bílé barvy předznamenávají jednu z nejdůležitějších 

událostí v bytí některých románových hrdinů. Zanedlouho se totiž v souvislosti 

s nimi v románovém prostoru objevuje postava Bílého domina či Smutného 

dlouhána symbolizujícího s největší pravděpodobností Ježíše jako vykupitele a 

spojovací článek mezi Božstvím a člověkem: «…белое домино как-то сразу 

возникло, и – ну вот: – 

кто-то печальный и длинный, кого будто видела она многое множество 

раз, прежде видела, еще недавно, кто-то печальный и длинный, весь 

обернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам; 

из-под прорезей маски на нее смотрел светлый свет его глаз; ей 

казалось, что свет заструился так грустно от чела его, от его костенеющих 

пальцев…»101 

Setkání Sofie Petrovny Lichutinové, Alexandra Ivanoviče Dudkina a Nikolaje 

Apollonoviče Ableuchova s touto světelnou bytostí má vždy charakter jakéhosi 

zastavení, tichého přemítání a rozpomínání se na „dávno zapomenutý sen“. Jak 

v duších hrdinů románu, tak i v samotném románovém prostoru zůstávají po 

zjevení Bílého domina světlem ozářená posvátná místa, do kterých se hrdinové 

touží vrátit: «А пролетка уж тронулась: если б остановилась и, о, если бы 

повернула назад – повернула в светлое место, мгновение перед тем стоял 

печальный и длинный и где его не было, потому что оттуда на плиты лишь 

поблескивал желтый глаз фонаря.»102 Průsvity bílé barvy tak – v souladu 

s „teosofií barev“ načrtnutou zejména ve statích «О религиозных переживаниях 

                                           
100 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 116. 
101 Dtto, s. 172. 
102 Dtto, s. 174.  
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a «Священные цвета» (1904) – uzavíráme náš pokus prostřednictvím 

některých filozoficko-estetických teorií Andreje Bělého odhalit jisté, na první 

pohled možná skryté, významy, narativního prostoru románu „Petrohrad“. 

Tento román není zdaleka jediným dílem, v němž spisovatel své bezpochyby 

pozoruhodné teorie uváděl do praxe. Jeho specifický způsob vnímání uměleckého 

díla se například zračí i ve zhodnocení Shakespearova dramatu „Hamlet“  scénicky 

realizovaném v r. 1925 M. A. Čechovem v Moskevském MCHATU: «Я вот – 

мистик; и мне, стало быть, простительна субъективизация Гамлета; и все 

же я знаю, что в плане постановки, в момент рационализации замысла, 

Клавдио дан Ариманом, Чертом, отсюда его лубочно-схематический облик: 

это какой-то Ирод с преувеличенно страшным ха-ха-ха-ха!, с нарочно 

подчеркнутыми, стилизованными жестами (…); а двор – какие-то крысы 

в серо-голубых, в серо-черных тонах (цвета Аримана); фон декораций – 

холодный, черно-синий, т. е. подвал с крысами и с царем крыс, или Дания, 

как тюрьма. Классиков и академических шекспирологов шокирует такая 

утрировка; но она имеет свою мысль, коренящуюся в новизне трактовки; 

пусть постановка и дефектна; какая бы ни была она, но она по-новому 

вычерчивает; она и должна быть такой в Гамлете, как мистерии наших 

дней.»103 

V dalším oddílu kapitoly se budeme věnovat „diagnostice“ stavu bytí 

ústředních románových postav, přičemž se zde pokusíme reflektovat autorovy 

teorie týkající se problému stavu jejich vědomí. Abychom lépe pochopili dílčí 

významy této části Bělého románové trilogie, budeme čerpat zejména z poznatků, 

které jsme nashromáždili v kapitole předchozí v souvislosti se studiem Bělého 

stati «Основы моего мировоззрения». 

BYTÍ ROMÁNOVÝCH POSTAV JAKO ODRAZ STAVU LIDSKÉHO VĚDOMÍ 

Každá z ústředních postav Bělého románu (Apollon Apollonovič Ableuchov, 

Nikolaj Apollonovič Ableuchov, Alexandr Ivanovič Dudkin, Lippačenko, Sofie 

Lichutinová a její manžel – poručík Lichutin) má svůj vlastní svět vědomí, který 

                                           
103 In А. Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Санкт-Петербург: Феникс, Atheneum, 

1998, usp. a komentář napsali: T. V. PAVLOVA , A. V. LAVROV, J. MALMSTAD , с. 315.  
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oplývá určitými zvláštnostmi. Pokusme se proto nyní tyto zvláštnosti u každé 

jednotlivé postavy pojmenovat a nalézt v nich doklady o jejich sepětí s hledáním 

ztracené duševní integrity, jež přirozeně zaujímá jeden z nejdůležitějších 

momentů v Bělého esteticko-filozofických teoriích. 

PROKLETÍ RODU ABLEUCHOVŮ A HLEDÁNÍ SPÁSY 

V centru románového dění se ocitají osudy otce a syna Ableuchových. Hned na 

prvních stranách románu se dozvídáme, že Apollon Apollonovič Ableuchov, 

který je hlavou jednoho z nejvyšších státních úřadů, pochází z váženého rodu, 

jehož pradávným zakladatelem byl Adam a ke kterému patřil i Sem – „praotec 

semitských, chetitských a rudých plemen“. Méně vzdálení předkové Apollona 

Apollonoviče žili v „kirgiz-kajsacké ordě“ a jeden z nich – Ab-Laj-Uchov pak 

vstoupil do ruských služeb. Od této chvíle se odvíjí i tajemné osudové prokletí 

rodu Ableuchovů: potomci etnika symbolizujícího „východní barbarství“ přinášejí 

Rusku v některých pohnutých okamžicích jeho historie chaos, ničení, rozpad a 

nekonečné krveprolití, až se nakonec postupně stávají součástí racionalisticky 

uspořádaného státního mechanizmu fungujícího podle západních vzorů. Odtud 

pochází, jak poznáme později, i podivná ambivalence vnitřního světa obou 

představitelů rodu, založená na průniku rozumových pravidelností světa kantovských 

poznávacích kategorií a děsivých snových vizí dávného mongolského dědictví 

projevující se snahou „rozkolísat“ všechny dosud pevné hodnoty. 

Duševní svět Apollona Apollonoviče Ableuchova je světem podivně 

„uzavřených prostor“ a téměř rituálně opakovaných pravidelností: «…инвентарь 

был регистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и 

полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны 

полочек приняли обозначение четырех сторон света. (…) Уложивши очки 

свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным 

почерком: очки, полка – бе и СВ, то есть северо-восток;…»104 Jeho vkus se 

„ řídí harmonickou jednoduchostí“ a nejvíce miluje plánovitost a symetrii, přímé 

linie prostoru, které mu připomínají běh času mezi dvěma životními body: 

«Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, (…) там, за окнами 

                                           
104 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 14. 
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виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция…»105 Každý večer před 

spaním otevírá Apollon Apollonovič učebnici planimetrie, aby uklidnil svou 

„rozbouřenou hlavu blaženými obrazci: hranolů, rovnoběžníků, kuželů a 

krychlí“. 

Dominantu senátorova vnímání světa tvoří linie, krychle a čtverec. Krychle 

a čtverec se v románu nejčastěji zjevují prostřednictvím prostoru senátorova 

domu, kanceláře a v neposlední řadě také i prostřednictvím temného kočáru 

letícího petrohradskými liniemi. Symbolizují jakousi podivnou uzavřenost vědomí 

do „vězení“ pevných rozumových forem. Jeho ideální představou o světovém 

prostoru je naplnění neukojitelné touhy „spoutat sférický povrch planety spirálami 

šedočerných krychlových domů a sevřít celou zemi přímkami tříd“. Jeho lebeční 

dutina skrývá touhu „obtočit zemi příkrými třídami jako řetězy“: «И вот, глядя 

мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного 

куба кареты расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему 

захотелось чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу 

– за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты 

оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми 

домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном 

космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; 

чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, 

в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату 

на обывателя, чтобы… чтобы…»106 Pohled na linie, krychle a čtverce zachraňuje 

Apollona Apollonoviče také před podivnou nemocí „rozšíření srdce“, která 

neustále ohrožuje jeho život: «Аполлон Аполлонович, машинально надевши 

цилиндр и замшевой рукой прижавшись к скакавшему сердцу, вновь 

отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем 

спокойный и разумный отчет.»107 

Dalším velmi důležitým atributem senátorova vnitřního života je zvláštní 

„hra mozku“, která bezděčně proniká do jeho vědomí. Apollon Apollonovič si jí 

nijak zvlášť necení, ale pod jejím vlivem se „plocha“ jeho vědomí čas od času 

                                           
105 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 20. 
106 Dtto, s. 21. 
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otevře a „vpustí do středu jeho rozumového života nejedno překvapení“. Tato 

mozková hra se vyznačuje velmi zvláštními vlastnostmi: senátorova lebeční 

dutina se náhle stává místem zrození smyšlených postav. Ty se následně stanou 

neodbytnou součástí přízračnosti románového světa. Všechny prázdné myšlenky, 

které senátor bezprostředně po jejich vzniku opouští a dál nenosí ve své hlavě, 

se začínají samostatně a velmi houževnatě vyvíjet „v prostorově a časově 

vymezitelnou postavu, jejíž jednání je dál již naprosto nekontrolovatelné“. 

Mozková hra rovněž vytváří podivné řetězce myšlenek, které se zavíjejí do 

kruhu a vytvářejí dojem děsivé iluzornosti veškerého bytí: «Аполлон Аполлонович 

был в известном смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и 

гении. Мы уже видели как такой гений (...), возникая как образ, забытийствовал 

далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что 

вышел он – из них именно; и не из сенаторской головы; праздные мысли 

оказались и у этого незнакомца; и те праздные мысли обладали все теми же 

свойствами. 

Убегались и упрочнялись. 

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, 

незнакомец, существует действительно; эта мысль с Невского забежала 

обратно в сенаторский мозг и там упрочнила сознание, будто самое бытие 

незнакомца в голове этой – иллюзорное бытие. 

Так круг замкнулся.»108 Hra mozku se stává maskou, pod jejíž „rouškou“ 

pronikají do mozku senátora neznámé síly, a tak se Apollon Apollonovič postupně 

stává bytostí, která nás „může vyděsit jiným otřesným bytím, útočícím v noci“: 

«Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого 

бытия наделена вся его мозговая игра.»109 

Jiné bytí Apollona Apollonoviče Ableuchova je v románu nejčastěji označováno 

jako senátorův „druhý prostor“. Samotnému pronikání do „druhého prostoru“ 

předchází neustále přítomný motiv rozšiřování, rozpínání a silného tlaku. Tento 

motiv se v románu objevuje v několikeré podobě a zprvu ho lze považovat jen 

za projev zdánlivě čistého fyziologického aktu v podobě bolestivých návalů krve 

do senátorova srdce a mozku: «сердце забилось; и ширилось, ширилось, 

                                           
108 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 35. 
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ширилось; в груди родилось ощущение растущего, багрового шара, готового 

разорваться и раскидаться на части. (…) За захлопнутой дверью не 

оказалось гостиной: оказались… мозговые пространства: извилины, серое 

и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены, состоявшие из 

искристых брызг (обусловленных приливом), – голые стены были только 

свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височных и 

темянных костей, принадлежащих почтенному черепу. 

Дом – каменная громада – не домом был, каменная громада была 

Сенаторской Головой: Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами, 

удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, 

чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует. (…) Странные, весьма 

странные, чрезвычайно странные свойства!»110 Později jsou rozšíření a 

rozpad dávány do souvislosti s rozpínavostí plynů neznámé bomby, která má 

definitivně zničit tělesnou schránku senátora Ableuchova – bytosti s unaveným 

srdcem: «Аполлон Аполлонович все никак себе реально представить не 

мог, что вот эта перчаткою стянутая рука, завертевшая пуговицу у чужого 

пальто, что вот эти, вот, ноги и это усталое, совершенно усталое (верьте 

мне!) сердце под влиянием расширения газов внутри какой-то там бомбы 

во мгновение ока могут вдруг превратиться… в…»111  

Toto bolestné rozšiřování provází navíc ještě jakýsi zvláštní strach z velkých 

prostor trvale ukotvený v Apollonově vědomí prostřednictvím symbolu „ledové 

ruky“, která svírá jeho srdce dokonale neprostupným chladem: «В этот час 

своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно 

ему просунувшись в грудь, жестко поглядили сердце: ледяная рука повела 

за собой; за ледяною рукой он шел по ступеням карьеры.»112 „Ledová ruka“ 

je rovněž příčinou naprosto zoufalé samoty Apollona Apollonoviče znásobované 

nutkavou předtuchou budoucích „bouří, vichřic, rozpadu a zániku“, jejichž 

předobrazem je všudypřítomné „houfování vlků do smeček“, „vlků“, kteří ho 

bytostně nenávidí a kteří dnes a denně usilují o jeho život: «Аполлон 

Аполлонович Аблеухов поправил цилиндр и выпрямил плечи, проходя 

                                           
110 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 26, 36.  
111 Dtto, s. 189. 
112 Dtto, s. 78.  
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в гниловатый туманчик, в гниловатую жизнь обитателя, в эти сети из стен, 

подворотен, заборов, наполненных слизью (…). И ему показалось, что его 

ненавидит и та вот тупая стена, и вот этот гниловатый заборчик; Аполлон 

Аполлонович по опыту знал, что они ненавидели (днем и ночью ходил он 

покрытый туманом их злобы). (…) С кем же вдвоем располагает он жить? 

Сын – ужаснейший негодяй. С обитателем? Обитатель собирается… (…) 

Аполлон Аполлонович понял, что у него нет никакого спутника жизни.»113 

Bránou do „druhého prostoru“ Apollona Apollonoviče je „sen“ jako cesta 

do „vesmíru podivností“. V tuto chvíli opouští senátor materiální prostor 

vymezený stěnami pokojů a kočáru a v posledním zákmitu denního vědomí se 

ocitá ve zvláštní chodbě vedoucí do nekonečna, chodbě, která je ve své podstatě 

nekonečným „prodloužením hlavy“: «коридор тот – начинается от его головы, 

т. е. он, коридор, бесконечное продолжение самой головы, у которой 

раскрылось вдруг темя – продолжение в неизмеримость.»114 Najednou 

senátor nabývá dojmu, že se nedívá očima, ale středem hlavy, a že sám už není 

Apollonem Apollonovičem, ale něčím, co se usadilo v mozku a dívá se odtud při 

otevření temene až do místa, kde začíná „bezedná propast“. V bezedné propasti 

chodeb se rozléhá podivný mechanický cvakot připomínající „vzdálený dusot 

kopyt“ a záhy se ve vědomí senátora usadí představa „ničemného Mongola“, 

mající podobu jeho vlastního syna, který přichází do světového prostoru, aby 

rozvrátil všechny zákony a všechna dosud platná pravidla: «А монгол (Николай 

Аполлонович) приближался с корыстною целью. 

Тут сенатор воскликнул вторично: 

– На основании какого же правила? 

– И какого параграфа? 

И пространство ответило: 

– Уже нет теперь ни параграфов, ни правил.»115 

Po tomto děsivém setkání s ničitelskou mongolskou silou je vědomí Apollona 

Apollonoviče vytaženo z vězení lebečních kostí kdesi v neskutečno, přičemž 

jako by se samo postupně rozpomínalo na onen modus bytí prožitý již kdysi 

                                           
113 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 199–200. 
114 Dtto, s. 138.  
115 Dtto, s. 139–140.  
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v dávné a nejasné minulosti: «Тут случился скандал (в ту минуту сознание 

Аполлона Аполлоновича отметило, что подобный случай уж был: где, 

когда, – он не помнит) – тут случился скандал: ветер высвистнул сознание 

Аполлона Аполлоновича из Аполлона Аполлоновича.»116 Netělesná podoba 

Apollona Apollonoviče najednou vylétá do kosmické tmy nad samotnou planetou 

Zemí a v jediném okamžiku se rozletí na roj jisker vědomí. Tyto jiskry se 

postupně scelují a vědomí začíná vysílat dva tíživé pocity. Jedním z těchto 

pocitů je představa osudového srůstání s jakýmsi podivným tvarem, který 

připomíná „dno vany naplněné páchnoucí ohavností“. Druhý pocit zcela 

jednoznačně nabádá vědomí k útěku a zbavení se této osudové tíhy, k útěku 

z „vězení“ uzavřených prostor krychlí, kvádrů a linií. V tu chvíli vědomí 

senátora jako by prozřelo a spatřilo svůj ubohý příbytek, zoufale vypadajícího 

starce, který spíše než člověka připomíná „oškubané kuře“. Apollon Apollonovič 

tak „vychází z naprosté tmy a naprostá tma se za ním uzavírá“: «Это сознание 

теперь обернулось назад, выпустив из себя только два ощущения: ощущения 

опустились, как руки; и ощущения ощутили вот что: они ощутили какую-

то форму (напоминающую форму ванны), до краев налитую липкою и 

вонючею скверною; ощущения, как руки, заполоскались в ванне; то же, 

чем ванна была налита, Аполлон Аполлонович мог сравнить лишь с навозной 

водой, в которой полоскался отвратительный бегемот (это видывал он не 

раз в водах зоологических садов просвещенной Европы). Миг – ощущения 

приросли уж к сосуду, который, как сказали мы, наполнен был до краев 

срамотой; сознание Аполлона Аполлоновича рвалось прочь, в пространство, 

но ощущения за сознанием этим тащили тяжелое что-то. (…) У сознания 

открылись глаза, и сознание увидало то самое, в чем оно обитает: увидало 

желтого старичка, напоминающего ощипанного куренка; старичок сидел на 

постели; голыми пятками опирался о коврик он.»117  

Následkem všech zmíněných okolností, ale hlavně následkem podnětů, 

které si Apollon Apollonovič přináší ze svého „druhého prostoru“, se začíná 

postupně projevovat slábnutí jeho zdánlivě neotřesitelné pozice ve světě. 

Z počátku je senátor připodobňován k průsečíku a impulsu moci, ke zdroji 

                                           
116 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 140.  
117 Dtto, s. 140. 
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vyzařujícímu obrovskou, téměř „okultní sílu v newtonovském slova smyslu“, ke 

zdroji, jehož stín proniká všemi stěnami, a ve svém úřadě připomíná obrovskou 

hlavu „Medusy Gorgony“. Od ní se blesky – myšlenky rozlézají jako hadi, či 

obrovského netopýra nepříčetně vyrůstajícího a vznášejícího se nad Ruskem: 

«В своем директорском кабинете Аполлон Аполлонович Аблеухов сидит 

ежедневно с напруженной височною жилою, заложив ногу на ногу, а жиловатую 

руку – за отворот сюртука; трещат поленья камина, шестидесятивосьмилетний 

старик дышит бациллой параграфа, то есть совокупленьем крючков; и дыхание 

это облетает громадное пространство России: ежедневно десятую часть 

нашей родины покрывает нетопыриное крыло облаков.»118  

Vážné narušení senátorova světa neměnných myšlenkových forem se 

v románu odehraje na maškarním plese v okamžiku jeho osudového setkání 

s Červeným dominem, pod nímž je ukryt vlastní syn a které symbolizuje chaos, 

ničení a postupný rozpad všech dosud pevných civilizačních kontur (část čtvrté 

kapitoly, ve které se toto setkání odehraje, nese název „OSUDNÉ“ ): «Аполлон 

Аполлонович от всех скрывал приступы сердечной болезни; но еще 

неприятней было б ему сознаться, что сегодняшний приступ вызван был 

появлением перед ним красного домино: красный цвет, конечно, был 

эмблемой Россию губящего хаоса.»119 Po tomto „osudovém setkání“ následuje 

symbolický akt útoku příšer na masku malého rytíře, který vrcholí zlomením 

rytířova „světelného zdroje“: «Отправляясь от приступа, он бросал взгляды 

в зал. Все, что он видел там, поражало взор его крикливою пестротою; там 

мелькавшее образы имели какой-то отвратительный привкус, поражавший 

лично его: видел он монстра с двуглавою орлиною головою; где-то там, 

где-то там – быстро зал пересекала сухая фигурочка рыцарька с лезвием 

сверкавшим меча, в образе и подобии какого-то светового явления, он 

бежал так неясно и грустно, (…); а когда из масок и капуцинов на рыцарька 

кинулось однорогое существо120, то рогом оно обломало у рыцаря световое 

явление; что-то издали дзанкнуло и на пол упало подобием лунного лучика; 

                                           
118 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 334. 
119 Dtto, s. 163. 
120 Dtto, s. 163. 
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странно, что эта картина в сознании Аполлона Аполлоновича пробудила 

какое-то недавно забытое, бывшее с ним происшествие…»121  

Rozpad senátorova světa pravidelností, zákonů a paragrafů kulminuje v části 

sedmé kapitoly nazvané „PŘESTAL OTÁČET“ . Vše se najednou zpomaluje, 

senátor „nadarmo vrhá blesky; dávným mýtům už nikdo nevěří, Apollon 

Apollonovič už není bůh Apollo, ale úředník“. Vše, čeho je senátor páteří, 

najednou zapadá do provinční tmy a v bytí se objevuje „trhlina“: «…из бренного 

тела носителя бриллиантовых знаков в двадцать четыре часа улетучился 

гений; многие даже боялись, что он спятил с ума. (…) И на огненном фоне 

горящей Российской Империи вместо крепкого золотомундирного мужа 

оказался – геморроидальный старик, стоящий с распахнутой, прерывисто- 

-дышащей волосатою грудью, – непробритый, нечесаный, потный, – в халате 

с кистями, – он, конечно, не мог править бег (по ухабам, колдобинам, 

рытвинам) нашего раскачавшегося государственного колеса!.. 

Фортуна ему изменила.»122 Apollon Apollonovič najednou ztrácí svoji 

silnou životní a rozumovou energii, běh času, který jako by se nad ním před léty 

zastavil, se dává znovu do pohybu, „osmašedesátiletý se najednou změní 

v tisíciletého – v šedivou ruinu“: «Два с половиною года тому назад Аполлон 

Аполлонович, правда, уже был стариком , но… в нем было что-то безлетное; 

и он выглядел – мужем; а теперь – где государственный человек? Где 

железная воля, где каменность взора, струящая одни только вихри, холодные, 

бесплодные, мозговые (не чувства) – где каменность взора?»123  

Tím se zároveň počíná i symbolický útěk Apollona Apollonoviče z vězení 

úzkých prostor. Zprvu jde o útěk z prasklého mechanizmu úřadu, který dál 

nemůže udržet v pravidelném chodu, a z rozpadajících se prostor, do jeho domu, 

kde se zoufale pokouší udržet ztrácející se soudržnost všech dosud fungujících 

pravidelností a racionálních forem: «В половине двенадцатого Аполлон 

Аполлонович, будто вспомнивши что-то, засуетился, заерзал; беспокойно 

глазами забегал он, напоминая серую мышь; вскочил, – и бисерными 

                                           
121 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 163. (Na erbu rodu Ableuchovů je zobrazen 

výjev jednorožce probodávajícího rytíře.) 
122 Dtto, s. 337, 343. 
123 Dtto, s. 391. 
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шажками, дрожа, припустился в кабинетную комнату, (…) Аполлон 

Аполлонович перекатывал тяжелую кабинетную лесенку, охая, кряхтя, 

спотыкаясь, потея, – он, вскарабкавшись, на томах пальцем пробовал пыль; 

(…) позабыв все на свете, тряпкою обтирал корешки…»124 

Později se počíná útěk skutečný. Kariéra senátora Ableuchova se „rozpadá 

na prach“, prostorem, který postupně ztrácí příznaky svého racionálního uspořádání 

a vše je najednou pouze zdáním, se stále intenzivněji ozývají apokalypticky 

zabarvené zvuky podobné dusotu kopyt „jezdců Čingischánových z uralských 

stepí“ («…всадники Чингиз-хана не восстали бы из своих многочисленных 

гробов. (…) Но послушай, прислушайся: топоты… Топоты из зауральских 

степей. Приближаются всадники. (…) Это – железные всадники.»125), 

z poznámek, otazníků, paragrafů a pomlček se zvedá „mrtvá hlava“, senátoru 

Ableuchovovi vytanou najednou na mysli Puškinovy verše: 

 

  «Пора, мой друг, пора; покоя сердце просит… 

  Бегут за днями дни, и каждый день уносит 

  Частицу бытия; а мы с тобой вдвоем 

  Располагаем жить; а там – глядь: и умрем 

  На свете счастья нет, а есть покой и воля… 

  Давно желанная мечтается мне доля: 

  Давно, усталый раб, замыслил я побег 

  В обитель дальнюю трудов и чистых нег.»126 

 

Jeho oči jsou najednou podivně vyhaslé, „kamenné, modré, v zelených 

propadlinách“ a s poznáním, že „celý život je jen přelud“, odchází do výslužby. 

V životě zbývá najednou už jen existence prostého občana spojená se „čtením 

novin a vykonáváním biologických funkcí“. 

                                           
124 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 344–345.  
125 Dtto, s. 348. 
126 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 352. Jde o pasáže Puškinovy básně 

«Пора, мой друг, пора; покоя сердце просит…», kterou Bělyj spolu s básní «Зовет 
меня мой Дельвиг милый…» ve svém románu cituje vždy ve spojitosti s osudem 
Apollona Apollonoviče. 
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Následně ale dojde v prostoru „žlutého domu“ Ableuchových k další velmi 

závažné události, k děsivé explozi bomby, symbolizující definitivní rozpad 

stávajícího modu existence románového prostoru a postav. Exploze doslova 

roztrhá svět – vězení v podobě černých krychlí, čtverců a pravidelných linií. 

Dojde k jakémusi pomyslnému poslednímu rozšíření prostoru a zdá se, že 

samotnou explozi se vší pravděpodobností lze považovat i za jistý očistný akt 

z hlediska iniciační cesty ústředních hrdinů románu – senátora a jeho syna. Ve 

vědomí Apollona Apollonoviče najednou mizí jak ona touha „spoutat sférický 

povrch planety šedočernými krychlemi“, tak i dřívější strach z otevřených 

prostor: stěhuje se spolu se ženou na svoji venkovskou usedlost a jeho život zde 

je možné vidět jako snahu upadnout do naprostého zapomnění připomínajícího 

buddhistické krédo „nedotýkat se života“, nikdy se neúčastnit světového běhu a 

být pouze „kolemjdoucím“127. Podobně dochází i k rozšíření prostoru v bytí 

Nikolaje Apollonoviče, který je symbolizován jeho „očistnou poutí“ do Egypta 

(viz níže). Zároveň v tomto okamžiku dojde i k jistému „projasnění“ původně 

temného a nepřátelského vztahu otec – syn, které je v románu vyjádřeno symbolem 

„přecházení ze světla do stínu a naopak“: «Аполлон Аполлонович говорил: не 

то – сыну. – а не то – сам себе. Переступали: из тени – в кружево фонарного 

света; переступали: из светлого этого кружева – в тень».128 V posledním 

setkání otce a syna zároveň zaznívá elegicky laděné loučení Apollona Apollonoviče 

nejen se synem, ale i s celým světem: «…выходя из гостиной, повернулся он 

на отца; из качалки – увидел он (так ему показалось) – грустный взор на 

него устремленный; Аполлон Аполлонович, сидя в качалке, чуть раскачивал 

мановением головы и движением ноги; это было последним сознательным 

восприятием; собственно говоря, более он отца не видел; в деревне, и на 

море, и – на горах, в городах, – в ослепительных залах значительных 

европейских музеев – этот взгляд ему помнился; и казалось: Аполлон 

Аполлонович там прощался сознательно – мановением головы и движеньем 

ноги: старое это лицо, тихие скрипы качалки; и – взгляд, взгляд!»129 

                                           
127 Slovy „Buďte kolemjdoucími“ nabádá také v gnostickém „Naasejském traktátě“ Ježíš 

svoje učedníky. (Viz Naasejský traktát. In POKORNÝ, P. Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 
1986, s. 199.) 

128 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 410. 
129 Dtto, s. 411. 
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V osudu senátora Ableuchova se Bělému podařilo, v souladu s jeho teoriemi 

vědomí a kultury, postihnout tragický stav vědomí člověka uvězněného v pevných 

logických a myšlenkových formách racionalisticky uspořádané západní kultury. 

Senátorovo vědomí uzavřené v „prázdném pouzdře lebečních kostí“ vnímá svět 

pouze jako „proud stínů“ a nikdy prostřednictvím svých „astrálních cest“ nedosahuje 

kýžené integrity s vyššími kosmickými obsahy vedoucí ke zrodu vědomí 

kosmického (tzv. „individualizace chaosu“, tj. propojení gnozeologických, etických 

a estetických rovin lidského pobytu ve světě). Jeho vědomí tedy nikdy nesměřuje 

ze zákonů podivně mechanizované nutnosti ke svému kvalitativnímu rozšíření, 

je pevně vázáno na rozumově vymezitelné hranice, a proto s sebou i jakékoliv 

jeho rozšiřování, rozpínání či růst nese velmi bolestné projevy. Explozí stávajícího 

světa pevných forem je vědomí vysvobozeno ze své osudové vázanosti na 

„vězení rozumu“, chybí zde ale aspekt jeho gnozeologického růstu do vyšších 

sfér bytí. Aspektem, který může v senátorově osudu hrát do jisté míry určitou 

katarzní úlohu, je jeho tichá, takřka „buddhistická“, rezignace na okolní dění, 

zbavení se strachu, který plodila jeho podivnými vlastnostmi obdařená 

„mozková hra“ a také jistý růst jeho bytosti spojený se ztrátou mechanických 

životních návyků a se znovunalézáním dávno zapomenutých etických hodnot. 

 

� 

 

Bytí dalšího z rodu Ableuchovů, senátorova syna Nikolaje Apollonoviče 

Ableuchova, je podobně jako bytí jeho otce na samém počátku románu osudově 

determinováno dvěma principy. Prvním principem je tíživé rodové dědictví 

dávných mongolských předků přinášející světu, jak později uvidíme, negativní 

hodnoty rozpadu a ničení. Principem druhým je usilovné studium západní 

filozofie, v niž dominantní postavení hrají kategorie Kantova myšlenkového 

systému. Ve svém pokoji se Nikolaj Apollonovič skutečně stává „centrem“, které 

sám pro sebe vymezuje jako „řadu logických premis“ z tohoto centra vyplývajících 

a určujících myšlení, duši a vše, co tento jeho svět vytváří a obklopuje. Ve světě 

takových čistě logických forem se Nikolaj stává „jediným středem skutečného 

i domnělého vesmíru“: «…он являлся здесь единственным центром вселенной, 
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как мыслимой, так и не мыслимой, циклически протекающей во всех зонах 

времени. (…) Этот центр – умозаключал.»130  

V okamžicích, kdy je Nikolaj Apollonovič ve svém pečlivě uzamčeném 

pokoji naprosto pohroužen do svého názorového systému, cítí, že jeho tělo 

„splývá se vším“, že je doveden k důsledné „celistvosti“ a stává se „skutečně 

tvůrčí bytostí“. V pasážích románu, které toto vymezení vnitřního prostoru Nikolaje 

Ableuchova obsahují, však postupně zjišťujeme, že soudržnost tohoto prostoru 

nepotrvá příliš dlouho. O jeho sílící diskontinuitě vypovídá hned několik podivných 

narážek. Nesoulad panující v duši senátorova syna je dán několika charakteristickými 

vnějšími i vnitřními rysy. Disharmonické prvky najdeme ve vnější charakteristice 

Nikolaje – člověka menší postavy s neklidným pohledem, jehož obličej asociuje 

jednou „bílou tvář světce na ikoně“, jindy „antickou tragickou masku“ a nejednou 

se jeho tvář zkřiví do podivné grimasy připomínající „žabí výraz“: «И лягушечье 

выражение пробежало на осклабленном рте почтительного сыночка, 

которого лицо успели мы рассмотреть, взятое в отвлечении от всевозможных 

ужимок, улыбок или жестов любезности, составляющих проклятие жизни 

Николая Аполлоновича, хотя бы уж потому, что от греческой маски не 

оставалось следа…»131 Takovým dojmem působí i pokoj, v němž se Nikolaj 

stále častěji uzavírá (podobně jako se uzavírá jeho otec do „ulity či brnění 

uniforem a briliantových řádů“). Dubové regály pokoje – pracovny jsou na jedné 

straně nabity Kantovými spisy a spisy stoupenců novokantovství, jimž vévodí 

nádherná busta filozofa, na straně druhé se Nikolaj objevuje v domě v bucharském 

županu a tatarské čepičce a z dokonalého studenta se stává „východní člověk“: 

«…между тем с утра на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; 

завелись татарские туфельки, опушенные мехом; на голове появилась 

ермолка (…) И блестящий молодой человек превратился в восточного 

человека.»132 Symbolická proměna Nikolaje Apollonoviče je nakonec 

vnějškově dovršena navléknutím kostýmu Červeného domina (krvavě rudého 

pláště a černé škrabošky), které jako symbol ničení a zániku spoluvytváří tíživou 

atmosféru románu: «…вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не 

                                           
130 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 45.  
131 Dtto, s. 117. 
132 Dtto, s. 44. 
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глядел Николай Аполлонович, неведомый, бледный, тоскующий – демон 

пространства. (…) После этого маскарада Николай Аполлонович 

с чрезвычайно довольным лицом убрал в кардонку сперва красное домино, а 

за ним и черную масочку.»133 Prostředí Nikolajova pokoje působí nakonec 

velmi nepříjemně i na samotného senátora. Apollon Apollonovič má pocit, jako 

by se v této těžké dusivé atmosféře připomínající roztavené olovo „promýšlely 

strašné, nepřípustné myšlenky“. 

Ani vnitřně netvoří Nikolaj Apollonovič jednotu, ve vzpomínkách další 

z románových postav, Alexandra Ivanoviče Dudkina utkvěla přednáška, kterou 

jednou Nikolaj proslovil a která v něm zanechala ne zrovna příjemný dojem, 

neboť jejím prostřednictvím tento na jedné straně horlivý student a obdivovatel 

Kanta a na straně druhé potomek kočovníků z kirgizských stepí vyvracel všechny 

hodnoty. Nikolaj vnímá sebe sama jako „souhrn nestvůrných faktů“ a 

podivností, jejichž projevy vidí ve svém narušeném citovém a duševním životě 

a za nimiž se skrývá cosi nevyjádřitelného, co zatím nedovede s určitostí 

pojmenovat: «Николай Аполлонович спал, читал, ел; даже он вожделел: 

к Софье Петровне; словом: все текло в рамках. (…) Он и ел, не как все, и 

любил, не как все; не как все испытывал вожделение: сны бывали тяжелые 

и тупые; а пища казалась безвкусной, самое вожделение после моста 

приняло пренелепый оттенок – издевательства при помощи домино; и 

опять-таки: отца ненавидел. Что-то было такое, что тянулось за ним, что 

бросало особенный свет на отправление всех его функций (отчего он все 

вздрагивал, отчего руки болтались, как плети? И улыбка стала – лягушечьей); 

это что-то не было фактом, но факт оставался; факт этот – в что-то. (…) 

В чем что-то?»134 Tyto složité pocity se Nikolaj Apollonovič snaží definitivně 

vyřešit skokem do nazelenalých něvských vod symbolizujících substanciální 

nebytí, ale od realizace sebevražedného aktu nakonec upouští. 

Další pozoruhodná skutečnost ovlivňující v nemalé míře vnitřní svět 

senátorova syna je urputná nenávist k otci. Tak jako Nikolaj Apollonovič „proklíná 

svoji pomíjivou existenci“, proklíná i otce, jehož je téměř dokonalým obrazem. 

Vše, co v něm samotném bylo vytvořeno k „obrazu božímu“, Apollona Apollonoviče 

                                           
133 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 46. 
134 Dtto, s. 331. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

235 

nesmiřitelně nenávidí, a tak je i jeho veškerá duševní energie zaměřena na 

zničení otce a rozdrcení „centra“, ve kterém se usadilo „já“ Apollona Apollonoviče. 

Z hlediska smyslového vnímání jsou otec a syn naprosto totožní, sám Nikolaj 

Apollonovič mnohdy neví, „kde končí on a kde v něm začíná senátor a naopak“. 

Logika obou je velmi silně rozvinuta na úkor světa psychického, který plodí 

pouze chaos: «Вероятно, носитель бриллиантовых знаков вовсе не знал 

подлинного своего окончания, продолжаясь в психике сына. У обоих логика 

была окончательно развита в ущерб психике. Психика их представлялась 

им хаосом, из которого все-то лишь рождались одни сюрпризы; но когда 

оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие 

двух друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну, и 

от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок; сквознячок этот 

оба тут ощутили, стоя друг перед другом; и мысли обоих смещались так, 

что сын мог, наверное бы, продолжать мысли отца. (…) Потупились оба. 

(…) Менее всего могла походить на любовь неизъяснимая близость; 

сознание Николая Аполлоновича, по крайней мере, такой любви не знавало. 

Неизъяснимую близость Николай Аполлонович ощущал как позорный 

физиологический акт; в ту минуту мог бы он отнестись к выделению 

всяческой родственности, как и естественному выделению организма: 

выделения эти ни не любят, ни любят: ими – брезгают.»135 

Nenávist syna vůči otci je navíc zesílena děsivým zážitkem z dětství, kdy 

mu senátor ukazuje jeho vlastní obraz v zrcadle se slovy: „Podívej, je tam někdo 

cizí…“ Pojímání příbuzenského svazku a rodové spřízněnosti jako „odporného 

fyziologického aktu“ vede Nikolaje Apollonoviče k naprosto chladnému a 

děsivému pohledu na lidstvo a především na svou a otcovu osobu jako na 

výplody sestávající z kazícího se masa a krve, jimž zcela chybí duše; vlastní tělo 

rovněž velmi silně nenávidí a touží po jiném. Takto najednou dochází k proměně 

Nikolaje Apollonoviče v jinou bytost pod maskou, v Červené domino – přízrak 

bloudící petrohradskými ulicemi a rozsévající chaos a zmatení. Maska 

Červeného šaška se nakonec stává skutečnější bytostí než je sám senátorův syn. 

Nikolaj Apollonovič stále více podléhá tomuto negativnímu principu, až se 

nakonec pod vlivem své tragické rozdvojenosti proměňuje ve „zteřelou, ubohoučkou 

                                           
135 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 109.  
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nádobu, která musí jednoho dne prasknout“ a která už pomalu praskat začíná: 

«Холод запал еще с детства, когда его, Коленьку, называли не Коленькой, а – 

отцовским отродьем! Ему стало стыдно… (…) свой позор порождения 

перенес он и на своего позора: на отца. (…) Тогда-то вот Коленька понял, 

что все, что ни есть на свете живого, – отродье, что людей и нет, потому что 

они – порожденья; сам Аполлон Аполлонович, оказался и он порождением; 

то есть неприятною суммою из крови, кожи и мяса – неприятною, потому 

что кожа – потеет, мясо – портится на тепле; от крови же разит запахом не 

первомайских фиалочек.  

Души-то, стало быть, не было. (…) Он свою родную плоть – ненавидел; 

а к чужой – вожделел.  

Словом, сам стал чудовищами. 

– Лягушонок! 

– Урод! 

– Красный шут! 

Вот именно: при нем кровью шутили, называли отродьем; и над 

собственной кровью зашутил – шут; шут не был маскою, маской был 

Николай Аполлонович… (…) Преждевременно разложилась в нем кровь. 

(…) …оттого-то он, видно, и вызывал отвращение; (…) Этот ветхий, 

скудельный сосуд должен был разорваться: и он разрывался.»136 

Rozpad této „zteřelé ubohoučké nádoby“ je v románu dán do souvislostí 

s motivem bomby, kterou Nikolaj Apollonovič obdrží k zabití svého otce, aby se 

senátor proměnil „v lepkavou hmotu rozstříklou po stěnách domu“. Z konkrétního 

vražedného nástroje určeného k roztrhání nenáviděné bytosti se nenadále stává 

„bomba psychická“, která způsobuje ve vědomí Nikolaje Apollonoviče hrůzu 

přesahující míru snesitelnosti. Bomba a její exploze založená na nezměrném 

rozpínání plynů svou neodbytnou přítomností zničí všechnu „pentaliónovou, 

olověnou tíži“, která se v Nikolajově vědomí usadila, a postupně promění vše 

v nulu. Nepříjemný „nulový pocit“ – jakási přímá reflexe stavu jeho vnitřního 

světa – provází Nikolaje jako stín již od nejútlejšího dětství, je spojen s jeho 

blouznivými snovými vidinami přízračné bytosti rozpínající se do nezměrných 

prostor a nakonec se tříštící na milióny kousků, které se záhy promění v nic – 

                                           
136 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 332.  
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v nebytí, nulu jako symbol ztráty sebe sama v bezedné nekonečnosti Kosmu: 

«Это был Страшный Суд. 

– Ай, ай, ай: что ж такое я есмь?  

– Я есмь? Нуль… 

– Ну, а нуль? 

– Это, Коленька, бомба… 

Николай Аполлонович понял, что он – только бомба; и лопнувши, хлопнул: 

с того места, где только что возникало из кресла подобие Николая 

Аполлоновича и где теперь виделась какая-то дрянная разбитая скорлупа 

(в роде яичной), бросился молниеносный зигзаг, ниспадая в черные, 

эонные волны…»137 Pocity rozpínání a trhání na kusy («…будто тебя терзают 

на части, растаскивают члены тела в противоположные стороны: спереди 

вырывается сердце, сзади, из спины, вырывают, как из плетня хворостину, 

собственный позвоночник твой; за волосы тащат вверх; за ноги в недра… 

Двинешься – все замирает…»138) se ve vědomí Nikolaje Apollonoviče neustále 

vracejí a nabývají na intenzitě, až Dudkin jeho vlastní osud přirovná k osudu, 

který potkal mýtického Dionýza: «…ощущения органов чувств разлились 

вкруг меня, вдруг расширились, распространились в пространство: разлетался 

я, как бомб… (…) 

– А теперь я все понял: но ведь это ужас, ведь ужас… 

– Не ужас, а подлинное переживание Диониса: не словесное, не книжное, 

разумеется… Умирающего Диониса…»139  

Na základě svých vidin tak nakonec Nikolaj Apollonovič, jemuž „v duši 

cosi prasklo“, dosahuje přesvědčení, že vše kolem je pouze „blouznění, bezedno – 

bomba“, až se „srdci zdá, že nemůže být přítomnost“.  

Prostřednictvím těchto otřesných prožitků se velmi zásadně mění vnitřní 

svět Nikolaje Apollonoviče. Už dlouho dochází ve vědomí senátorova syna 

v jistých vypjatých okamžicích jeho života k záhadným „pulsacím astrálního 

těla“, které on sám, sedící až příliš dlouho v uzavřeném pokoji nad Kantem, 

považuje zpočátku za jakési „pseudohalucinace“ a snaží se je alespoň částečně 
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138 Dtto, 259.  
139 Dtto, 260. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

238  

vytěsnit ze svého vědomí. Ty se však neodbytně hlásí o svou existenci a 

představují „vítr“, do něhož se Nikolaj Apollonovič zaposlouchal, až v něm 

nakonec „zaslechl sebe sama“: «Вы так именно пережили себя; под влиянием 

потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело, на мгновение 

отделилось, отплыло от тела физического, и вот вы пережили все то, что 

вы там пережили: затасканные словесные сочетания вроде бездна – без дна 

или вне … себя углубились, для вас стали жезненной правдою, символом…»140 

Na počátku každé takové pulsace stojí čtenáři románu už známý pocit rozšíření 

vědomí do nesmírných rozměrů. V okamžiku, kdy už není kam růst, spatřuje 

Nikolaj Apollonovič až na samém konci „nový počátek“, který není zachytitelný 

žádným smyslovým orgánem, přesto však vzbuzuje – jako stíny vstupující ze 

snu do reálného světa – příšerné pocity. Tento „nový počátek“ definuje jako 

„nulu minus něco“: «…воспринималось нечто, что и не ноль, и не единица, а 

менее чем единица.»141 V jeho duši jako by se najednou cosi utrhlo, jako by se 

utrhl sám sobě, jeho vědomí „se marně snaží svítit“ a upadá do strašné tmy: 

«Закоулок был пуст, как и все: как там вверху пространства; так же пуст, 

как пуста человеческая душа. На минуту Николай Аполлонович попытался 

вспомнить о трансцендентальных предметах, о том, что события этого 

бренного мира не посягают нисколько на бессмертие его центра и что даже 

мыслящий мозг лишь феномен сознания; что он, Николай Аполлонович, 

действует в этом мире, он – не он; и он – бренная оболочка; его подлинный 

дух-созерцатель все так же способен осветить ему его путь даже с этим; 

осветить даже… это… Но кругом встало это: встало заборами; а у ног он 

заметил: какую-то подворотню и лужу. (…) Ничто не светило.»142  

Nikolaj Apollonovič najednou zjistí, že neexistuje střed vědomí, v jeho duši 

„zeje prázdný otvor“, který obklopuje tma. „JÁ“ se ukazuje být jen „černým 

skladištěm“, své „duchovní centrum“, které sám sobě vymezil jako „řadu 

logických premis určujících duši, myšlení a celý okolní svět, se postupně mění 

v naprostý chaos. Nikolaj Apollonovič se podobá „mouše pobíhající po okraji 

talíře, která nakonec nenávratně uvázne v lepkavé medové kaši“. Na jedné ze 

                                           
140 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 263. 
141 Dtto, s. 262. 
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svých „astrálních cest“ do kosmických prostor poznává děsivé tajemství svého 

pobytu ve světě. Před očima se mu otevírá „kniha života“ rodu Ableuchovů (Ab- 

-Laj-Uchovů), ve které je vepsán posvátný úkol v nekonečných vtěleních 

rozkolísat všechny hodnoty prostřednictvím „staré turanské bomby“: «И Николай 

Аполлонович вспомнил: он – старый туранец – воплощался множество раз; 

воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянства Российской 

империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать 

все устои; в испорченной крови арийской должен был разгореться Старинный 

Дракон и все пожрать пламенем; стародавний восток градом невидимых 

бомб осыпал наше время, Николай Аполлонович – старая туранская бомба – 

теперь разрывался восторгом, увидевши родину; на лице Николая 

Аполлоновича появилось теперь забытое, монгольское выражение.»143 Po 

vizi rozvratu civilizace vpádem „východního barbarství“ následuje vize „hodnot 

jako metafyzického nic“ a z ní vyplývající zničení árijského světa systémem 

těchto nulových hodnot. Namísto nového, dynamického řádu se objevuje řád 

statický, racionální, jehož hodnoty jsou ukotveny v enumeraci a „registraci 

oběhu občanů na všech třídách“ světových velkoměst. Zničení Západního světa 

je tak dovršeno jeho vlastní tragickou vyprahlostí a neměnností:  

– «Задача не понята: вместо Канта – быть должен проспект. 

– Вместо ценности – нумерация: по домам, этажам и по комнатам на 

вековечные времена. 

– Вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта – равномерная, 

прямолинейная. 

– Не разрушение Европы – ее неизменность.»144 

Vše následně vrcholí vidinou Apokalypsy, vidinou posledního soudu, kdy před 

Nikolajovýma očima zaniká Vesmír: «Страшный суд наступил. (…); тут бежали 

действительно планетные циклы – в миллиардогодинной волне: не было ни 

Земли, ни Венеры, ни Марса, лишь бежали вокруг солнца три туманных 

кольца…»145 Nikolaj Apollonovič je vržen do nekonečného prostoru a ve 

všeobecném rozpadu Kosmu se znovu ocitá na zemi, která se pod ním noří do 
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vod, a pozná, že nad jeho osudem „visí Saturnův meč“ (v „Saturna“ – symbol 

pohlcení, zániku a destrukce – se záhy proměňuje Apollon Apollonovič). Pod 

jeho vládou se Nikolaj Apollonovič stává „zvrhlou nestvůrou“, které je ve všech 

svých vtěleních od počátku světa až po současnost přikázáno ničit, vraždit a 

„podřezávat“ tisíce lidí: «…он был на земле: меч Сатурна тогда повисал 

неистекшей грозою; рушился материк Атлантиды: Николай Аполлонович, 

Атлант, был развратным чудовищем (земля под ним не держалась – 

опустилась в воды); после был он в Китае: Аполлон Аполлонович, богдыхан, 

повелел Николаю Аполлоновичу перерезать многие тысячи (что и было 

исполнено); и в сравнительно недавнее время, как на Русь повалили 

тысячи Тамерлановых всадников, Николай Аполлонвич прискакал в эту 

Русь на своем степном скакуне; после он воплотился в кровь русского 

дворянина; и принялся за старое: и как некогда он перерезал там тысячи, 

так он нынче хотел разорвать…»146  

Vysvětlení symboliky temné vlády Saturna lze hledat v gnostických 

filozoficko-náboženských soustavách (mandejské náboženství, ofité aj.), kde 

planety téměř vždy představují ztělesnění planetárních bohů – démonů působících 

na svět a duše lidí jistou negativní silou (dynamis) v podobě smrtelných muk. 

Oběžnice Saturn podle gnostických výkladů tak snáší na duše a svět pláč, 

kvílení, hněv, proklínání a rouhání.147 Pod vládou Saturna se v románu náhle 

zastavuje běh času, vše hyne, všechno se řítí, rozpíná a šíleně otáčí. Nikolaj 

Apollonovič cítí, jak se do místa jeho neviditelného centra, které bylo rozerváno 

a kde sídlilo JÁ, usazuje JÁ druhé, které slétlo ze Saturna, neúprosná „logika se 

stává kostmi, sylogismy šlachami a vše obrůstá masem logického obsahu“. 

Slovo Saturn zní ve vědomí Nikolaje Apollonoviče už pouze jako ozvěna a rodí 

se z něho slovo nové: „Sa… tourne“ (z franc. otáčet se) a „turn-turn“ (z angl. 

otočit, obrátit):  «Все падало на Сатурн; атмосфера за окнами темнела, чернела; 

все пришло в старинное, раскаленное состояние, расширяясь без меры, все 

тела не стали телами; все вертелось обратно – вертелось ужасно (…), Sa… 

tourne… (…) за окнами его кабинета, в совершенной темноте, раздавалось 
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громкое бормотание: турн – турн – турн.»148 Tím se pomyslné „kolo času“ 

dává znovu do pohybu, ovšem opačným směrem, až se nakonec zastaví 

v nulovém počátku. Společně s vynulováním času dochází i k anulaci vědomí; 

„já jsem“ najednou v čase „nultého roku“ znamená „nulu“, tj. okamžik po 

překročení kritického bodu rozpínání Kosmu a výbuchu bomby (destrukci světa 

a vědomí): «То летоисчисление бежало обратно. 

– Да какого же мы летоисчисления? 

Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись, ответил:  

Никакого, Коленька, никакого: времяисчисление, мой родной, – 

нулевое… (…) ужасное содержание души Николая Аполлоновича беспокойно 

вертелось (там, в месте сердца, как жужжавший волчок: разбухало и 

ширилось: ужасное содержание души – круглый ноль – становилось 

томительным шаром; казалось: вот логика – кости разорвутся на части. 

Это был Страшный Суд. 

– Ай, ай, ай: что ж такое я есмь? 

– Я есмь? Нуль… 

– Ну, а нуль? 

– Это, Коленька, бомба… 

Николай Аполлонович понял, что он только бомба;…»149 

Od tohoto okamžiku si Nikolaj Apollonovič velmi intenzivně uvědomuje přítomnost 

temného principu ve své duši, jehož působením se může během krátké chvíle 

vše rozpadnout a roztříštit na části v jakési „modravé nic“. Poté, co se senátorův 

syn dotkne „samotné nuly“ – nebytí, začíná postupně kráčet po cestě hledání 

ztracené integrity, zářícího středu vědomí – JÁ. Jeho vědomí je pod vlivem 

tragických prožitků podivně rozštěpeno. Jednu část pokrývá tma visící nad 

bezednou propastí nulového pocitu, část druhá žije v napjatém očekávání vytrysknutí 

„oslnivého paprsku“: «…чувства ж были разорваны, как разорвано самое я; 

из разрыва же я – ждал он – брызнет слепительный светоч и голос родимый 

оттуда к нему изречет, как всегда, – изречет в нем самом: для него самого…»150 

Zlomovým okamžikem v jeho bytí je uvědomění si „kruté ohavnosti“, která se 
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usídlila v jeho duši a která ho vede do prázdnoty: «…мгновение, точка, – как-

то прытко раскинувшись по кругам, превращалось медлительно в космический, 

разбухающий шар; шар этот лопался; пята ускользала в мировые пустоты: 

странник во времени рушился, неизвестно куда и во что, (…) Да, имени 

тяжелому безобразию – нет!»151 Nikolajovo vědomí je najednou „ozařováno 

mírně se linoucím světlem“, které projasňuje skutečný, otřesný význam jeho 

plánu zničit a roztrhat prostřednictvím aktu otcovraždy svět stávajících hodnot: 

«…сознание же светило бесстрастно всем роящимся образам; а когда они 

впаялись друг в друга, то сознание начертало на них потрясающий, 

нечеловеческий смысл; тогда Николай Аполлонович чуть не плюнул от 

отвращения: (…) Я – отъявленный негодяй…»152 

Změna v bytí Nikolaje Apollonoviče je v románu zároveň symbolizována 

setkáním nositele „purpurově červeného domina s černou škraboškou“, považovaného 

za „démona“ vynořivšího se odněkud z podsvětního světa, s Bílým dominem – 

Smutným dlouhánem. V tuto chvíli vytanou v jeho vědomí slova: „Jsem nemocen, 

jsem hluchý“ («Я – больной, глухой, обремененый…»153). Od tohoto 

okamžiku jako by se Nikolaj Apollonovič pomalu vydával na cestu, která vede 

k duchovní očistě a osvobození vědomí ze zajetí nepravých myšlenkových 

forem. Důležitým aktem na této cestě je v románu exploze bomby ukryté na 

neznámém místě (bomby mající nejen fyzickou ale i psychickou povahu; a její 

zdánlivá ztráta může ukazovat na akt jejího přechodu v symbol ničení 

přítomného v duších románových hrdinů). Bomba nezmaří život senátora, 

razantně ovšem od sebe odtrhne dva mody bytí senátora, jeho syna a dalšího 

z hrdinů románu – Alexandra Ivanoviče Dudkina. Symbolická exploze totiž 

způsobí zánik a rozpad hranic krychlového vězení senátorova domu. Senátor 

ztrácí strach z otevřených prostor a opouští svůj „starý svět norem, linií, paragrafů 

a zákonů“, jimiž vždy chtěl všechno spoutat, a jeho syn upadne do nervové 

horečky, která může asociovat přítomnost „iniciační nemoci“, kdy se starý svět 

vědomí postupně rozpadá a rodí se svět vědomí nového. Po probuzení z horečky 

Nikolaj Apollonovič opouští „petrohradský labyrint“ a putuje do Egypta – „země 
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zapomnění“. Tato cesta má zcela jednoznačně symbolický charakter a její 

vysvětlení je možné hledat ve starověkých gnostických textech, zejména v tzv. 

„Písni o perle“. Jedna z fází nebezpečné iniciační cesty královského syna za 

„perlou“, duší je zobrazena jako sestup do egyptské země („Až sestoupíš do 

Egypta / a přineseš odtud perlu, / která je tam, blízko syčícího draka, / oblečeš si 

ten šat z drahokamů / i plášť, jenž na něm spočívá, to, po němž toužíš, / a budeš 

se svým bratrem.“154). Zde však královský syn zapomíná na své určení a cíl své 

cesty, upadá do spánku zapomnění. Pro gnostiky představoval Egypt – země, 

která „leží nízko“, která je odkázána na vláhu z hlubin Nilu a která nezná 

přirozeně „nebeský déšť“– symbol tíhy hmotnosti a sestupu. Dochází tak 

k zapomenutí sebe sama a ztrátě vlastní identity, hrdina „Písně o perle“, 

královský syn na své cestě zapomíná, proč vlastně putuje, i když svůj cíl – 

„perlu“ – věčný život má prakticky na dosah. 

V cestě Nikolaje Apollonoviče je možné spatřovat obdobné symptomy 

symbolického sestupu. Spolu s románovým hrdinou se v poslední části díla – 

Epilogu – ocitáme v poušti, která „v slunečním žáru vypadá nazelenalá a mrtvá“. 

Ačkoliv jako by stále ještě vše nezemřelo (Nikolaj Apollonovič v poušti občas 

zaslechne podivný dunivý zvuk, který slýchal v Petrohradě), stále více ho to 

„táhne k mumiím“ a také se zajímá o „Knihu Mrtvých“ . Zájem o zmizelý a 

zemřelý svět civilizace starověkého Egypta budí v jeho vědomí úvahy o lidské 

kultuře, která musí v duchu křesťanské apokalypsy zaniknout, aby byla 

vytvořena kultura na vyšší kvalitativní úrovni. Veškerá stávající kultura je tak 

pro něho už jen „ztrouchnivělou hlavou, všechno je v ní mrtvé, nic nezůstalo, 

musí dojít k výbuchu, který všechno smete“. S jedním z nejznámějších symbolů 

Egypta, pyramidou, se setkáváme už i v sedmé kapitole románu. Pyramida se 

dostává do vědomí Nikolaje Apollonoviče jako symbol smrti, jako blouznění 

měřitelné čísly. Sám sebe považuje senátorův syn za jednotku, která putuje 

časem, za níž následuje třicet nul a která se „přetváří v nestvůrnost pentaliónu“ 

opakující se a násobená víc než miliardakrát na věky věků. Najednou se ve 

vědomí Nikolaje Apollonoviče objevuje myšlenka „přeškrtnout jednotku“, aby 

došlo ke zhroucení nestvůrnosti oněch třiceti nul. Tato myšlenka potom vrcholí 

v Epilogu, kdy se Nikolaj Apollonovič opírá o „mrtvý bok pyramidy“ a dochází 
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k závěru, že sám je takovou pyramidou – vrcholkem kultury, která se dříve nebo 

později nutně zřítí. Poslední okamžiky jeho pobytu v Egyptě jsou v románu 

doprovázeny elegickou krajinomalbou, která dokresluje celkovou atmosféru 

odumírání dosud existujícího stavu světa vědomí: «Завечерело: и в беззорные 

сумерки груды Гизета протянуты безобразно и грозно; все расширено 

в них; и все от них ширится; во взвешенной в воздухе пыли загораются 

темно-карие светы; и душно. (…) Николай Аполлонович привалился 

задумчиво к мертвому, пирамидному боку.»155  

Pobyt v poušti „země zapomnění“ vede Nikolaje Apollonoviče, podobně 

jako královského syna v „Písni o perle“, k  symbolickému probuzení za spánku 

a cestě zpět („Vstaň, procitni ze spánku. (…) / Vzals na sebe otrocké jho – / (…) 

vzpomeň si na perlu, / (…) Zmocnil jsem se perly a vydal se na zpáteční cestu 

k rodičům. Odložil jsem svůj nečistý kroj, zanechal jej v jejich zemi a vydal se 

přímou cestou…“156). Návratem zpět do Ruska se počíná poslední fáze bytí 

Nikolaje Apollonoviče, ve které lze do jisté míry, tak jako v cestě jeho otce do 

širších prostor, spatřovat určité náznaky duchovní obrody a katarze. Z jeho 

vědomí dávno zmizely dřívější myšlenkové formy, je zapomenuto Kantovo 

vězení logiky a lineárně-kvadratické bludiště Petrohradu, stejně jako otřesné 

„mongolské dědictví“. Nikolaj Apollonovič žije na venkově samotářským životem, 

prudkost a roztěkanost jeho povahy zmizela, místo toho chodí po polích, „líně 

sleduje polní práce“, občas je vídán v kostele a čte filozofa Skovorodu. Jeho 

život tedy probíhá dál ve znamení příklonu k tradičním hodnotám, ve znamení 

religiózního obratu, celkového zklidnění a tichého očekávání jakési tajemné 

zvěsti o budoucím setkání v tiché zapomenuté uličce, kterou s sebou následně 

přináší postava Bílého domina, Smutného dlouhána jako symbolu spasitele. 

DUDKINOVA „APOKALYPSA“   

Další z románových postav disponující vědomím s podivnými atributy je vedle 

otce a syna Ableuchovových Alexandr Ivanovič Dudkin. S jeho existencí se 

zprvu setkáváme v podobě výplodu senátorovy „prázdné mozkové hry“, později 

                                           
155 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 418.  
156 In POKORNÝ, P. Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 1986, s. 18.  



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

245 

začíná mít tento „výplod“ vlastní autonomní svět vědomí a počíná svou doslova 

„přízračnou pouť“ románovým prostorem. Poté, co vychází ze senátorovy hlavy 

a „zaexistuje v kalně žlutých prostorách“, začínají ho pronásledovat podobné 

prázdné myšlenky jako jeho nechtěného „stvořitele“. Do jeho bytí čím dál 

intenzivněji proniká pocit jak by „pozřel neznámý, trpký jed“, jeho vědomí se 

často odděluje od těla a točí se kolem jako „neovládané kormidlo“.  

Jednou z dominant Dudkinova bytí ve světě je jeho nepřekonatelná samota, 

která způsobuje nejen ztrátu kontaktu s vnějším světem, ale nakonec i ztrátu 

kontaktu se sebou samým, se „slovem“, ztrátu JÁ: «Знаете… Одиночество 

убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете, 

Николай Аполлонович, что слова мои путаются. (…) Я путаюсь в каждой 

фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не то: хожу 

все вокруг да около… Или я вдруг забываю, как называется, ну, самый 

обыденный предмет; и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще. Затвержу: 

лампа, лампа и лампа; а потом вдруг покажется, что такого слова нет: 

лампа. А спросить тотчас некого; (…) Я – я: а мне говорят, будто я – не я, а 

какие то мы. Но позвольте – почему это? А вот память расстроилась: 

плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового 

расстройства…»157 Tímto okamžikem přiznává Alexandr Ivanovič Dudkin ve 

svém vědomí přítomnost rozkladného procesu způsobujícího nepříjemný pocit 

„noření se do prázdnoty“. Sám tento rozkladný proces označuje za symptomy 

podivné nemoci, kterou jsou nakaženi téměř všichni lidé. Projevy této nemoci 

jsou podle něho stesk, halucinace, tupá bolest hlavy, ale hlavně „obecná touha 

po smrti“, kterou se stále více začíná opájet: «Верх движения – мировая 

бездонная пустота. (…) Больны почти все. (…) Но все мое провокаторство 

во имя одной великой, куда-то тайно влекущей идеи; и опять-таки не идеи, 

а – веяния. (…) …я могу назвать его общею жаждою смерти; и я им 

упиваюсь с восторгом, с блаженством, с ужасом».158 

Vlastní duše Dudkinovi připadá jako prostor, odkud se na vše dívá a kam 

pomalu vstupuje tma. Jeho pokojík, hrozivé vlhké schodiště, půda spolu se 

špinavými chuchvalci mlhy představují jeho tělo v podobě „odpadlých orgánů“, 

                                           
157 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 81, 82. 
158 Dtto, s. 90, 91.  
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které za sebou vleče jeho vědomé JÁ. „Najednou dochází k závěru, že světový 

prostor je „pustý jako pokoj, poslední meta bohatství, příbytek žebráka“: 

«Далеко вперед и назад освещало сознание – космические времена и 

космические пространства. (…) В тех пространствах не было ни души: ни 

человека, ни тени. (…) И пустовали пространства. (…) Посреди своих 

четырех взаимно перпендикулярных стен он себе самому показался в 

пространствах пойманным узником…»159 Pod tíhou těchto pocitů dochází 

Dudkin, podobně jako Nikolaj Apollonovič Ableuchov, k poznání, že „dějiny 

jsou zvětralá hornina, humanizmus se vyžil, jeho doba končí a nastává epocha 

zdravého barbarství“: «Александр Иванович в эту пору проповедовал 

сожжение библиотек, университетов, музеев; проповедовал он и призванье 

монголов (…). Все явления современности разделялись им на две 

категории: на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, 

принужденное пока таиться под маской утонченности (явление Ницше и 

Ибсена) и под этою маскою заражать сердца хаосом, уже тайно 

взывающим в душах».160  

Tímto tragickým poznáním se v podstatě počíná Dudkinova „osobní 

apokalypsa“. K jejím projevům zprvu patří děsivé snové vize či chiméry orientálců 

(Tatarů, Japonců, Mongolů) vystupujících na pozadí žlutých tapet jeho pokoje – 

vězení. Ty symbolizují, podobně jako ve vizích Nikolaje Apollonoviče Ableuchova, 

apokalyptické údálosti ničení a pádu civilizace: «Явление заключалося 

в странной галлюцинации: на коричневато-желтых обоях его обиталища от 

времени до времени появлялось призрачное лицо; (…) То семит, то монгол 

вперяли в Александра Ивановича взор, полный ненависти.»161  

Nejhorší hrozbu pro jeho bytí ovšem představuje stále silnější vynořování 

se neznámého a nesmyslného slova enfranšiš v jeho vědomí. Dudkin také velmi 

často mluví o neznámé osobě, podivném stínu, který se neustále žene za ním, 

jako o „strážkyni jeho nehostinného prahu bytí“, s níž se čas od času setká a jejíž 

existence pravděpodobně skrytě souvisí s tímto neznámým slovem. Později 

nabývá dojmu, že tento stín se stává stále určitější bytostí plnou nenávisti, která 

                                           
159 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 302–303. 
160 Dtto, s. 292. 
161 Dtto, s. 92.  
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ho pronásleduje na každém kroku se zjevnou snahou ho „nenávratně zničit“. Je 

ale také možné s ní „splynout v touze vyplenit a rozvrátit“ sebe i svět. V podobě 

těchto negativních sil, nesoucích v románu i jiná další označení (on, oni…), se 

Dudkin podle všeho konfrontuje s negativními obsahy, které jsou imanentní 

součástí jeho vnitřního života a nakonec jim sám podléhá: «Но вечером, на 

площадке третьего этажа Александра Ивановича схватили какие-то руки и 

толкали к перилам, явно пытаясь столкнуть – туда, вниз. (…) Было пусто. 

(…) Наконец в последнее время по ночам Александр Иванович слышал 

нечеловеческий крик… с лестницы… (…) Только раз слышал он на улице 

этот крик – там, у Медного Всадника… (…) Это вас они ищут…»162  

Toto Dudkinovo „podlehnutí“ je v románu symbolicky zpodobeno jeho 

osudovými setkáními s bytostmi z jiného, podsvětního světa. Z těchto symbolických 

událostí vystupují do popředí zejména dvě poslední, při nichž se s nevyhnutelností 

naplňuje „karma“ Alexandra Ivanoviče Dudkina. Při prvním setkání jde o nečekaný 

příchod podivného hosta, Peršana Šišnarfne do Dudkinova pokoje jako symbolu 

duševních prostor. Jeho černá silueta vystupuje na pozadí zelených prostor 

táhnoucích se za okny. Neznámý host Alexandru Ivanoviči sděluje, že prostor, 

ve kterém žije, má čtvrtý rozměr a je „bodem dotyku roviny bytí s kulovým 

povrchem astrálního kosmu“, odkud mohou být v mžiku vyvrženi jeho obyvatelé, 

před nimiž „nechrání žádná stěna“. Poté Dudkinovi otevírá „zemi duchů, říši 

stínů“ a ten do ní pomalu sestupuje. Symbolický akt sestupu je v románu 

vyjádřen „dematerializací“ návštěvníka, který se nakonec v podobě čisté esence 

negativní energie stává součástí Dudkinova vědomí: «Черный контур, там на 

фоне окна, в освещенной луною каморке становился все тоньше, легче; он 

казался листиком темной, черной бумаги, неподвижно наклеенным на фоне 

окна; звонкий голос его, сам собой раздавался посредине комнатного 

квадрата; но всего удивительней было то обстоятельство, что заметнейшим 

образом передвигался в пространстве самый центр голоса – от окна – по 

направлению к Александру Ивановичу; это был самостоятельный, невидимый 

центр, из которого крепли уши рвущие звуки. (…) в эту комнату вошел 

плотный молодой человек, имеющий три измерения; прислонившись 

к окну, он стал просто контуром (и в добавок – двухмерным); далее: стал 

                                           
162 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 289. 
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он такою слойкою черной копоти, (…) а теперь эта черная оконная копоть, 

образующая человеческий контур, (…) истлевала в блещущую луною золу 

(…) словом: контура не было. Явное дело – здесь имело место разложение 

самой материи; материя эта превратилась вся, без остатка, в звуковую 

субстанцию, оглушительно трещавшую – только вот где? Александру 

Ивановичу казалось, что трещала она – в нем самом».163 Po tomto symbolickém 

splynutí Dudkin poznává, že pomyslný „pas“ nutný ke vstupu do „říše stínů“ je 

vepsán v něm samém a že svůj sestup musí ještě stvrdit podpisem do sebe 

samého prostřednictvím „jednoho, poněkud výstředního kousku“. Alexandr 

Ivanovič již jako obyvatel neviditelného světa stínů pochopí, že všechny 

stížnosti obracející se k viditelnému světu jsou bezvýsledné, spojil se s nimi, 

vstoupila do něho jejich síla, „přebíhala od orgánu k orgánu a hledala v těle 

duši“, až ovládla celou jeho bytost. Podobně jako v astrálním prostoru Nikolaje 

Apollonoviče Ableuchova i v Dudkinově stínovém světě vše probíhá obráceně; 

„Ivanov je jakýsi Japonec Vonavi, ze Šišnarfne se stává Enfranšiš, které si přišlo 

pro duši“: «Наши пространства не ваши; все течет там в обратном 

порядке... И просто Иванов там – японец какой-то, ибо фамилия эта, 

прочитанная в обратном порядке – японская: Вонави. 

– Стало быть, и ты прочитываешься в обратном порядке, – прометнулось 

в мозгу. 

И понял он: Шишнарфне, Шиш-нар-фне… Это было словом знакомым, 

произнесенным им при свершении акта; только сонно знакомое слово то 

надо было вывернуть наизнанку. 

И в припадке невольного страха он силился выкрикнуть: 

– Енфраншиш. 
Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но чрез посредство 
собственного аппарата гортани ответило: 
– Ты позвал меня… Ну – и вот я… 
Енфаншиш само пришло за душой.»164 

Po symbolické proměně Dudkina v „obyvatele říše stínů“ dochází po krátkém 

intermezzu, představujícímu jeho zoufalý běh prostorem a útěk před silami, 

                                           
163 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 296, 297. 
164 Dtto, s. 299.  
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které pak vedou k naprosté destrukci bytí a jimž již není možno utéct, k návratu 

zpět, ke zklidnění, zpomalení a konečnému zastavení jeho „šíleného běhu“ 

světovým prostorem. Dudkin na útěku z těsného vězení čtyř stěn domu – vědomí 

na několik okamžiků putuje na půdu. Tento topos může v psychoanalytickém 

slova smyslu, kdy je dům např. v Jungově pojetí „analogií lidské duše“ (dům a 

literární postava totiž žijí ve zvláštní symbióze), znamenat Dudkinův poslední 

výstup v čase a prostoru. Zde na něj „dýchne atmosféra uklidnění a smiřujícího 

stesku, odněkud se ozývá tichá motlitba: „Seznávám svou vinu, Hospodine… 

Myje ruce své, smyl jsem svědomí, nevinného vydal jsem k ukřižování.“ Dudkin 

naposledy přehlédne světové dění jako defilé marného běhu až do chvíle 

„zaznění archandělovy trouby“. Zároveň vidí směrem ke svému obydlí cválat 

noční tmou žhnoucího „apokalyptického jezdce“ a vrací se smířený se svým 

osudem do těsného pokoje, aby očekával „posledního hosta“, jehož návštěva 

nakonec dovrší Dudkinovu „osobní apokalypsu“: «…глупый, – нужно было 

выскочить не из комнаты, а из тела; может быть, комната и была его телом, 

а он был лишь тенью? Должно быть, потому что из-за запертой двери 

угрожающе прогремел голос, только что перед тем гремевший из горла: 

– Да, да, да… Это – я … Я – гублю без возврата… (…) чердак не был 

заперт; и туда Дудкин бросился. (…) Александр Иванович тут собой 

овладел; и он мог бы вернуться: в комнате – это знал он наверное – никого, 

нечего (приступ болезни прошел). Но уходить с чердака ему не хотелось: 

осторожно он проходил средь кальсон, полотенец и простынь к заплетенному 

осеннею паутиной окну и просунул он голову из стекольных осколков: то, 

что он видел, успокоением и миротворною грустью на него дохнуло теперь. 

(…) Небо очистилось. (…) И бурила Нева. (…) Голос пел: Помилуй, Господи! 

Прости, Исусе! (…) И конь слетел со скалы. По камням понеслось 

тяжелозвонкое цоканье – через мост: к островам. Пролетел в туман Медный 

Всадник; у него в глазах была – зеленоватая глубина; и рванулось медное 

темя; на булыжники конские обрывались копыта, (…) густой пар из 

ноздрей обдал улицу световым кипятком; (…) Цоканье там уже слышалось; 

и – фыркали ноздри, которые проницали, пылая туман световым, раскаленным 
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столбом. (…) Александр Иванович отошел от окна, успокоенный, усмиренный 

(…) Робко он отворил чердачную дверь; он решился вернуться в каморку.»165 

Záhy Dudkinův pokoj – vědomí, které se mezi tím stalo „vědomím stínu“, 

navštíví poslední host – „ohnivá apokalyptická bytost“ v podobě oživlé sochy 

Měděného jezdce. Prostor se začíná rozpadat, černý pokojík se otevírá do nedozírna 

a jeho stěny začínají pomalu propouštět „jedovatě namodralé páry“. Alexandr 

Ivanovič Dudkin (stejně jako Jevgenij z Puškinovy „petrohradské povídky“) 

pochopí, že celá staletí běžel marně, že vše minulé, ale i to, co přichází, je jen 

„přízračnou křížovou cestou“ trvající až do okamžiku, kdy se uzavře kruh 

světového dění. Nakonec se Dudkinův host, podobně jako předchozí návštěvník, 

promění v roztavený kov a se slovy: „Umři, trp…“, se proleje do Dudkinových 

žil: «Я вспомнил… Я ждал тебя… (…) Медноглавный гигант прогонял чрез 

периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованый круг; (…) 

Александр же Иваныч, тень, без устали одолевал тот же круг, все периоды 

времени, пробегая по дням, по годам, по минутам, по сырым петербургским 

проспектам, пробегая – во сне, на яву, пробегая… томительно; (…) 

Александр Иваныч – Евгений, впервые тут понял, что столетие он бежал 

понапрасну, (…) а все бывшее совокупно с навстречу идущим – только 

призрачные прохожденья мытарств до архангельской трубы. (…) Он пал 

к ногам Гостя: 

– Учитель! 

В медных впадинах гостя светилась медная меланхолия; на плечо 

дружелюбно упала дробящая камни рука и сломала ключицу, раскаляяся 

докрасна. 

– Ничего, умри, потерпи… 

Металлический гость, раскалившийся под луной тысячаградусным 

жаром, теперь сидел перед ним опаляющий, красно-багровый; вот он, весь 

прокалясь, ослепительно побелел и протек на склоненного Александра 

Ивановича пепелящим потоком; в совершенном бреду Александр Иванович 

трепетал в многосотпудовом объятии: Медный Всадник металлами пролился 

в него.»166 

                                           
165 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 299–302. 
166 Dtto, s. 306–307.  



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

251 

 Dudkinovi vstoupí do duše „cosi ocelového“, a tak dříve než se jeho svět 

rozpadne pod údery kovu, rozhodne se učinit zoufalý sebezáchovný pokus, 

jehož podstatou bude zničit ve vnějším světě vše, co podle něho představuje 

koncentraci veškerého zla – město, senátora Ableuchova a především provokatéra 

Lippačenka, kterého považuje za jednu z příčin svého tragického duševního 

stavu: «неизбежны – погони; и неизбежны удары (…) проломить – ударами… 

по Липпаченко! (…) Тогда все обернется; под ударом металла, дробящего 

камни, разлетится Липпаченко, чердак рухнет и разрушится Петербург; 

кариатида разрушится под ударом металла; и голая голова Аблеухова, от 

удара Липпаченке рассядется надвое.»167  

Lippačenko – bytost symbolizující v románu provokaci a rozvrat a jejíž 

zásluhou se ve světě iniciuje přítomnost „reálné ale i psychické bomby“ – stojí 

u zrodu duchovní krize Dudkina a Nikolaje Apollonoviče Ableuchova. Stát se 

Lippačenkem je možné cestou zřeknutí se všech citů (Lippačenkovo srdce je 

bezúčelně ohnivým tepajícím středem, do kterého nikdy nevstoupilo slunce), 

čímž se v duši najednou otevírá možnost chladně ovládat vůli svých budoucích 

obětí. Svou tělesnou podobou, ale i svým duševním světem vzbuzuje Lippačenko 

nepřekonatelný odpor (tlouštík, který se podobá spíše míšenci Semity a 

Mongola, a jehož duše je rovněž „obrovským stínovým tlusťochem“). V Dudkinovi 

vzbuzuje představu „bezúčelné, do nebe volající ohavnosti“, odporného hmyzu, 

který je třeba jednou provždy vyhubit: «Припоминалась первая встреча 

с Липпаченко; впечатление было не из приятных (…) И по мере того, как 

он углублялся в Липпаченко, в созерцание частей тела, замашек, повадок, 

перед ним вырастал не человек, а – тарантул. (…) И тут что-то стальное 

вошло к нему в душу: 

– Да, я знаю, что сделаю. 

Осенила блестящая мысль: все так просто окончится: как это все не 

пришло ему раньше; миссия его – начерталась отчетливо.»168 Dudkin, jehož 

vnitřní svět praská, nezadržitelně se rozpadá a spěje ke svému neodvratnému 

konci v „černém vlhku“ (ve vědomí zaznívá zoufale znějící nářek: «Душа моя, 

– встало из сердца: – душа моя, – ты отошла от меня… Откликнись, душа 

                                           
167 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 306.  
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моя: бедный я... Встало из сердца: Пред тобою паду я с разорванной жизнью... 

Вспомни меня: бедный я.»169), se rozhodne k činu, jež má svou symbolikou 

blízko k „rituální oběti“. Podobně jako je vědomí Nikolaje Apollonoviče a 

Dudkina jako Dionýzos trháno na kusy a ztrácí svůj střed, je nakonec i Lippačenko 

Dudkinem doslova rozřezán na kusy: «И оттуда что-то такое прошипело 

насмешливо; и подумалось где-то, что газы, потому что живот был распорот 

(…) теперь сознание ширилось; чудовищная периферия его внутрь себя 

всосала планеты; и ощущала их – друг от друга разъятыми органами; 

солнце плавало в расширениях сердца; позвоночник калился прикосновением 

сатурновых масс; в животе открылся вулкан.»170 Bezprostředně po vraždě 

Lippačenka ztrácí Alexandr Ivanovič Dudkin definitivně svoji duši a propadá se 

do nebytí: «Когда утром вошли, то Липпаченка уже не было, была – лужа 

крови; был – труп; и была тут фигурка мужчины – с усмехнувшимся белым 

лицом, вне себя; у нее были усики; они вздернулись к верху; очень 

странно: мужчина на мертвеца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; 

руку эту простер он; по его лицу – через нос, по губам – уползало пятно 

таракана. (…) Видимо, он рехнулся.»171 

Dudkinovo putování románovým prostorem má tedy zcela zřetelně 

apokalyptický náboj, v jeho vědomí vystupují obrazy prostoru řítícího se do 

hlubin vodních spoust, prostoru, který se vzepjal jako kůň před osudovým 

skokem do propasti. Stále očekává příchod dnů plných hrůzy, po nichž se všechno 

definitivně zřítí a navrátí do svého zárodečného modu: «…медный конь копыт 

не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение; рассечется 

земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от 

труса изойдут повсюду горбом. (…) Бросятся с мест своих в эти дни все 

народы земные; брань великая будет, – брань, небывалая в мире: желтые 

полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские 

океанами крови; будет, будет – Цушима! Будет – новая Калка!.. (…) 

Куликово поле, я жду тебя! (…) Воссияет в тот день и последнее Солнце 

над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под 

                                           
169 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 380.  
170 Dtto, s. 386. 
171 Dtto, s. 386. 
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монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими 

берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну 

океанов – в прародимые, давно забытые хаосы. (…) Встань, о, Солнце. (…) 

будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом – все провалится; 

о, кружитесь, о, вейтесь, последние, ни с чем несравнимые дни.»172  

Bělého apokalyptická koncepce stavu světového prostoru, kterou v románu 

projektoval do světa vědomí Nikolaje Apollonoviče Ableuchova a Alexandra 

Ivanoviče Dudkina, se v kontextu ruské literatury přelomu počátku 20. století 

blíží koncepcím, které vyjádřil Vasilij Rozanov v jedné z kapitol („ Čas konce“) 

své knihy „Apokalypsa naší doby“ (1918). I zde můžeme pozorovat zjevnou 

snahu diagnostikovat symptomy tohoto „času konce“. Je pozoruhodné, že jak 

Bělyj, tak i Rozanov se v některých momentech naprosto shodují ve svém nazírání 

na věc. Jde zejména o problém proměny živých bytostí ve stíny, přítomnost 

podivné nemoci zachvacující lidstvo, absenci životního, tvůrčího principu 

v lidských duších a o nevyhnutelnou touhu vše obrátit zpátky: „Takže ‚čas 

konce‘ bude proto tak strašný, tak neuvěřitelně úděsný, tak neslýchaně hladový, 

že sami lidé se promění v jakési ‚škorpióny, kteří bodají sami sebe i sebe 

navzájem‘, protože vůbec ‚nic nebylo‘, a oni sami – s břichy doslova scvrklými 

a povislými, žebra bys jim mohl spočítat – se tajemně proměnili ve ‚stíny lidí‘, 

v přízraky člověka, do jisté míry jen v lidi podle jména.“173 

PÁD SOFIE DO HMOTNÉHO SVĚTA 

Další postavou putující prostorem Bělého románu je postava Sofie Lichutinové, 

v níž lze jasně spatřit souvislosti jednak s učením V. Solovjeva, jednak s Bělého 

milostným poměrem s L. D. Blokovou. Tomuto problému jsme se již částečně 

věnovali v kapitole této práce reflektující Solovjevovy myšlenkové impulsy 

v Bělého tvůrčí činnosti (viz výše). Sofie Lichutinová ovšem v románu neztělesňuje 

„Světovou moudrost“, celé její bytí je posunuto spíše do parodické roviny. 

Přestože je krásnou ženou,„božským cherubem“, veškerá její krása je však velmi 

                                           
172 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 99, 252. 
173 ROZANOV, V. Apokalypsa naší doby. In Apokalypsa naší doby. Praha: Torst, 1997, s. 110, 

přel. K. Štindl, doslov napsala M. Zadražilová. 
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nestálá a pomíjivá: krásné černé vlasy jsou příslibem „hrozícího knírku na stará 

kolena, její bujné tvary znamenají hrozbu předčasného ztloustnutí kolem třicítky“. 

„Božský cherub“ (označení, v němž je při pohledu na Sofii „ze samé roztržitosti 

míšena křesťanská mytologie s mytologií východní“) se ale cítí být spíše 

Japonkou. Ve svém bytě na Mojce se pohybuje v růžovém kimonu, až je 

nakonec Nikolajem Apollonovičem nazvána „japonskou loutkou“.174 Sofiin byt, 

podobně jako byt Ableuchových a Dudkinův, symbolizuje dusné vězení, je to 

jakýsi „skleník“, kterému – stejně jako Sofii samotné – chybí perspektiva a 

v němž se každý návštěvník doslova „zalyká vlhkým vedrem“: «Все шесть 

крохотных комнатушек отоплялися паровым отоплением, отчего в квартирке 

задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла окон потели; и потел 

посетитель Софьи Петровны; вечно потели – и прислуга, и муж; сама София 

Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская 

хризантема. Ну, откуда, же в этой тепличке завестись перспективе? 

Перспективы не было.»175 Sofie Petrovna, dáma s malinkým čelem, v němž 

v žádném případě nelze vzbuzovat chaos, má tendenci všechno komolit a plést, 

zaměňovat názvy, vlastní jména, cizí slova, všemu se smát (věcem vtipným 

i nevtipným, ale i slovům vážným), takže každého návštěvníka urazí její 

„bujarý, ne zrovna společenský smích“ a ten je po chvíli ochoten zařadit ji nikoli 

do skutečného světa, ale spíše do jakéhosi polosvěta loutek: «А, однажды, она 

при Липпаченко, с хохотом выхватила шпилку от шляпы и всадила 

в мизничик: 

– Посмотрите: не больно; и крови нет: восковая я… кукла.»176  

                                           
174 Podobnou „loutkovitost“ vykazuje i její manžel, prostý člověk poručík Lichutin 

(«…обладал носом, ртом, волосами, ушами…»). БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: 
Наука, 1981, с. 68). Z poručíkovy tváře vyzařuje „trudovitá prázdnota“ a jeho údělem je 
úděl normálního člověka. V okamžiku, kdy „loďka jeho vědomí najede na skálu 
nepochopitelnosti, plavidlo se rozbije a veslař utone“. Lichutin v románu narazí na 
neproniknutelnou zeď, ztrácí rozum a proměňuje se v „naprostého idiota“, který v sobě až 
do okamžiku svého setkání se smrtí nic nenachází. Po neúspěšném pokusu o sebevraždu 
si Lichutin uvědomí, že spolu s hákem, který tíhou svého vlastního těla vytrhl ze stropu, 
ze sebe zároveň vytrhl vše, co v něm vřelo a smiřuje se s životem. 

175 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 60–61. 
176 Dtto, s. 68. 
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V bytí Sofie Petrovny Lichutinové se, podobně jako v bytí Nikolaje Apollonoviče 

Ableuchova a Alexandra Ivanoviče Dudkina, začíná postupně otevírat bezedná 

propast, svět najednou ztrácí svoji celistvost a z náhle objevivších se prasklin 

začínají do jejího vědomí vstupovat v podobě „démonů, rudých šašků“ absolutně 

nepochopitelné obsahy, které způsobí, že vše, co dosud tvořilo její „nepropustný 

skleník“, se najednou zřítí do zapomnění: «Софья Петровна Лихутина позабыла, 

что было. Будущее ее упало в черноватую ночь. Непоправимое наползало; 

непоправимое обнимало ее; и туда отошли: дом, квартира и муж. И она не 

знала, куда ее увозит извозчик.»177 Do černé tmy zapomnění se zřítí všechno 

minulé, minulost se stává jakýmsi defilé masek harlekýnů na plese. Sofie 

najednou neví odkud sama pochází a naráží, podobně jako Dudkin, „na temné 

dno“ bytí, odkud zaznívají apokalypticky temné „údery kovu“ a smrtonosné 

údery kopyt ohnivého Měděného jezdce: «И неслись удары металла, дробящие 

камень. Вся жизнь промелькнула, и упала вся жизнь, будто не было еще 

никогда ее жизни и будто сама она – нерожденная в жизни душа. Некая 

пустота начиналась у нее непосредственно за спиною (потому что все 

провалилось там, ударившись в некое дно); пустота продолжалась в века, а 

в веках слышался лишь удар за ударом: то слетая в некое дно, упадали 

куски ее жизней. Точно некий металлический конь, звонко цокая в камень, 

у нее за спиной порастаптывал отлетевшее; точно там за спиною, звонко 

цокая в камень, погнался за нею металлический всадник. (…) То ее настигала 

медновенчанная смерть.»178  

Sofie je v tomto okamžiku zachycována jako dosud nezrozená duše, která 

hledá místo, odkud pochází. To nás vedle učení Vladimíra Solovjeva samozřejmě 

odkazuje na gnostický mýtus o „pádu“ Sofie do „hmotného světa“. V jednom 

z gnostických spisů, „Pistis Sofia“ je božská bytost ztělesňující Víru a 

Moudrost, Pistis Sofia zajata v hmotě, která postupně pohltí, pozře všechny její 

„světelné síly“. V tomto mýtickém příběhu hledá Sofie stopy světla, s jehož 

pomocí může být vysvobozena z temných pout chaosu: „Byla jsem v temnotě a 

stínu chaosu, byla jsem svázána mocnými pouty chaosu a nebylo ve mně 

                                           
177 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 174. 
178 Dtto, s. 174.  
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světla.“179 Teprve opětovné setkání se světlem vyvádí Sofii z vězení chaosu. 

V románu „Petrohrad“ se Sofie Petrovna Lichutinová, stejně tak jako dříve již 

Nikolaj Apollonovič Ableuchov a Alexandr Ivanovič Dudkin, setkává s takovým 

„světelným principem“ v podobě Bílého domina. Právě ten vnáší do vědomí 

všech románových hrdinů „zvěst“ o vyšším světě, odpuštění a naději na „budoucím 

setkání“ v absolutnu. 

ZJEVENÍ „ZVĚSTI O BUDOUCÍM SETKÁNÍ“  JAKO ČASU INTEGRACE VĚDOMÍ 

V apokalyptickém víru románových událostí se uprostřed chaosu, nestálosti a 

hrozícího zániku prostoru nakonec objevuje integrující síla, jejímž nositelem je 

postava Bílého domina – Smutného dlouhána. V této postavě se pravděpodobně 

setkáváme s projekcí spasitelského principu, který křesťanství spojuje s postavou 

Krista. Budeme-li uvažovat o úloze této „světelné postavy“, je důležité si uvědomit, 

že mýtus o Kristovi je v myšlenkových kontextech ruského symbolizmu spojen 

na prvním místě především se „Zjevením sv. Jana“ – novozákonním textem 

popisujícím krizi lidstva, konec světa, nastolení vlády Antikrista a druhý příchod 

spasitele ustavujícího Nebeský Jeruzalém. Nejinak je tomu i v Bělého tvorbě. 

Román „Petrohrad“ není ovšem jediným Bělého dílem, kde se objevuje postava 

„Spasitele“. «Белый Мессия» jako „duch dobra a tvůrce nového života a světa“, 

symbol plnosti vědomí se zjevuje již v „druhé symfonii“. Podobně je tomu 

i v dalších Bělého uměleckých dílech a esejích (např. «Христос Воскрес», 

«Адам», «Мы ждем его возвращения», «Человек»). 

V románu „Petrohrad“ nakonec dochází hned k „trojímu setkání s Kristem – 

Bílým dominem, Smutným dlouhánem, který je symbolem krystalického dobra, 

tedy toho, co bylo vytěsněno z vědomí románových postav a co tvoří skutečnou 

hodnotovou protiváhu vůči světu zmítajícím se v ničivém chaosu. Světlo, které 

tato postava vždy vyzařuje, se stává duchovním světlem prozařujícím nitro 

Nikolaje Apollonoviče Ableuchova, Alexandra Ivanoviče Dudkina a Sofie 

Lichutinové. Moment setkání s ním je momentem prozření a uvědomění si 

brzkého zániku světa v zajetí destruktivních sil. 

                                           
179 Pistis Sofia. In Pokorný, P. Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 1986, s. 234. 



2. Román „Petrohrad“ jako reflexe Bělého symbolistických teorií 

257 

Alexandr Ivanovič Dudkin na cestě do svého temného příbytku potká 

„někoho, koho už nejednou spatřil“. Tato bytost stojí „ve světelném kruhu 

pouliční lucerny jako by světlo vycházelo přímo z její hlavy“. Zároveň si uvědomí, 

že tuto bytost – „milého obyvatele 18. linie“ – nedávno kdosi nazval jménem 

„Míša“. Z toho lze rovněž usoudit, že konkrétně v tomto případě by nemuselo jít 

jen a pouze o postavu Krista, ale také o postavu Archanděla Michaela, který ve 

„Zjevení sv. Jana“ bojuje s temnými silami Draka („A strhla se bitva na nebi: 

Michael a jeho andělé se utkali s drakem.“ – „Zjevení“ [12,7] ): «Александр 

Иванович вспомнил, как однажды окликнула милого обитателя восемнадцатой 

линии прохожая старушонка в соломенной шляпе чепцом с лилиовыми 

лентами. (…) Мишей его назвала.»180 Dudkin se roztřese po celém těle, když 

ho Smutný dlouhán míjí a obrací k němu svůj vševidoucí zrak. V jeho duši 

vytane silná touha po tom, aby ho tato bytost vyslechla. K tomu však nikdy 

nedojde a toto setkání je ve skutečnosti jakýmsi míjením, kdy Dudkin dál kráčí 

„cestou tmy“ a Smutný dlouhán se ubírá cestou světla.: «Александр Иванович 

видел-невидел и слышал-неслышал после этих встреч на Неве. 

– Если б остановился!..!.. 

– О, если бы!.. 

– И, о, если бы выслушал!.. 

Но печальный и длинный, не глядя, не останавливаясь, уж прошел.  

Отчетливо удалялся звук его шага; этот отчетливый звук происходил 

оттого, что ноги прохожего не были, как у прочих, обуты в калоши. Александр 

Иванович обернулся и тихо хотел ему что-то такое сказать; тихо хотел он 

позвать какого-то неизвестного Мишу… 

Но то место, куда Миша уже ушел безвозвратно, – то место пустело 

теперь в светлом колеблемом круге; и не было – ничего, никого, кроме ветра 

да слякоти.»181 

Poněkud jinak vyznívá setkání Sofie Petrovny Lichutinové s Bílým dominem. 

Dojde k němu na maškarním plese, kdy se v Sofiině světě vědomí začínají 

objevovat první trhliny. I zde jde o kohosi, koho Sofie už kdysi dávno nesčíslněkrát 

viděla, jehož laskavý hlas nesčíslněkrát slyšela, kdo jí jde v ústrety prázdnotou 

                                           
180 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 286. 
181 Dtto, s. 286. 
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pokojů a komu v průzorech masky září „světlý jas očí“. Sofii obklopí „atmosféra 

nevyslovitelného“ a prosí tohoto „krásného cizího muže“ o odpuštění. Na místo 

něho se jí od „masky“, za kterou jako by byl skryt „Kdosi Nesmírně Veliký“, 

dostane výtky a výzvy k mlčení: «Вы все отрекаетесь от меня: я за всеми 

вами хожу. Отрекаетесь, а потом призываете. (…) Дивное очертание ее 

усадило в пролетку, но когда она умоляюще протянула ему из пролетки 

свои дрожащие руки, очертание медленно приложило палец к устам и 

велело молчать.»182 Bílé domino tedy symbolicky vyvádí Sofii z pustého reje 

maškarního plesu, posadí ji do kočáru a Sofie se tak oddělena od svého 

minulého života vydává na cestu domů, na cestu smíření, kdy se jí v mysli 

vynořují symbolické „obrazy vzdáleného, dávno zapomenutého a znovu navrátivšího 

se dětství“. 

Třetí setkání se světelným principem se odehraje v bytí Nikolaje Apollonoviče 

Ableuchova, který čeká, že se v jeho nitru každou chvíli objeví „oslňující paprsek“. 

Životní pouť Nikolaje Apollonoviče je, jak jsme měli možnost poznat, jakousi 

mravní zkouškou ohněm: je doslova pokoušen zlem (chce obětovat vlastního 

otce), nese na svých bedrech tragický životní úděl rodu Ableuchovů a nevýslovně 

trpí. Chtěl by slyšet neznámý hlas, ale zatím ho neslyší (hlas se neozve, paprsek 

nevytryskne, je tma). Záhy však do jeho duše „kouzelnou modří nebe“ (viz 

Bělého „teosofie barev“ [pozn. J. V.]) začíná pronikat cosi známého a dávno 

zapomenutého a „kdosi smutný“, koho Nikolaj Apollonovič dosud nikdy 

neviděl“, vstupuje do jeho duše a „začíná ji prozařovat světlým světlem svých 

očí“ «Николай Аполлонович вздрогнул; раздалось что-то, бывшее его сжатым; 

в необъятность теперь оно уходило легко; да, тут была необъятность, которая 

говорила нетрепетно: 

– Вы все меня гоните!.. 

– Что, что, что? – попытался расслышать этот голос и Николай 

Аполлонович;  
необъятность же говорила нетрепетно: 

– Я за всеми вами хожу…»183 

                                           
182 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 173–174. 
183 Dtto, s. 317. 
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Při setkání se „světelnou postavou“ se jí chce vrhnout k nohám a podobně 

jako Sofie Lichutinová prosit o odpuštění s nadějí, že obdrží rozhřešení: 

«Прикоснуться к наверное костенеющим пальцам, и плакать от глупого 

счастья!.. (…) 

– Я – больной, глухой, обремененный… Успокой меня, учитель, укрой… 

И услышать ответ: 

– Встань… 

– Иди… 

– Не греши…»184 

Místo této spásonosné odpovědi se ale v románu rozléhá kruté a nemilosrdné 

mlčení. Nikolaj Apollonovič se z prostoru, v němž „tiká unavená ručička času“, 

uchyluje do pouště a pustiny zapomnění, jeho život se v tichém očekávání 

budoucího „příchodu milosti“ prohloubí a zklidní. „Smutný člověk“ prozatím 

mlčí, odpověď tedy zatím není možná a je odložena na později. V sedmé kapitole 

románu se bytí světa uzavírá proroctvím o příchodu „odpovědi“, po němž se 

všechno změní a „neznámí chodci, kteří se minuli (kdesi v zapadlé uličce), se ve 

vteřině smrtelného nebezpečí setkají a radost ze setkání nebude nikomu 

odepřena: «Нет, конечно не будет ответа. 

Конечно же – ничего не ответит печальный, потому что и не может 

быть никаких ответов пока; ответ будет после – через час, через год, через 

пять, а пожалуй, и более- через сто, через тысячу лет; но ответ – будет! 

А теперь печальный и длинный, никогда не виданный в снах, но 

оказавшийся всего-навсего незнакомцем, но незнакомцем неспроста, а, так 

сказать, незнакомцем загадочным – просто печальный и длинный на него 

поглядит и приложит палец к устам. Не глядя, не останавливаясь, он 

пойдет там по слякоти… 

И в слякоти скроется. 

. . . . . . . . . . . . . 

Но настанет день. 

Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, – 

те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту 

смертельной опасности, те, которые о невыразимом том миге сказали 

                                           
184 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, c. 318. 
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невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность – все, все они 

встретятся! 

Этой радости встречи у них не отнимет никто.»185 

Motiv této „zvěsti o blízkém příchodu“ projasňuje ztemnělou atmosféru románu 

a otevírá možnost pro náhlou přítomnost naděje na skutečnou cestu lidského 

vědomí do vyšších duchovních modů „Nebeského Jeruzaléma“. Andrej Bělyj tak 

své románové hrdiny opouští na prahu této cesty, v momentě jejich odchodu do 

„exilu“, modu bytí, který je vystavěn na atmosféře tichého smíření a očekávání 

okamžiku, kdy se v duchu „Zjevení sv. Jana“ se vší konečností naplní čas a 

uzavře pohyb světového prostoru. 

                                           
185 БЕЛЫЙ, А. Петербург. Москва: Наука, 1981, с. 318–319. 
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Závěrem: Cesta „kosmického básníka“ k „vědomí Plnosti“ 

„M ůžeme vést spory o metafyzické otázce naprosté svobody volby, avšak lidská 

tvořivost, schopnost jednat podle svých vnitřních pohnutek, podle motivů více či 

méně vysoké hodnoty a nakonec podle samotného ideálu dokonalého dobra – to 

není metafyzická otázka, ale fakt duševní zkušenosti.“  

Vladimir Solovjev1 

 

„Duch musí proměnit vzpomínku na prožití různých pozemských údobí ve 
svůj majetek. Co bylo kdysi radostí a žalem, musí se stát poznáním, jak je 
tomu ostatně i v životě jednotlivců.“  

J. W. Goethe2  

 

Tvorba Andreje Bělého jako jednoho z nejvýraznějších představitelů tzv. druhé 

generace ruského symbolizmu představuje, obrazně řečeno, mozaiku, jejíž jednotlivé 

kameny (umělecká díla, estetické, filozofické a kritické stati) vytvářejí teprve její 

skutečně celostný obraz. Interpretace konkrétního uměleckého díla Andreje 

Bělého je tedy podmíněna nutností opírat se o širší významové kontexty nejen 

jeho tvorby samotné, ale také o kontexty, které tento rámec přesahují. Při našem 

výkladu jsme tedy také vzhledem k samotnému charakteru celé kulturní epochy 

ruského symbolizmu, který není jen uměleckým směrem, nýbrž také velmi 

specifickou filozofickou školou, byli nuceni postupovat v jakýchsi pomyslných 

„soustředných kruzích“.  

V úvodu jsme se po pokusu o shrnutí dosavadních výsledků bádání v oblasti 

snažili alespoň v základních bodech vymezit obecný charakter symbolizmu a 

zmapovat nejdůležitější genetické uzly symbolizmu ruského. Součástí této kapitoly 

bylo i vytvoření krátkých medailonků přinášejících pouze obecné informace 

o nejvýraznějších představitelích obou generací tohoto uměleckého hnutí, kteří 

                                           
 1 SOLOVJEV, V. Idea nadčlověka. Votobia: Olomouc, 1997, přel. A. Černohous, s. 49. 
 2 In BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách. Votobia: Olomouc, 1996, přel. J. Loser, 

s. 11. 
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svou tvorbou zanechali v kontextu ruské literatury nesmazatelné stopy. V následující 

kapitole jsme se věnovali už jen tvorbě Andreje Bělého. I zde jsme ale byli 

nuceni postupovat zprvu od problémů obecných, přičemž jsme se snažili 

v esteticko-filozofickém kontextu Východu a Západu nalézt impulsy, které 

mohly v obecné rovině stát u zrodu symbolistických koncepcí Andreje Bělého, 

ale přirozeně i estetických koncepcí jeho generačních souputníků. Prvky, na 

které jsme se zde snažili poukázat, jen potvrzují syntetickou povahu tohoto 

uměleckého směru a jeho značné přesahy do širšího celosvětového kulturního 

kontextu. Další části práce nazvané „Gnozeologie Andreje Bělého“ a „Symbolistické 

teorie Andreje Bělého“ jsou důkazem potvrzujícím obrovskou šíři Bělého tvůrčích 

snah. V spisovatelových esteticko-filozofických koncepcích jsme se pokusili 

nalézt symbolický „klíč“ otevírající a prosvětlující duchovní prostor románu 

„Petrohrad“. Před samotným vstupem do tohoto vnitřního prostoru románu 

jsme se snažili nalézt příčiny jeho tvaru vnějšího. Kapitola následující je ve své 

podstatě hledáním transpozic Bělého esteticko-filozofických teorií do románové 

formy „Petrohradu“. Tato část práce se pokouší z hlediska poznatků nashromážděných 

v kapitolách předcházejících vysvětlit povahu narativního prostoru románu a 

povahu noetické pouti jeho hlavních hrdinů. 

Na základě poznatků a dílčích analýz je patrné, že jedním z dominantních 

rysů estetického a myšlenkového světa tvorby Andreje Bělého je usilovná a toužebná 

snaha postihnout směřování lidského vědomí z „Temnoty ke Světlu“, směřování 

k „Plnosti ducha“, což vede především k opětovnému spojení mikrokosmu 

s makrokosmem, člověka a Vesmíru, a což z Bělého bezpochyby činí básníka 

kosmického „par excellence“. Veškeré světové dění se tak Bělému jeví jako 

„kosmický poznávací akt“, akt tvoření prostřednictvím lidské poznávací činnosti 

nového Kosmu v Kosmu stávajícím. V historii formování lidské kultury vidí 

Andrej Bělyj vždy bez výjimky postupné prorůstání „nového světla“ do lidského 

vědomí, světla, které opětovně scelí člověka a jeho kulturu dosud tragicky 

rozštěpenou na „hlavu a srdce“ (Západ a Východ) v jediný harmonický celek, 

skutečný organizmus: «Мы ищем соединения крылатой головы (т. е. ангела) 

с сердцем, солнечным панцирем. Лишь от этого солнца через руку протягивается 
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луч; этот луч – острый меч, высекающий творчество. Соединение головы 

и сердца исполнится в верном знании сердца, в умном делании головы.»3  

Ačkoliv toto tragické rozštěpení světa lidského vědomí na hlavu a srdce, 

mezi nimiž se rozevřela hluboká propast, podle Bělého stále přetrvává, je možné 

i zde objevit – a některé významové aspekty jeho teoretických a uměleckých děl 

to velmi dobře potvrzují – stále ještě živoucího ducha syntézy. Cestu k tomuto 

živoucímu duchu, světlu představuje teprve tvoření skutečného „Kosmu“ jako 

výsledku činnosti tvořivého ducha. Jde o „klíčení a růst zrn světla ukrytých 

v hlubině vědomí“ v gnostickém slova smyslu: «Мы ослепленные, пока в душе 

не вскроем / Иных миров знакомое зерно: / В моей груди отражено оно…»4; 

«Мы материю проницаем: проницание – в свете познания я, но это я не 

есмь я, я – я во мне. Я свет во мне.»5 V Bělého esteticko-filozofických teoriích 

jde tedy skutečně přímo o „kult světla“. Světlo, jak jsme měli možnost poznat 

například prostřednictvím románu „Petrohrad“ , nabývá nejčastěji podobu „světla 

Kristova“ pronikajícího do duší románových postav či podobu „božského světla“ 

stojícího u zrodu Vesmíru. Světlo se tedy jeví být symbolem opětovné syntézy, 

symbolem návratu člověka k jeho duchovním základům: «Душа, Ты – свет. 

(…) Бьется Сердце – Светом… тело… бьется солнечной вселенной.»6 

Světy uměleckých děl Andreje Bělého téměř všechny bez výjimky 

zobrazují věčný zápas „Chaosu“ a „Kosmu“. V tomto zápase se pak přirozeně 

zrcadlí „mýtus o znovustvoření světa plného kosmického vědomí“. Významný 

ruský myslitel N. Berďajev ve své stati «Астральный роман (Размышление по 

поводу романа А. Белаго Петербург)»7 z r. 1918 hodnotí tvůrčí osobnost 

Andreje Bělého jako „umělce astrálního rozměru bytí, do kterého nepozorovaně 

přechází celý náš svět“, jako umělce, který se v základech své estetiky jeví 

přímým pokračovatelem literární tradice reprezentované zejm. „geniální fantastikou“ 

E. T. A. Hoffmanna ve světové literatuře a N. V. Gogola a F. M. Dostojevského 

                                           
 3 БЕЛЫЙ, А. На перевале. Берлин, Петроград, Москва: 1923, с. 139, 133. In ЮРЬЕВА, З. 

Творимый космос у Андрея Белого. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2000, с. 98. 
 4 Dtto, s. 134.  
 5 БЕЛЫЙ, А. О смысле познания. Петербург: 1916, с. 47. 
 6 БЕЛЫЙ, А. Стихотворения и поэмы. Ленинград: 1966, с. 512, 23. 
 7 БЕРДЯЕВ, Н. Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белаго Петербург. 

In БЕРДЯЕВ, Н.: Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, с. 37–47. 
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v literatuře ruské. Román „Petrohrad“ je nepochybně románem reprezentujícím 

„magický realizmus“, románem „astrálním“, v němž jeho autor, tak jako ve 

většině svých prozaických a básnických děl, nachází a akcentuje specifický 

„vnitřní rytmus“, který souzní s „novým rytmem kosmickým“: «Роман Петербург 

мог написать лишь писатель, обладающий совсем особенным ощущением 

космической жизни… (…) У А. Белого есть ему одному присущий внутренний 

ритм, и он находится в соответствии с почувствованным новым космическим 

ритмом… (…) А. Белый – художник астрального плана, в который незаметно 

переходит наш мир… Петербург – астральный роман, в котором все уже 

уходит за границы физической плоти этого мира и очерченной душевной 

жизни человека…»8 

Přítomnost mýtu o znovuobjevování „kosmické Plnosti“ je vedle již 

zmiňovaných děl Andreje Bělého silně patrná i v krátkém prozaickém útvaru, 

reflexi antroposofického „zřícího vědomí“: «Котик Летаев» (Эпоха, Петербург 

1922). Toto pozoruhodné dílo, vzniklé téměř současně s druhou, upravenou 

redakcí románu „Petrohrad“ , je záznamem doslova bolestně iniciační pouti 

vědomí směrem k „Plnosti“ kosmického bytí, záznamem a zároveň jakýmsi 

substrátem všech fází cesty vedoucí ke konečnému sjednocení „hlavy a srdce“, 

které přirozeně ústí v rozhodující proměnu lidské duše, v její symbolické 

probuzení. O této intenci zcela zřetelně vypovídají i názvy některých kapitol 

tohoto díla; cesta poznání se počíná „Labyrintem bloudění“  a skrze „Pr ůzkum 

světů“  postupně směřuje k „Renesanci“ a pochopení údělu každé lidské bytosti 

vrcholící v závěrečné kapitole nesoucí symbolický název „Gnostik“ . Proto se 

domníváme, že osvětlení některých důležitých významových aspektů tohoto díla 

a jejich výklad implikující již snesené poznatky, umožňuje závěrečný  přehled a 

sumarizaci uměleckých dimenzí Bělého tvorby, současně pak exegetické shrnutí 

naší práce. 

V samotném úvodu díla stojí skutečný sestup do propasti a do chaosu na 

rozhraní života («...и в снежной крутне померкнет такое мне близкое, над 

головою висящее небо: изнемогу я над пропастью; путь нисхождения 

                                           
 8 БЕРДЯЕВ, Н. Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белаго Петербург. 

In БЕРДЯЕВ, Н.: Кризис искусства. Москва: СП Интерпринт, 1990, c. 39, 38, 44.  
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страшен…»9). S „katabází“ vědomí pak velmi ostře kontrastují prostory hor a 

nebe, odkud je slyšet „zvuky stříbrných harf a citer“, kde se vše „třpytí jako 

diamant“ a odkud „se dívá – on (ale kdo – nevíme); a týmž pohledem (jakým – 

nevíme) prořízne příkrov přírody; a utkví v duši: čímsi dávno známým, důvěrným, 

nikdy nezapomenutelným…“10 Poté se počíná „blahodárný výstup“ a lidská 

bytost se pohybuje směrem k modu „vědomí sebe sama“, k modu sebepoznání, 

k modu „vědomí jako dítěte s široce otevřenýma očima“ a rozbíjí všechno až po 

první záblesk vědomí. V tomto okamžiku dojde ve vědomí k uvedení všech věcí, 

jevů, slov a jejich významů do dynamického životodárného pohybu: «сломан 

лед: слов, понятий и смыслов; многообразие рассудочных истин проросло 

и охвачено ритмами; архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые 

мне смыслы, как мертвые листья; смысл есть жизнь: моя жизнь; она – в ритме 

годин: в жестикуляции, в мимике мимо летящих событий; слово – мимика, 

танец, улыбка. (…) Понятия – водометные капли: в непеременном кипении, 

в преломлении смыслов они, поднимающем радугу из них встающего мира, 

объяснение – радуга; в танце смыслов – она: в танце слов; в смысле, 

в слове, как в капле, нет радуги.»11 

Na počátku první kapitoly („Labyrint blouznění“ ) uvozené verši F. Ťutčeva: 

«Час тоски невыразимой… / Все – во мне… И я – во всем.»12, se bytosti 

dítěte zmocňuje jako by dávný a odnepaměti známý pocit – ty jsi. Vědomí se 

podobá „mnohooké, do sebe obrácené kouli prožívající samu sebe a uvědomující 

si neobsáhnutelné. Z uvědomění neobsáhnutelného se šíří pocit hrůzy, pocit 

nekonečného rozšiřování a cesty nazpět: «неодолимые дали пространств 

ощущались ужасно; ощущение выбегало с окружности шарового подобия – 

щупать: внутри себя… дальнее; ощущением сознание лезло: внутри себя 

… внутрь себя – достигалось смутное знание: переносилось сознание; 

с периферии каким-то крылорогими тучами неслось оно к центру; и 

мучилось. 

– Так нельзя.  

                                           
 9 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, с. 9–10. 
 10 Dtto, s. 11–12. 
 11 Dtto, s. 13. 
 12 Dtto, s. 15. 
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– Без конца… 

– Перетягиваюсь… 

– Помогите… 

Центр – вспыхивал: – 

– Я один в необъятном. 

– Ничего внутри; все – во мне… 

И опять угасал. Сознание, расширяясь, бежало обратно. 

Так нельзя, так нельзя: Помогите… Я – ширюсь…»13 

První okamžik vědomí je okamžikem „bodu“, který proniká nesmyslností a který 

se rozšiřuje, mění se v kouli a koule se najednou rozletí, „nesmyslnost, která ji 

prostoupí a roztrhá“: «Стаи мыльных шаров вылетают из легкой соломенки… 

Шар – вылетит, подрожит, проиграет блеском; и – лопнет; капелька вязкой 

жижи, раздутая воздухом, заиграет светами мира… Ничто, что-то, и опять 

ничто; снова что-то; все во мне, я во всем… Таковы мои первые миг… 

Потом –  

– вспыхнули едва приметные светочи; 

стал слезать с меня мрак (как со змееныша кожа змееныша); ощущения 

отделялись от кожи: ушли мне под кожу: выпали чернородные земли–»14 

Tyto prazákladní pevniny a moře vynořující se ve vědomí dítěte a mezi 

nimiž dítě bloudí, jsou mýty jako „dávná bytí“, jako „kosmické obrazy, jejichž 

letem pulsuje svět a jejichž plameny jsou ozářeny myšlenky: «Ныне древние 

мифы морями упали под ноги; и океанами бредов бытуют и лижут нам 

тверди: земель и сознаний; видимость возникала в них; возникало Я и Не – 

Я. (…) Строилась мысль-ковчег; по ней плыли сознания от ушедшего под 

ноги мира до… нового мира.»15 Této cestě k „novým světům“ však stále brání 

tma, která se rozpadá v „rudý svět kroužících rubínů a uragánů rudého světa“, 

symbolizující „jednu z netělesných existencí, které nechtějí přijmout JÁ“. 

V románu „Petrohrad“ je tato netělesná existence personifikovaná v postavě 

Mongola, Šišnarfne či postavě „M ěděného jezdce“. Zde je to postava „stařeny 

se zlýma očima“ , která dítě vězní v nekonečném kruhovém pohybu: «из 

                                           
 13 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, с. 16–17. 
 14 Dtto, s. 25–26. 
 15 Dtto, s. 19. 
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ураганов красного мира, стреляя дождями карбункулов; выгнулась ее 

белокаленая голова с жующим ртом и очень злыми глазами; я несся 

в пропасть; и надо мною утесами света и жара она ниспадала – мне 

в спину; и, ухвативши за спину, описывала со мною в пространствах… – 

колеса… – 

       – Сам я был колесом. 

. . . . . . . . . . . . . 

Думаю, что старуха – какое либо из вне-телесных моих состояний, не 

желающих принять Я и живущих: глубоко, особою, стародавнею жизнью; 

эта жизнь проростает порою.»16  

Hledání cesty k vyššímu modu bytí začíná v okamžiku, kdy dítě přestává 

chápat svět jako „mrtvolu Vesmíru“, který od sebe lidstvo odvrhlo, který sice 

v jeho vědomí odumřel, ale jako pravzor samotného bytí přetrvává a stává se 

symbolickou bránou nového zrození: «…нами видимый мир – труп далекого 

прошлого; мы к нему опускаемся из нашего настоящего бытия – 

перерабатывать его формы; так входим в ворота рождения…»17  

Tímto okamžikem jako by se počínala magická syntéza, scelení světa 

mikrokosmu a makrokosmu, propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti a 

také propojení hlavy a světla srdce. Toto propojení je v díle vyjádřeno symbolem 

lebky – chrámu, lebky, do níž trhlinou jako chrámovým oknem postupně proniká 

světlo. Nacházíme se tak v okamžiku očekávání příchodu kněze do chrámu 

odněkud zdaleka za zvuků „obrovské polyfonie vznikajícího kosmu“. Symbolickým 

knězem je, tak jako v románu „Petrohrad“ , postava stojící uprostřed „světelné 

vřavy paprsků“, postava dávno známá a přece dosud plně nepoznaná, která 

přichází sloužit mši, pak na léta zmizí, vrátí se „domů“ a zůstává zde jen touha 

po jejím opětovném příchodu a trvalé přítomnosti: «И вы видите, что Он 

входит… Он стоит между светлого рева лучей, между чистыми гранями 

стен; все – бело и алмазно; и – смотрит… Тот Самый… И – тем самым 

взглядом, который вы узнаете, как ... то, что отдавалось в душе: исконно- 

-знакомым, заветнейшим, незабываемым никогда. (…) И нахождение себя 

в храме подобно вопросу: 

                                           
 16 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, c. 24–25. 
 17 Dtto, s. 32–33. 
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Как?  

Зачем? 

Почему? 

Как сюда ты попал? 

Из алтаря проливается свет: это Я, иерей, совершает нам службы; и – 

воздевает он руки… (…) Этот жест – жест захожего иерея – жест воздетых 

рук отпечатлели, конечно, надбровные дуги: по окончании светлой утрени 

Иерей уйдет; вы его года не увидите…Он вернется на родину… (…) 

в храме тела лежат планы храмов; и восстанет, я верую, из храмовых 

обломков: храм тела. (…) …будет время: пойду по огромному храму; и 

я выйду из храма: с той же легкостью мы выходим из комнаты.»18 

Dítě objevuje ve svém vědomí tkáň, která synteticky spojuje subjektivní a 

objektivní aspekty lidského bytí – „paměť o paměti“ – „rytmus – hudbu sféry 

Země, kde se ocitalo před zrozením, a touto sférou je Vesmír. Přetváření minulosti 

touto „pamětí“ se tak stává čtením v „cizím vesmíru“ a tyto dojmy jsou pak 

pociťovány jako „výlety do nikdy nebyvšího a přece existujícího“ časoprostoru. 

Podobenství minulosti jsou „nádobami“, jimiž „čerpá kosmickou harmonii“, 

dojmy slov se stávají vzpomínkami a slova jsou „životodárným světlopisem 

blesků“, jejichž smysl je ukryt v jejich „rytmické pulsaci“: «… – понятие 

(душевное взятие слова) есть светопись дробимого ритма; она ветвится, 

как древо; и возжигается блеском образов, точно свечек на елочке; но ритм 

пульса блесков – мой собственный, бьющий в стране танца ритма и 

отражаемый образом, как память о памяти.»19 

Těmito okamžiky se končí „průzkum světa“ – nesmyslný běh 

časoprostorem s obrovským Titánem v zádech, který hrozí zardoušením vědomí, 

blouznění se „rozbíjí v nesmysl“, z nesmyslné míchanice vjemů se postupně 

„vynořuje pravý smyl smysl všeho“: «Об утрате старых громад повествует 

мне ветер – в сумерки, из трубы; и прощаюсь со старою былью: о рухнувшем 

космосе. (…) Воспоминание об утрате громад меня давит.»20 Hudebními 

vjemy harmonie se začíná v bytí dítěte probouzet „renesance“, v duši se probouzí 

                                           
 18 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, c. 35, 36, 37, 27. 
 19 Dtto, s. 117. 
 20 Dtto, s. 147, 149.  
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veselý a zároveň smutný pocit, že „všechno a všude je nic“, okna symbolického 

pokoje dítěte se stávají „východy do nikdy nebyvšího“, jimiž je možné „vyplout 

a čerpat harmonii s ničím nesrovnatelného kosmu“: «…все течет Гераклита 

соединилось Парменидовским постоянством: в пифагорову гармонию сферы; 

и открылся мне путь –  

– к идеальному миру Платона!»21  

Postupně se vytváří „řád“, „roucho světa se zachvívá“, chápání se stává „křižováním 

blesků“, zrozené dítě, Котик Летаев se vydává cestou vzpomínek a upamatováním 

se na „dávnou zemi“, „na jiný svět“, podle jehož obrazu a podobenství bylo vše 

minulé: «…то есть, память, есть чтение ритмов сферы, припоминание 

гармонии сферы; она – музыка сферы: страны где – я жил до рождения! 

Вспоминаю: возникают во мне соответсвтия…»22 Vnější svět následně putuje 

ke svému živočišnému počátku a vrací se do vodních hlubin, „do mořských řas“, 

purpurová oblaka se trhají, prosvítá jimi světlo a dítě se vznáší „ve vzduchu na 

rozpjatých křídlech v azurové modři“, v jeho vědomí ožívá „život zvuku“ světa, 

do něhož je vyzvednuto, světa, který leží za prahem „normálního vědomí“: 

«Игрушки – аккорды; на аккордах мы ходим; аккордами входим: в таимые 

комнаты смысла. (…) – И сорвется все: потолки, полы, стены; папа, мама – 

провалятся; хрупкий круг разобъется, и провалится тоже, как хрупкий круг 

солнца, за окнами: в тучи; а мысли, в багровых расколах, проходят за 

окнами; из-за багровых расколов блистает тот самый (а кто, ты – не 

знаешь).»23 

V díle «Котик Летаев» takto Bělyj opakuje jednu z dominant svého 

estetického a filozofického kréda – iniciační pouť do světa plného nazírání vědomí, 

do absolutna, pouť, kterou načrtává již mnohokrát předtím ve svých jak uměleckých, 

tak esteticko-filozofických dílech (viz např. «Серебраный голубь», «Петербург», 

«Основы моего мировоззрения», «Глоссолалия» aj.). V poslední kapitole díla 

nesoucí název „Gnostik“  ovšem, podobně jako v románu „Petrohrad“ , dochází 

k bolestné konfrontaci této ideální cesty k „Plnosti“ se stavem světa současného. 

Zvěst o stavu jsoucího světa se zde dítěti před očima otevírá prostřednictvím 

                                           
 21 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, c. 185. 
 22 Dtto, s. 187. 
 23 Dtto, s. 205, 209. 
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otcova vyprávění – mýtu o „ráji, nebi, starém Adamovi, Evě, dávném hadovi, 

stromu poznání, o dobru a zlu“. Vyprávění vyvolává stísňující pocity, že cosi, co 

dítě označuje pojmem ono – strom poznání obtočený hadem – v něm roste, 

bobtná a stává se jakýmsi „dávným plamenem“. Dítě dostává dárek – loutku 

červeného šaška, který na něho neustále ohnivě pokukuje a zve ho do svého 

„ohnivého pokoje“, kde čeká dávný drak («– Он пришел – ко мне: Меня взять, 

меня взять – собой… (…) Он – за мною, ко мне, – меня взять: в свою 

красную комнату. (…) Я прижался к нему (…) решение роковое…»24). 

Všechno ve vědomí jako by odpadlo, vše je hladké, země je „prázdný talíř“, je 

plochá, chladná a nad ní z krvavě rudých rozštěpů se blýská zlatem a vztahuje 

ruce on, ruce ale pomalu žloutnou, temnějí a přecházejí v tmu a zapomnění, 

vlády nad světem se ujímá noc. Další bytí se tedy ubírá ve znamení nenávratného 

mizení ve tmě a ohnivých okamžicích, v jejichž kruzích vybuchují „dávní asijští 

draci“. Vedle červeného klauna se ve světě dítěte objevuje postava kouzelníka 

odjinud, který „vládne světu“, svojí kouzelnou lucernou vytváří světovou 

perspektivu a vrhá se na lidi. Přičiněním kouzelníka, gnostického Démiurga a 

jím stvořených bytostí se svět otáčí ve „vířících ohnivých spirálách“ a taví se 

jeho pevný základ. Pojmový svět dítěte přestává prostupovat smysl, kouzelník 

uhasí v jeho vědomí kontakt s kosmem, pokoje a průchody do vyšších světů jsou 

pouze „nekonečnou řadou pokojů…“: «… – пролетели огни вереницами – 

в дни; дни – текли; и – безглазо моргали мне в душу; (…) – Но подобия 

пусты: все сказки рассказаны. (…) … расколото небо, багрово мрачнеет оно; 

переходит во тьму. (…) Умирает во мне жизнь какого-то звука: не меняет 

значений, не гонит значений; объяснение – не возжение блесков уже (…) 

мне мрак…»25 

V tragicky chápaném bytí světového prostoru se ale znovu zjevují světelné 

principy, které jednak prostřednictvím reálné bytosti filozofa Vladimíra Solovjeva 

a jednak prostřednictvím mýtického spasitele, dávno dobře známého hosta, 

s nímž lze mluvit beze slov, zjevují zvěst o bytí „s duchem, o bytí v duchu“ 

(«ничего внутри: все во мне – все во вне: проросло…»26). Tím se vědomí 

                                           
 24 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, c. 222–223, 224. 
 25 Dtto, s. 254, 256. 
 26 Dtto, s. 269.  
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dítěte osvobozuje od svého hrozného spočívání „pod lebkou“ a stává se 

„prostoupeným křídly neuvěřitelného vesmíru“. Tento symbolický akt je 

vyjádřen v díle motivem ptáka, ducha slétajícího do hlavy a srdce a vynášejícího 

JÁ do nekonečna. Duch se stává „hvězdou“, jejíž paprsky vlétají do srdce a 

probouzejí vědomí „světelného šatu – duchovní řízy“. Dítě, podobně jako 

královský syn v gnostické „Písni o perle“27, poznává, že vzniklo materializací 

„světla“ a uvědomuje si skutečnou povahu svého bytí. Ví , že jeho dvě mozkové 

polokoule jsou „zhmotnělými křídly anděla“. Vůči stávajícímu světu tak začíná 

dítě zachovávat mlčení, jeho „pozemské“ šaty jsou mu nepohodlné. Tímto 

momentem se začíná symbolická cesta z hmotného světa. Dítě je plné jakési 

nepochopitelné pravdy, která „hoří v srdci“ a kterou nelze vyslovit. Mýtus 

o Adamovi, Evě, stromu poznání, dávném hadovi, dobru a zlu patří najednou 

dávné minulosti a nelze jej už nikdy ani evokovat, ani potvrdit, lze ho pouze 

odmítnout jako nabízený dar. Vědomí dítěte je cele orientováno na očekávání 

„ukřižování“ jako symbolického aktu proměny v „muže“. Nyní dítě již ví, že na 

něho čekají „nové okamžiky v životě a nové „pokoje“, odkud se bude nevidoucím 

zrakem dívat do prostoru. Dějiny se proměňují v klenoucí se horu, na které jednou 

vztyčí „kříž“, jenž bude posledním stupněm k „ohromnému světu“: «… история 

заострилась вершиной; на ней будет крест; я поставлю его: будет он мне 

последней ступенью к огромному миру; на нее… должно взлесть; под ногами 

моими мне будет сумятица жизни, толпа, на которую буду взирать я невидящим 

взором, обнимая руками огромные перекладины дерева. (…) Мое слово 

могло бы родиться не прежде. (…) Пройдут за ступенью ступень: миг, комната, 

улица, происшествия времен года Россия, история, мир. (…) Позади же 

действительность, о которой я думаю ныне, что она – не действительность; 

но она и не сон. (…) – Что все это? (…) – И – где оно было?»28 Dítě ví, že 

pokud mu tyto pocity zůstanou, pokud toto temné místo ozáří jeho „budoucí 

                                           
 27 V „Písni o perle“ královský syn skutečně obléká „světelné roucho“, které zrcadlí jeho 

skutečnou povahu a v němž teprve pozná sebe sama („Celý jsem se v něm uviděl / a 
poznal tak sebe sama…“), následně odkládá svůj pozemský „nečistý kroj“ a vydává se ke 
„světlu vlasti“, jeho „svoboda zatouží projevit se“ a je schopen číst vše, co už je dávno 
napsáno v jeho srdci. 

  In POKORNÝ, P. Píseň o perle. Praha: Vyšehrad, 1986, s. 18, 19. 
 28 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, с. 290.  
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rozum“ jako „světelné spojení“ s absolutnem a objasní mu vznik života, vše 

stávající zachvátí obrovský požár a vše se propadne do propasti a stejně jako 

hrdinové románu „Petrohrad“ v okamžiku po setkání s Bílým dominem poznává, 

že přijde čas, kdy ve vědomí „zaplane slovo jako slunce“. 

Bělého literární dílo «Котик Летаев» je tedy završeno motivem očekávání 

budoucích událostí («Знаю я, – будет время: – [когда оно будет не знаю] – .»)29, 

kdy dojde k symbolickému opakování golgotské historie v celosvětovém měřítku 

a lidstvo prošlé nezměrným utrpením dosáhne svého „zmrtvýchvstání“ a obrody 

v Duchu. Tuto myšlenku lze považovat za bytostné krédo veškerého tvůrčího a 

životního snažení Andreje Bělého a je téměř jisté, že právě ona rozhodujícím 

způsobem ovlivnila i celou jeho koncepci symbolizmu.  

Jak jsme měli již mnohokrát možnost poznat, umělecká díla Andreje Bělého 

reflektují snahu o realizaci „cesty do středu“, která je skutečným naplněním 

„posvátného obřadu“ přechodu od profánního k posvátnému, od efemérního a 

iluzorního k realitě a věčnosti, od smrti k životu, od člověka k božství. Dosažení 

„středu“ se rovná zasvěcení, iniciaci. Před existencí dosud bezduchou, profánní 

a iluzorní se najednou otevírá nový, plnější, reálnější a trvalejší rozměr bytí. 

„Střed je tedy zónou posvátnosti par excelence, zónou absolutní reality.“30 Člověk 

dosahující „středu“ odmítá ontologickou neregulovatelnost světa, stává se jeho 

spolutvůrcem v kosmické rovině. Prostoru je tak propůjčena forma, realita, 

z „Chaosu“ se stává „Kosmos“. Hmotný svět ovládne světlo a život. Pod vlivem 

integrujícího principu, jímž je skutečná, živoucí duše, se svět proměňuje v organický 

celek a kosmický smysl začíná teprve odhalovat svou vnitřní plnost a svůj hlubší 

smysl.  

Vnitřní, kosmický růst bytosti, její noetické cesta k ideálnímu bytí je tak 

možná pouze na základě vztahu vůči absolutnu, tj. zda se tato bytost podílí svým 

životem na všeobecném kosmickém procesu, který můžeme chápat jako postupné 

ztělesňování idejí v platónském slova smyslu. Jednotlivé bytí je ideální nebo 

hodnotné podle toho, do jaké míry nepopírá „kosmické všeobecno“ a do jaké 

míry se mu otevírá. Teprve tehdy může být tedy svým prozářením, oduševněním 

                                           
 29 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, c. 291.  
 30 ELIADE, M. Mýtus o věčném návratu. Praha: OIKOYMENH 1993, přel. E. Sreinbingerová, 

s. 19. 
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zařazeno do všeobecného řádu. Poslání témeř každého Bělého díla je koncentrováno 

ve větě, která se v jeho mnoha jiných – jak uměleckých, tak esteticko-filozofických 

pracích – vyskytuje v explicitní ale i implicitní rovině v nesčetných a téměř 

nekonečných variacích: «В Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть.»31 

                                           
 31 БЕЛЫЙ, А. Котик Летаев. Петербург: Эпоха, 1922, с. 292.  
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Пора написаний прошла; наступает пора прочтений 
уже в сердцах написанного; нет ничего тайного, 
что не стало бы ясным. Но кто не имеет ПИСМЯН 
в сердце и откажется от понимания слов апостола 
(«ВЫ — ПИСЬМО, НАПИСАННОЕ В СЕРДЦАХ»), 
тот меня не поймет. Мне это хорошо ведомо. 

         
Андрей Белый 

 

6, 7, 8, 9: Bělého grafická schémata, v nichž se pokusil načrtnout 

své životní a tvůrčí směřování 

10. Vstupní motto v Muzeu A. Bělého (Moskva, Starý Arbat) 
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SUMMARY  

The subject of the thesis is the work of a significant artist of so called second 

generation of Russian symbolism – Andrej Belyj (Boris Nikolaevitch Bugajev, 

1880–1934). Especially we are interested in his aesthetic-philosophic works and 

novels. 

In respect to the synthetic nature of the movement, due to its close 

connection with philosophy, aesthetics and ethics the following method has been 

chosen: The first part of the thesis represents our trial to describe and explain the 

phenomenon of symbolism itself and to place Belyj into wider ideological 

context. At the end we focused on the most important elements of his art 

program. In the second part the attention is paid to Belyj’s novel writing. Here 

we have concentrated on one of the most famous novels – Peterburg – in context 

of Russian and world literature, an eminent modern novel standing in line with 

such experiments as those of M. Proust and J. Joyce. The analysis of the novel 

runs from the text composition towards finding of its hidden spiritual message. 

The conclusion of the thesis surveys the results, being accompanied by the 

analysis of a shorter prosaic work Kotik Letajev that originated concurrently 

with the second redaction of Petersburg. Thus one can recognize there many 

similar aspects of meaning. 

Belyj’s approach to symbolism consists of a complex of aesthetic-philosophic 

views. To understand the subject more easily it is necessary to regard the particular 

aspects of his work of art in broader context of meaning. Thus the opening part 

of the first chapter is considering the reasons for arising of symbolist movement 

in European literature and its demonstration. 

The word symbol has its origin in Greek where it most often refers to the 

meaning “a fragment of memories”. It goes back to Plato and his myth of the 

archaic man who wanted to compete the gods and as a punishment was divided 

into two parts. The idea is followed in Gadamer’s writing where it is considered 

as an allegory of search for the lost part of human being in order to interconnect 

into a higher existential complexity. In the thesis we follow the Gadamer’s 

understanding of symbol. According to his ideas the art is always MIMÉSIS, the 

symbolic representation of the art makes us agree and remain with something re-

known. The work of art is an organic unity, everything, every singularity, every 



 

296  

moment of the view or text does not feel disjointed or as “a dead part”, much 

more the work of art is concentrated on the way of movement towards the center 

(same like a living organism). 

Further we focus on the gradual constituting of the symbolism in Russian 

literary tradition. Here we have found the support in D. S. Merezkovsky’s essay 

«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

(1893), a manifest proclaiming a change of the literary movement – deflection 

from materialism and positivism towards new idealism to increase the 

sensitivity, mystic content, symbolic style. 

Another fundamental landmark for the development of Russian symbolism 

can be seen in publishing of the books of verse «Русские символисты» which 

had been initiated by Valerij Brjusov in Moscow in 1894 and 1895. The books, 

having been negatively accounted by the official critiques, brought the young 

generation onto the scene for the first time. As well, they contained the 

translations of writers such as Poe, Mallarmé, Maeterlinck, etc. 

This part of the thesis also introduces in brief some of the most 

remarkable representatives of both the poetic generations of Russian symbolism 

(D. S. Merezkovsky, V. Brjusov, F. Sologub, Vjac. Ivanov, A. Blok and K. Balmont) 

and informs about the development of the movement. With every representative 

his own understanding of the problem is being stressed. At the end of the section 

we are trying to define the directions of the Russian symbolism. In connection 

with the previous results we can state that this artistic and ideological movement 

belongs to one of the strongest manifestations of the Russian literature at the end 

of the 19th and the first two decades of the 20th century. 

Next, in some degree more extensive section shows the finding of interfaces 

between Belyj’s art-focused theories and his ideological structures that had 

formed the character of the philosophic and aesthetic thinking of the East and 

West at the turn of the 19th and 20th century. The big names who according to us 

influenced Belyj’s aesthetic-philosophical attitudes in an essential way were 

A. Schopenhauer, Hermann Cohen, Heinrich Rickert, F. Nietzsche, R. Wagner, 

V. Solovjev, P. Florenskij and last but not least R. Steiner. 

In the last section of the first chapter we are aiming to show a more 

complex reflection of the aesthetic-philosophic system, created by Andrej Belyj. 

As the source we are using predominantly his numerous theoretical works that 

can be considered as an interpretative key for all his work of art. At the 
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beginning we are focusing on more general problems referring to the contents of 

the previous section (Belyj’s understanding and perception of the world, the 

interconnection of consciousness and understanding, the way to the sense, the 

phenomenon of culture etc.). Later we move to concretion (author’s definition of 

notions of art symbol and symbolism, word, the basic principles of his art 

creation…) He understands symbolism as the way of thinking, understanding 

the world (modus cogitandi), the way of existence there (modus vivendi). Here 

we should mention the essay «Основы моего мировоззрения» (1922) where 

Belyj as a mature writer and individual thinker tried to interconnect his view of 

symbolism with ideological movements of his time. The other parts pay attention 

to the phenomenon of human consciousness and understanding. To him the 

consciousness represents that part of the living human being that is the starting 

point for understanding of reality and an important connective element with the 

complexity. It is just the “primary consciousness” where all the notions are 

integrated; the ideas, interfering with the world of the feelings and the world of 

will, modify the experience of reality. Thus the consciousness is the “primary 

and the only given intuition of the complexity”. With reference to this statement 

Belyj considers the subject – I – as the intuition of the consciousness where also 

the ideas of content, form and subject of every object have an intersection. The 

phenomenon of I  then naturally directs itself to the most essential demonstration 

of every being enriched by the spirit, it means to the process of self-awareness 

and self-understanding.  

When the question of the unveiling the sense of every particular phenomenon 

is discussed, Belyj comes close to the theory of “hermeneutic circle” – the 

relationship of the complex and its parts, its subjective and objective sides. The 

theory had been newly found and cultivated by the romantic philosophy (Ast, 

Schleiermacher, Dilthey), later it became a part of Gadamer’s ideological system. 

The hermeneutic circle represents the basic moment for the interpretation. 

According to Belyj the main task of the philosophy and aesthetics of his 

time rests on self-awareness and self-understanding. With this approach he 

anticipates the ideas of C. G. Jung. All the culture is seen as a “product of the 

process of self-understanding of the whole mankind”. He speaks about the 

phenomenon of the open mind that is able to connect the past and the present 

into a harmonic unity, a real living organism. He deduces that the problem of 

culture is necessary to be taken as a demonstration of the “complex spiritual 
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understanding”. Every real art is in its deepest essence a symbolic one, as it 

represents an organic connection of two orders – phenomena of the inner world 

and the living consciousness. The connection is thus the union of the inner and 

outer world. Its sense can be unveiled in metaphysics and mystic, the indexes of 

the way to a complex re-structuring of the human being and discovering new 

forms of existence. Consequently Belyj understands the symbol as the 

interaction of its three parts: 1) as a picture of the visible reality, causing certain 

emotions in our consciousness, 2) as an allegory expressing the ideological 

meaning of the picture (the philosophical, religious and social meaning) and 3) 

as an appeal to the creation of the real life. 

Together with Wagner and Nietzsche, Belyj can see the essential ideals of 

the culture in antique mystery dramatic art that represented the primary 

interconnection of all the art forms. Heading to the complex renaissance of the 

culture he concentrates on the phenomenon of the word – the essential base, 

“key for unlocking the world”. The essence of the symbolic expression consists 

of the words, through those the creative human strives to express his 

inexpressible impressions in a logical way. The living speech is thus always 

certain “music of inexpressible”. The creative word constitutes new, “third 

world” – “the world of the sound symbols”. The relationships between the sounds 

and evolution of the Cosmos is formulated in another essay «Глоссолалия – 

поэма о звуке» (1922). 

We should also mention the theory of colors that has a religious base 

(especially gnosticism and symbolic of the New Testament). All the essay brings 

an impression of a myth about finding the way from the dark time-space, where 

the death and doom master the scene, then through the primary hints and 

metamorphoses of the light up to its full demonstrations and return to the 

primary ideality. 

Belyj’s aesthetic concept with its main aim to ressurect the primary 

syncretism bear one significant unifying feature – the “pan-music character” i.e. 

music as an art form gradually overcame all the other art forms, overpowered 

them and transferred its specifics on them. His aesthetic-philosophic attitudes to 

music were postulated for example in the essay «Песнь жизни». The effort to 

find and express the “spiritual unity of the world” by means of the work of art 

resulted in the new genre form of his work of art – symphony. 
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In the preface to his “second symphony” he points out three coexistent 

meanings of this work of art: “musical”, “satiric”, and “ideological-symbolic”. 

Their accord gives birth to the “deep symbolic content” and the symphony 

becomes the demonstration of the “aesthetic understanding of the world in one 

creative process”. Independent genre form of “prosaic symphony” represents for 

Belyj a phenomenon that enables us to penetrate to the secrets of the rhythms of 

the living modus of existence. Then the world of “firm forms” is being dissolved 

in “the rhythm of the creation of the real life and new worlds”.  

The second chapter is focused on the analysis of the novel Peterburg (1912 – 

Sirin publishing house, 1922 – final, so called Berlin redaction). First step on our 

way to the novel is represented by the effort to explain its genesis in context of 

other Belyj’s novels. Further on we watch more closely the characteristic 

manifestations and changes of the novel genre at the beginning of the 20th 

century. Here arises our trying to find and explain the interconnections of the 

architectonics and the meaning and the inner message. In the final part of the 

chapter we pay attention to the emblems of space and characters. 

With the reference to Belyj’s aesthetic-philosophic essays, his correspondence 

and particular secondary literature we can state that the novel Petersburg 

originated as a part of larger complex; using Belyj’s terminology we can call it 

“Epopee of I ”. The novel should have been an actual reflection of a certain 

segment in the motion of the human consciousness, which experienced numerous 

disasters and long crises at the turn of the centuries, towards primary complexity. 

The work of art was to present a certain “model of the Cosmic situation”, and 

according to the creative intensions of the author himself, it should have become 

a projection of “the real consciousness that changes the world in a creative 

way”. At the same time Belyj is searching for the solution of a problem so 

typical for the Russian ideological context – the relationship and inosculation of 

the two absolutely different ideological and cultural entities “the East and the 

West”. The most significant manifestations are described in his essay «На 

перевале». In pursuit of this idea Belyj intended to create a trilogy that would 

have resulted in final synthesis and harmonization of these two principles. 

Next section of the second chapter pays attention to the architectonics of 

the text, resp. to its inner and outer form. Our aim is to show the interconnection 

with the genesis of the modern European novel at the beginning of the 20th 

century (the destruction of the traditional novel forms which had been presented 
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by the novel of the Balzac-Dickens-Gontscharov narrative style). Experimental 

prose at the end of the century tends to the “microanalysis of the stream of 

consciousness”, the effort to reflect the complicated panorama of the human 

consciousness. These theoretical sources together with the theory of symbolism 

resulted in Belyj’s novel form of “Epopee of I ”; through that there arises an 

organic interconnection of the subjective and objective sides of the human 

existence. We conclude this section with notes on narrative and composition 

novel structure that naturally co-produces the spiritual level of the novel.  

Next section concentrates on some of the attributes of the novel topology. 

The dominants are formed by the “deep, dark motionless water”; according to 

the ancient myths, Belyj’s theories of symbolism and the psychoanalytic theories 

of Gaston Bachelard this is the symbol of the mode of existence with the 

attributes of death, sleep, instability of the existence and dissolution of life in the 

mythical chaos – fog. Further the attributes have a close connection with colors 

and sounds where we can refer to Belyj’s writings «Глоссолалия», «О религиозных 

переживаниях», «Священные цвета». In the text there are applied Belyj’s 

theories of metaphysics of colors and tectonics of sounds.  

The final section focuses on the diagnostics of the existence of the 

particular novel characters. We project Belyj’s theories of the consciousness and 

culture onto the noetic pilgrimage of the characters through the labyrinth of the 

novel. The pilgrimage results in a myth of New Testament about the apocalyptic 

destruction of the present world and creation of the new one, its essence 

represents the re-interconnection of the Divine and the Human. The annunciation 

of these future events is brought by the character of Messiah (Белое домино). 

 To conclude the thesis we summarize the main points by interpriting 

Belyj’s shorter prose Kotik Letajev. It is a concentrate of the way of initiation, 

the way to the integrity of the human consciousness.  

Based on the partial results we have had the chance to understand that the 

dominants of the aesthetic and philosophic world of Belyj’s work rest on the effort 

to express the aiming to the Light, to the spiritual integrity, to the interconnection 

of the Macrocosm with the Microcosm, thus Belyj can be considered as a 

cosmic poet. All the world happening appears as a “cosmic cognitive act”, the 

act of creation by means of human cognitive activity of the New Cosmos in the 

frame of the present one. The history of the human culture forming is always 

seen as a gradual streaking of the “new light” into the human consciousness; the 
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light that will re-integrate the human and its culture – whereas so far it had been 

tragically cleft in “head and soul” (the West and the East) – into one harmonic 

unity, a real organism. Although the tragic cleaving is, according to Belyj, still 

lasting, it is possible to discover the still-living spirit of the synthesis. The way 

to the spirit – the light consists of the creation of the real Cosmos. Thus it 

becomes a result of a creative soul. We can notice that in Belyj’s theories a “cult 

of the light” is in play. The light often, also in the novel Petersburg, stands for 

“the light of Christ”, penetrating the souls of the characters. Or it represents “the 

divine light”, being present at the birth of the Cosmos. In conclusion, Light 

symbolizes the re-synthesis, the return of the human to the spiritual fundaments. 

Almost all the worlds of Belyj’s works of art show the eternal fight of the 

Chaos and the Cosmos. Naturally, there is reflected “the myth of the re-creation 

of the world of the full cosmic consciousness”. A remarkable Russian thinker 

N. Berdjajev evaluates A. Belyj as “an artist of an astral dimension of the 

existence into which our world enters unseen”; as an creative individuality who 

follows the literary tradition of the “ingenious fantastics” of E. T. A. Hoffman 

and of N. V. Gogol and F. M. Dostojevsky. Petersburg is “an astral novel” where 

the author finds and stresses a specific “inner rhythm”. That is harmony with the 

“new cosmic rhythm”. 
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