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Autor monografie přistupuje k analýze ruské povídkové tvorby přelomu 19. a 20. sto letí 
se sympatickým nadhledem. V intencích Zdeňka Mathausera se ve svém hledání 
smyslu literární tvorby programově distancuje od metody biografické. Za podstatné 
nepokládá ani hledisko žánrové, ani příslušnost k tomu či onomu literárnímu směru. 
Místo toho nabízí široké spektrum výzkumu psychologického s četnými odkazy na 
Jungův výzkum lidské duše, ale i na místo, jež člověk zaujímá v přírodě, tak jak jej 
zkoumá Teilhard de Chardin. Všímá si i vztahu individua k lidské societě, který při-
náší současný výzkum pragmatiky mezilidské komunikace. Proto jej zajímá i lite-
rární zpracování vztahu slova a neverbální či paraverbální komunikace, které mu 
umožňují hlubší proniknutí do proměn narativních prostředků, k němuž dochází 
v údobí moderny (srovnání Turgeněva s Arcybaševem).

Centrem zájmu Josefa Dohnala se tak stává literární postava ve své samostatné 
existenci, druhotně již nezávislé na svém tvůrci. Posun od zájmu o objektivní realitu 
směrem do nitra člověka, charakteristický pro směry utvářené na přelomu století 
(hovoří se především o neoromantismu, symbolismu a expresionismu), autor pro-
mýšlí hlouběji směrem k modelu světa, jímž rozumí ucelenější představu, „která se 
stane základem pro prožívání, onen průnik vnější a vnitřní reality“ (s. 63). S odka-
zem na Roberta Gausse a slovenskou literární vědu sedmdesátých let (F. Miko, P. Za-
jac, F. Matejov) autor analyzuje sociologizující pojem tzv. životního světa, ústícího 
do základního vztahu vnitřního a vnějšího světa („já“ a „ne-já“). Za prioritní přitom 
pokládá otázku, jak subjekt tyto substance vnímá, prožívá, vyjadřuje a komunikuje 
o nich se svým okolím.

V kapitole věnované charakteristice a typologii modelů světa Dohnal navazuje na 
Filozofii umění H. Taina i jeho kritika É. Hennequina. Odvolává se na A. N. Veselov-
ského, S. Freuda, C. G. Junga, ale i F. Wollmana, D. Ďurišína i J. Šmajse. Model světa 
jakožto objektivně existující subjektivní konstrukt, existující v podmínkách lid-
ského bytí, musí počítat jak s faktory kosmogenními, danými příslušností k jednomu 
kosmu, tak geogennímu, tedy s podmínkami Země, na níž existuje. Další specifikace 
již souvisejí s nastaveným úhlem pohledu, jímž může být specifické etnikum či národ, 
subkultura nebo jedinec. S ohledem na faktor časový autor pokládá za nejobecnější 
a tedy nejméně proměnlivý antropogenní model světa, z něhož ve svých úvahách vy-
chází. V úvahách o praktickém použití typologie modelů světa v literární vědě uvádí 
možnost dvouproudového „testování“, zaměřeného na poznávání podstatných prvků 
modelů světa, na průnik do jejich tajemných zákoutí, jež by bylo současně zpochyb-
ňováno. Autor současně poukazuje na nezbytnost mezidisciplinárního výzkumu uží-
vajícího poznatků z řady příbuzných vědních oborů.
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V závěrečné kapitole teoretického bloku Dohnal směřuje od komunikace, ne-
zbytné pro lidskou společnost, k úvahám o množství kultur a subkultur, jež člověk 
vzhledem k nárůstu cestování ve zkoumaném období stále více poznává. Děje se tak 
s pomocí informačních konglomerátů, jež dělí na konglomerát obsahů, struktur 
a výrazových prostředků. Od úvah o roli jazyka při hledání výrazu se s odkazem na 
A. N. Whiteheada, E. Cassirera a A. A. Potebňu Dohnal dostává opět k problematice 
psychologické: k problému myšlení a emocionality a dalším faktorům lidského vě-
domí, především k Potebňově charakteristice vztahu vnější reality a vnitřní formy 
neboli endoceptu či forma formans, dosud málo objasněného. Za podnětný po-
kládá především Whiteheadem zdůrazňovaný moment intencionality, vztah vnější 
a vnitřní formy, důležitý pro uměleckou tvorbu, již zásadně ovlivňuje.

Druhá část, obsahující rovněž šest kapitol, je pak věnována praktické aplikaci 
zmíněných interpretačních modelů. Dohnal v ní opět systematicky postupuje od 
cesty do nitra duše (Andrejev, Musil, Kafka) ke konfliktu člověka a techniky (utopie 
V. Brjusova), vztahu muže a ženy (Kreutzerova sonáta Tolstého a Brjusovovy Poslední 
stránky z deníku ženy), smrti dětské postavy, nové modelaci tzv. malého člověka, aby se 
obloukem znovu dostal k Franzi Kafkovi a k hlavnímu hrdinovi svého bádání — Leo-
nidu Andrejevovi (srov. Dohnalovu monografii Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče 
Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita, 1997, a řadu studií). Srovnává v ní Andreje-
vovu povídku Gubernátor s Kafkovou Proměnou. Vnitřní proměnu vysokého úředníka 
po střelbě do lidí spojuje s Kafkovým obchodním cestujícím hlubinný propad jejich 
vnitřního světa, vrcholící v kritickém konfliktu s dříve uznávaným vnějším světem.

Dohnalova monografie je promyšleným pokusem o odhalení nových interpretač-
ních možností, vedoucích k hlubšímu pochopení modelu světa a odhalení místa, jež 
v něm zaujímá literární postava jako nositel zprávy o jeho proměnách. Zvolené ob-
dobí přelomu dvou století, kdy ruská literatura a celá kultura země stála na prahu 
osudových zvratů, poskytlo autorovi řadu podnětných impulzů, jichž s přehledem 
využil.


