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o Úvod 

Tématem mé diplomové práce je analýza postav v komedii "Brigadýr" (1769) 

spisovatele D.l. Fonvizina, resp. analýza z mužské a ženské perspektivy v jejím 

prolínání i diferenciaci. 

Na drama jsem nahlížela především z hlediska mužských a ženských postav. 

Kromě toho nám jednotlivé příběhy a jazyková charakteristika hlavních aktérů 

komedie vypovídají mnohé o době, v níž autor žil a tvořil. Vztahy mezi postavami 

rovněž odkryjí společensko-sociální pozadí tehdejšího života. Prostřednictvím postav 

ve hře se také budeme snažit odhalit některé autorovy myšlenky a názory týkající se 

jeho vztahu k společensko-politické situaci v Rusku té doby, a také k postavení ženy 

v rodině a ve společnosti. 

Ženská a mužská problematika je téma stále diskutované, a tak ani drama z 18. 

století nám není z pohledu moderní doby cizí. Mnohé otázky, které Fonvizin 

v dramatu řeší jsou nadčasové, a tudíž můžeme konstatovat, že drama je velmi 

aktuální i v 21. století. Samozřejmě je nesporné, že některé reálie jako např. úděl žen 

vojáků či počínající emancipace žen jsou typické spíše pro dobu, v níž autor žil a 

tvořil. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které se dále dělí na jednotlivé kapitoly. 

Na začátku jsem se snažila představit čtenáři osobní život Fonvizina, mezníky, které 

jsou významné pro jeho tvorbu, a osoby, které ovlivnily jeho život a smýšlenÍ. 

V druhé, více teoreticky zaměřené části práce, se snažím vykreslit dobu, v níž 

autor psal svá literární díla. Bylo to, z jedné strany, období osvícenectví, vzrůstající 

vzdělanosti a vlády silné a mocné panovnice Kateřiny II., které se velmi dařila 

expanzivní politika. Z druhé strany se však jednalo o dobu sílícího absolutismu, 

bujela statkářská tyranie, francouzský vliv až nezdravě zaplavoval Rusko a o otázce 

řešení nevolnictví se jen hezky mluvilo. Fonvizin ve svých dílech vždy reflektoval 

tehdejší dění, a tak i ve hře "Brigadýr" objevujeme odkazy na negativní stránky 
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vlády panOVnIce a společenské neduhy V Rusku jako byla despocie, uplácení, 

nespravedlnost atd. 

V třetí, hlavní kapitole diplomové práce, analyzuji jednotlivé postavy komedie 

"Brigadýr", které jsem rozdělila na ženské a mužské. U každé postavy se snažím 

popsat její individuální charakterové rysy, které ovlivnilo prostředí, v němž postavy 

vyrostly či současně žijí. Dále se snažím postihnout jejich jazykové dispozice, 

pomocí nichž autor velmi trefně vystihl povahu postav dramatu, a také jejich 

sociálně-společenské postavení. Dále rozebírám postoje aktérů hry k manželskému a 

partnerskému soužití. Po charakteristice jednotlivých ženských postav následuje 

kapitola zobecňující postavení ženy v 18. století v Rusku a analýza vlastních názorů 

Fonvizina na tuto problematiku, jež autor promítl do hry. Autorovy myšlenky ve hře 

se pokouším doložit na základě jeho autobiografie a dopisů, které psal svým 

blízkým. Stejnou metodu postupu jsem zvolila u mužských postav. Podkapitolou 

v této třetí části je také rozbor kompozičních prvků, které drama propojují a vytvářejí 

z něj komplexní celek. 

Prameny, z nichž jsem vycházela, jsou různé povahy. Východiskem pro danou 

práci bylo podrobné zkoumání dramatu "Brigadýr" (2) v ruském originále. Klíčovou 

se stala také literatura orientovaná na život a literární činnost Fonvizina, především 

jsem se opírala o knihu A. Strička (33) a úvahy O.B. Lebeděvové (48). Autorovy 

názory promítnuté do dramatu j sem s e snažila podložit jeho k orespondencí a jeho 

vlastním nedokončeným životopisem, který nám zanechal a který skýtá velmi cenný 

materiál k analýze jeho literárního díla. Neméně zajímavým zdrojem byly 

internetové statě a v neposlední řadě j sem se snažila vlastním pohledem ženy 21. 

století proniknout do autorových dobových myšlenek a reminiscencí, které se 

v dramatu objevují. 
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1. Biografie Denise Ivanoviče Fonvizina 

Pro lepší pochopení autorova rukopisu a jeho názorů bychom měli znát nejen jeho 

tvorbu, ale i jeho osobní příběh. Proto se v této kapitole pokusím stručně popsat 

Fonvizinův život, prostředí a osoby, které ho obklopovaly a ovlivnily. 

Denis Ivanovič Fonvizin se narodil v roce 1745 nedaleko Moskvy do šlechtické 

rodiny střední vrstvy, jejíž kořeny sahají až do doby livonských rytířů. 

Traduje se, že v 16.století za války s Livonskem! rytíř fon Vizin upadl do zajetí 

armády Ivana Hrozného a vstoupil do služeb ruského cara. Dalšíj eho potomci se 

zcela rusifikovali. A.S. Puškin psal svému bratrovi v roce 1824: ,,He 3a6yob POH

BU3uHa nucamb c[JoHeu3uH. L[mo OH 3a Hexpycm? OH pyCCKUU, U3 nepepyccKux 

PYCCKOU.,,2 (s. 73, 36). 

Otec Fonvizina započal ne příliš úspěšnou vojenskou kariéru ve škole založené 

Petrem I. a vypracoval se až na kapitána dragounské setniny. V roce 1762 přešel do 

státní služby a stal se přímým a nezištným soudním úředníkem (s. 13, 33). Byl to 

ctnostný, mravný, křesťansky založený člověk, který nesnášel lži a věřil 

v pravdomluvnost. Fonvizin o něm ve své autobiografii3 napsal: "OH 6blJl lJeJlOeeK 

oo6pOOemeJlbHblU u ucmUHHblU xpucmuaHUH, Jllo6UJl npaeoy u maK He mepneJl JlJICU, 

lJmo ecezOa KpaCHeJl, KozOa Kmo JlZamb npu HeM He ycmblJICaJlC5l .... HeHaeUOeJl u 

JlUXOUMCmea u, 6ble e maKUX Mecmax, zOe JllOOU HaJICUeaTOmC5l, HUKaKUX HUKozOa 

nooapKoe He npUHUMaJl .... OmelJ MOU 6blJl xapaKmepa eeCbMa eCnblJlblJUeOZO, HO He 

3JlOnaM5lmHozo .... "(s. 193-194, 1). Fonvizinův otec byl také velmi velkomyslný. 

Když se jeho bratr těžce zadlužil, rozhodl se autorův otec, tehdy ještě osmnáctiletý 

mladík, že se ožení s bohatou sedmdesátiletou ženou, která se do něj zamilovala a 

slíbila mu, že se po svatbě o jeho bratra postará. Otec si ji vzal a po celých 19 let se o 

I Livonsko - historický kraj a provincie Lotyšska. (s. 259,66) 
2 Puškin měl Fonvizina v oblibě nejen za jeho svobodomyslné ideje, které později sloužily jako 
inspirace děkabristům, ale i pro jeho velmi vytříbený jazykový cit a příklon k realistickému 
zpracování témat. Na začátku jeho věhlasného Evžena Oněgina (1830) najdeme slova odkazující 
k Fonvizinovi: ,,BollUle6Hblu Kpau, maM B cmpaHbl ZOObl / camupbl cMellou BllacmenUH / 6llUCm{lJ/ 

ct>OHBU3UH, opyz cBo600bl. "(s. 278, 12) 
3 Autobiografie Fonvizina se jmenuje "lJMcTOCep.D:e'lHOe IIpM3HaHMe B .D:eJIax MOMX M IIOMbIIlIJIemrnx". 
Svoje vyznání psal autor v letech 1789-1792, ale bohužel jej nedokončil. Poprvé bylo toto dílo vydáno 
ve zkrácené podobě v "CaHKT-ITeTep6ypcKoM )f(ypHaJIe" v roce 1798. Celé bylo dílo publikováno až 
v roce 1830 v rámci souboru Fonvizinových prací. (s. 299, 3) 
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ni jako správný křesťan dobře staral. Po její smrti se znovu oženil a vzal si o třicet let 

mladší ženu, se kterou měl později několik dětí (mezi nimi i malého Denise). Na 

matku Fonvizin vzpomíná takto: " ... UMeJla pa3yM mOl-lXUU u oyUle6HblMu O'laMU 

6UOeJla OaJleKo. CepolJe ee 6blJlO cocmpaOameJlbHO u HUKaKOU 3Jlo6bl 6 ce6e He 

6MeUfaJlo: :JICeHa 6blJla oo6pOOemeJlbHa, a Mamb 'la00Jl106U6a5l, X03flUKa 

6JlaZOpa3yMHafl u zocno:JICa 6eJlUKooyUlHafl" (s. 194-195, 1). 

Fonvizin pocházel z devíti sourozenců. Pro tolik dětí si rodiče nemohli dovolit 

najmout cizí pedagogy, tzv. guvemanty, kteří by je vyučovali a hlavně se s nimi 

věnovali cizím jazykům. Vzdělání u svých dětí však rodiče nezanedbávali. Všichni 

se naučili obstojně číst a počítat. Otec vždy podněcoval děti k četbě a neustálému 

zdokonalování se. Fonvizin ve svých vzpomínkách píše: "CeMy (otcovi - pozn. 

autora) o6fl3aH fl, eCJlU UMelO 6 pOCCUUCKOM fl3blKe HeKomopoe 3HaHue. H6o, 'lUmafl 

lJepK06Hble KHUZU, 03HaKOMUJlCfl fl C CJla6flHCKUM 5l3blKOM, 6e3 'leZO pOCCUUCKOZO 

5l3blKa u 3Hamb He603MO:JICHO." (s. 197, 1). Fonvizin vděčí svému otci i za to, že ho 

naučil zřetelnému přednesu, který pak později uplatní při předčítání svých vlastních 

her: " ... Kozoa fl cmaHy 'lUmamb 6ezJlo: "nepecmaHb MOJlOmb ", KpU'laJl OH MHe, "UJlU 

mbloyMaeUlb, 'lmo 60zy npUflmHO m60e 6opMomaHbe".(s. 197-198, 1) Rodina byla 

pro Fonvizina přístavem klidu, pohody a lásky a vůbec se nepodobala rodinám, které 

autor ironicky vyobrazoval ve svých satirách. Zvlášť vřelé vztahy měl ke své sestře, s 

níž si dopisoval v podstatě celý svůj život a jejich vzájemná korespondence nám 

předkládá velice vzácný materiál k analýze autorova osobního života a jeho 

pozitivního vztahu k ženám (4). 

V roce 1755 byla v Moskvě založena Lomonosova univerzita a bylo rozhodnuto 

vytvořit gymnázia, která by připravovala děti pro univerzitní studium. Denis 

Fonvizin společně s bratrem Ivanem byli zapsáni do prvního otevřeného gymnázia 

při univerzitě a oba hned začali dosahovat vynikajících výsledků. Gymnázium mělo 

poskytnout studentům všeobecný rozhled a naučit je jazykům. Problémem však 

zůstávala úroveň učitelů a nedostatek učebních materiálů. Fonvizin, i přes určité 

ironické poznámky ke stylu výuky učitelů a jejich občasnému pijanství, přiznává, že 

byl škole vděčný za to, že se tam naučil obstojně německy a hlavně získal základy 

latiny a vřelý vztah ke slovesným naukám. Pro Fonvizina se stal ve škole 

významným rokem rok 1758, kdy ředitel Moskevské univerzity 1.1. Melissino odjel 
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s několika nejlepšími žáky do Petrohradu, aby je představil samotnému zakladateli 

univerzity, LI. Šuvalovovi. Fonvizin a jeho bratr byli vybráni a ubytovali se u svého 

strýčka. Fonvizin byl ve svých necelých 14 letech městem a carským dvorem 

okouzlen. Velmi na něj zapůsobil i M.V. Lomonosov. Nejvíce si však Fonvizin 

oblíbil petrohradské divadlo a kjeho velké radosti přispělo i to, že se u strýčka 

scházela herecká společnost. Tak měl malý Fonvizin možnost seznámit se například 

se zakladatelem ruského divadla F.G. Volkovem či hercem LA Dimitrevským. Nové 

prostředí v něm vzbudilo touhu naučit se francouzštině, která byla tehdy považována 

u dvora za samozřejmost, a vlastně nezbytnost. 

Již na gymnáziu začal mladý Denis překládat texty nejdříve z němčiny (překládal 

například Holbergovy bajky), později hlavně z francouzštiny. Velký vliv na něj mělo 

setkání s M.M. Cheraskovem, jenž kolem sebe vytvořil skupinu mladých literátů, 

které podněcoval k publicistické a překladatelské činnosti a zveřejňoval jejich díla 

v univerzitních časopisech. Drobné překlady mladého Fonvizina a básně jeho 

staršího bratra Pavla uveřejnil například v časopise "fIOJIe3HOe yBeCeJIeHJie" (s. 38, 

23). Na Fonvizina, který vyrostl v tradicích šlechtického klasicismu a liberalismu, 

měl vliv nejenom Cheraskov, ale také například A.P. Sumarokov či A. Kantěmir. 

Díky svým vynikajícím studijním výsledkům přestoupil Fonvizin později na 

univerzitu4 a začal se plně věnovat překladatelské činnosti. V roce 1762, kdy se 

mimo jiné chopila moci Kateřina II., se stal překladatelem Ministerstva zahraničí, 

které v tu dobu vedl N.L Panin. Fonvizinovým nadřízeným se stal J.P. Jelagin, u nějž 

se Fonvizin ubytoval v domě, a tak se dostal blíže k divadlu, které velmi miloval a 

které mu učarovalo. V tu dobu se osoby kolem Jelagina nazývaly ,jelaginským 

kroužkem". Jednalo se o literáty, kteří se snažili překládat a upravovat zahraniční 

prózu a poezii pro ruské prostředí. Nejen tedy, že dílo přeložili, ale většinou upravili 

místo děje, jména postava někdy i obohatili text tím, že pro postavy vymysleli nové 

dialogy (nejvíce tento způsob překladatelské tvorby praktikoval právě Fonvizin). 

V roce 1762 přeložil Fonvizin Voltairovu tragédii "Alzira". Byla to jeho první 

dramaturgická zkušenost. V roce 1764 přeložil a přepracoval psychologické drama 

holandského autora Gresseho "Sidney" (v překladu Fonvizina drama neslo název 

"KOpHOH"), kam zařadil v originálním textu neexistující rozhovor sluhy Andreje 

4 V tu dobu byl Fonvizin již seržantem gardy, ale nechtěl se věnovat vojenskému životu, ale raději se 
pouští do dalšího psaní a překládání. (s. 41,33) 
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s nevolníkem, který hovoří o těžkostech svého života. Dále překládá rozmanité 

sentimentální a výchovné romány, ekonomické studie, předělává a upravuje 

francouzské komedie pro ruské prostředí a píše své vlastní satiry, z nichž se nám 

zachovala jen jediná bajka - "nHcuo;a-Ka:mo.n;eli" (1761), jejíž ironie je namířena 

proti smrti všemocného Potěmkina a satira "I1oCJIaHHe K cJIyraM MOHM III)'MHJIOBy, 

BaHI,Ke H I1eTpyIIIKe" (1770). V této satirické básni se Fonvizin vymezuje vůči 

církvi, která se chlubí tím, že ví, jak byl stvořen svět a myslí si, že je všemocná a 

prezentuje, že si lze za odpustky vykoupit své hříchy. Fonvizin zde dále vykresluje 

svět jako místo bezuzdného kořistnictví, klamu, vydírání a podplácení, v němž každý 

hledí jen na sebe a na svůj prospěch. Fonvizin nikdy nepřišel církvi na chuť, ale 

zatvrzelým ateistou nezůstal. Jeho myšlenky a názory se klonily spíše k 

filozofickému deismuS. 

Kolem roku 1764 začal Fonvizin pracovat na komedii "He.n;opocJII,", ale bohužel 

ji nedokončil. Tato komedie kritizovala provinciální šlechtice za jejich nezdvořilost a 

prohnilost. Velice zřetelně se zde projevuje Fonvizinův literární talent. Jazyk tohoto 

díla je ostrý, přímý, živý a nápaditý. Náčrt této nedokončené komedie z 60.let se 

s její novou přepracovanou verzí nedá srovnávat. 

V roce 1769 napsal komedii "EpHra.n;Hp". Komedie sklidila veliký úspěch. 

Fonvizin ji předčítal v různých salónech a dokonce mu pomohla k přijetí u dvora. 

Fonvizin byl vyzván, aby jako skvělý přednašeč seznámil s komedií Kateřinu II. Ve 

hře opět napadá šlechtu za její nepravdivost, přetvářku, nízkou morálku a zároveň se 

vymezuje vůči všemu západnímu a s politováním pohlíží na odmítání všeho ruského, 

zejména co se týče mladé generace. Hlavní idea této komedie je osvícenská - autor 

bojuje za ruskou kulturu, za čistotu jazyka a za čest svého stavu. 

Ústředním momentem v životě Fonvizina bylo jeho seznámení se s hrabětem N. 1. 

Paninem, ministrem zahraničních věcí a vychovatelem careviče Pavla Petroviče, 

kterého měl Panin připravit na budoucí roli cara Ruska. Tehdy se o něm říkalo, že 

5 Deismus - kompromisní postoj mezi teismem a ateismem. Rozšířený hlavně v 18. století. Bůh sice 
stvořil svět, ale pak jej ponechává jeho vlastním zákonům a do jeho běhu nezasahuje. D. se obrací 
proti víře v zázraky a v autoritu a i proti odvolávání se na nadpřirozené zjevení. Hl. zástupci deismu -
Herbert z Cherbury,Rousseau, Voltaire) (s. 229,66) 
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to byl jeden z nejvzdělanějších a nejbystřejších evropských diplomatů 18. století (s. 

282, 12). Fonvizin se stal Paninovým blízkým spolupracovníkem (sekretářem) a 

věnuje se diplomatickým záležitostem. Jako literát se na celých 10 let odmlčel. 

V letech 1777-1778 Fonvizin cestoval po Evropě a celkem dlouhou dobu pobýval 

ve Francii. Zde už se zvolna schylovalo k buržoazní revoluci a feudální systém se 

nacházel v troskách. Francie Fonvizina neuchvátila. Svědčí o tom jeho dopisy 

z Francie, obsahující kritiku starých pořádků, avšak spolu s ní i skeptický názor na 

rodící se buržoazní společnost, a především na její ideologické představitele -

D'Alemberta a Diderota. Jeho postřehy a dojmy z téměř dvouletého cestování po 

Francii najdeme v díle" I1McbMa M3 <DpaHIJ;MM", kde se p okusilo dobovou 1 istovní 

žurnalistiku. Dopisy směřoval především Paninovi a své sestře. 

V 80. letech se Fonvizin opět objevil na veřejnosti se svou upravenou a lépe 

propracovanou komedií "He,lJ;OpOCJIb" (1782), v níž polemizuje se samotnou 

carevnou. Toto dílo, obdobně jako i jeho jiné publicistické počiny6, je obžalobou 

carského favoritismu, obecné nevzdělanosti a svévole nejvyšších orgánů státní moci. 

Fonvizin zde odsuzuje despotismus a zvůli statkářů zneužívajících bezprávného 

postavení rolníků. Do protikladu k postavám Prostakovové, Skotinina, Mitrofanušky, 

prototypům nevolnického společenského systému staví autor čestné šlechtice 

Pravdina, Staroduma a Milona - zastánce osvíceneckých ideálů. Fonvizinův 

dramatický a satirický talent nachází nejvýraznější uplatnění v popisu záporných 

postav komedie a v komických, ale zároveň soucitně laděných postavách nevolníků 

- Jeremějevny a Trišky, kteří jsou jedním z prvních pokusů o realistickou typizaci 

postav v ruské dramatické tvorbě. Schematičtěji působí kladní hrdinové, i když se 

právě repliky Staroduma setkávaly v době uvedení komedie s mimořádně živým 

ohlasem u publika. 

Po této veleúspěšné komedii Fonvizin začíná psát satirické statě, je přijat za člena 

nově založené Akademie a směle publikuje články v časopise "C06eCe,lJ;HMK 

m06MTeJIeŘ pyccKoro CJIOBa". Zde vydávala své příspěvky i sama carevna. Fonvizin 

tu v roce 1783 otiskl satirický pamflet proti Kateřině II. "BorrpocbI M OTBeTbI", 

napsaný ve formě řady otázek o zlořádech jejího režimu. Carevniným zásahem mu 

6 Uveďme si například svéráznou politickou satiru "HeCKOJIbKO BonpOCOB, MOryru:HX B036y,rUHb B 
yMHhIX H qeCTHhIX JIIO)UIX OC06JIHBOe BHHMaHHe" z roku 1783 nebo "Bceo6ru:aH npH.lI,BOpHaH 
rpaMMaTHKa", která byla namířena proti dvoru Kateřiny II. a bohužel nebyla otištěna (s. 332, 44). 
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však od této chvíle bylo znemožněno jakékoliv veřejné působení, a proto se autor 

uchýlil do ústraní. 

Deset let před smrtí ho ranila mrtvice a další roky protrpěl v bídném fyzickém i 

duševním stavu. Ničily ho i převratné události francouzské revoluce a dokonce se 

začal považovat za hříšníka, že kdysi čítával Voltaira. Literární tvorba mu zůstávala 

jedinou útěchou v jeho nelehkém životě posledních let. Podílí se na práci při 

sestavování Slovníku ruské akademie, 1789-1794, sbírá materiály pro svůj časopis 

"CTapo.n;yM", který chtěl sám vydávat, a pÍŠe svůj životopis "qHcTocep.n;e~lHoe 

rrpH3HaHHe B .n;eJIax MOHX H rrOMhIIIIJIeHH5IX" (1789-1792). Své autobiografické 

vyznání však nestačil dokončit. 

Den před svou smrtí přivezl Děržavinovi rukopis nové třetí komedie s názvem 

"BňI6op rYBepHepa,,7 (s. 256, 24). Fonvizin umírá 1. října 1792 v pouhých 47 letech. 

Fonvizin stál se svojí tvorbou, životní filozofií a postoji ke světu na prahu 

literatury 19. století. Jeho tvorbou, jak o tom psal LA. Gončarov v roce 1874, byla 

v podstatě zahájena realistická škola, kterou dovedl na vyšší stupeň např. Gogol 

(s.42,43). 

7 Tato komedie je rovněž uváděna s názvem "ro!ÍJMei1:cTep"(s. 469, 33). 
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2. Pozadí tvorby D.I. Fonvizina 

V této kapitole se pokusím nastínit situaci, která v 18. století panovala v Rusku, a 

v níž Fonvizin tvořil svá dramatická díla. Doufám, že tento stručný přehled událostí a 

procesů, které tehdy probíhaly a měly svůj odraz v literárním dění té doby, nám 

pomůže přiblížit Fonvizinovo smýšlení a jeho reakce na prostředí, v němž žil a psal, 

a které ho zajisté ovlivnilo, stejně jako rodinná výchova a vrozené dispozice. 

2.1 Historická situace v Rusku 

D.I. Fonvizin (*1745) se narodil v době vlády Alžběty 1., která panovala v letech 

1741 - 1761. Alžběta byla dcera Petra 1., jenž se velkou měrou zasloužil o rozvoj 

Ruska svými známými reformami a kontakty se západem.! Panovnice byla 

považována za nevýraznou. Jeden její čin však b yl pro Rusko nezapomenutelný a 

politicky i společensky klíčový. V roce 1744 k sobě do paláce pozvala německou 

kněžnu Zerbstskou s její dcerou Sofií, která se stala ženou jejího syna Petra III. 

V roce 1754 se manželům narodil syn Pavel Petrovič (pozdější car Pavel 1.) a 

Kateřina postupně upevňovala svoji pozici. Petr III. byl duševně i fyzicky zaostalý, 

charakterově nestálý a bylo jasné, že se po smrti své matky u vlády neudrží moc 

dlouho. V roce 1761, kdy Alžběta skonala, byl Petr III dosazen na trůn. Lidé ho 

nenáviděli pro jeho labilitu a neschopnost vládnout. 28.- 29. června 1762 došlo 

k převratu, který je znám jako "dámská revoluce". Petr III. byl svržen, bez protestu 

podepsal abdikaci a dal se zatknout. Jen několik dní poté bylo vydáno nařízení, že 

car Petr III zemřel ve vězenÍ. Pravděpodobně byl však násilně odstraněn. 

Tak se k vládě dostává Kateřina II., na jejíž vládu se podíváme poněkud 

podrobněji, protože právě její panování bylo trnem v oku Fonvizinovi, který ve 

svých komediích a satirách její vládu a společenské poměry té doby napadal. 

Když se Kateřina II. po převratu v roce 1762 ujala vlády v Rusku, usedala na trůn 

s určitými představami ovlivněnými četbou osvícenců a dobrou znalostí poměrů u 

I Například: zřízení senátu a nejvyšších justičních a kontrolních orgánů, vytvoření kolegií jako 
odborných ministerstev podle švédského vzoru, rozdělení země do 8 gubernií, vystavění námořní 
flotily, zvětšení armády a položení základů úřednické šlechty. Petr I. přál také vědě a umění, v roce 
1725 založil Akademii věd (s. 71-139,45). 
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carského dvora. Brzy jí však došlo, že je to velmi mál02
, jelikož neznala skoro nic o 

vnitřním životě a situaci v rozsáhlé říši. 

Hned na začátku svého panování přistoupila k řešení finanční situace říše. 

Kateřina se zajímala o finance z velmi zištného důvodu. Věděla totiž, že zahraniční 

politika bude vyžadovat velké investice, a to zejména do armády a státní správy. 

Nutno podotknout, že nemalé výdaje padly i do klína jejích favoritů3 , a 

nezanedbatelnou položku si vyžádala také její sběratelská vášeň (vykupovala 

umělecká díla do Ermitáže). 

Zahraniční politika se brzy stala doménou panovnice a zastínila i tehdejší ministry 

zahraničí - Panina a Bezborodka. Cesta k úspěšné zahraniční politice byla však 

dlouhá a velmi komplikovaná, neboť Kateřina zdědila po svém manželovi říši 

doslova v neutěšené situaci. Její kroky byly následné - za prvé vyhlásila Prusko za 

nepřítele číslo jedna, ale války proti němu se již nechtěla zúčastnit. Prusko si 

Kateřina nechávala v záloze - věděla, že jeho pomoc bude potřebovat k pozdějšímu 

zabírání Polska. Její počáteční halasně proklamované úsilí o mír nebylo nic víc než 

snaha o získání času pro pevné uchopení moci a budoucí expanzivní politiku. Prvním 

úspěchem její zahraniční politiky byla "volba" Stanislawa Poniatowského na polský 

trůn. Tento šlechtic svými osobnostními předpoklady a svou tvárností byl vhodným a 

poddajným mocenským nástrojem pro pozdější dělení Polska. 

Ve vztahu k vnitřnímu chodu země byla carevna pověstná svými cestami po 

Rusku. Cesty měly čistě prozaický důvod, carevna chtěla poznat "co Rusko 

potřebuje" a zároveň se chtěla představit lidu jako panovnice, která se o svůj národ 

zajímá. Samozřejmě byla otřesena bídnou rolníků. Sama neustále prohlašovala, že 

nevolnictví je třeba zrušit (pasáže v návrhu zákoníku říše). Byly to však spíše jen 

osvícenecké ideje a nezávazná prohlášení, kterými se pyšnila u svých západních 

přátel. Sama například v roce 1767 vydala nařízení, které nevolníkům zakazovalo 

stěžovat si na své pány. Ti, kteří to přesto dělali, byli veřejně zmrskáni (s. 174,45). 

Dá se říci, že za humanistickými proudy západní Evropy Rusko velmi zaostávalo. 

2 Za života carevny Alžběty měla striktní zákaz zajímat se o vládní záležitosti a za Petra III. se v tomto 
směru nic nezměnilo. (s. 168,45). 
3 Jak se zmiňuje ve své knize M. Švankmajer, carevna byla pověstná svými favority u dvora. Ti byli 
vedeni v hodnosti "generálních adjutantů" a měli plat 1 O tisíc rublů měsíčně. Tento její systém byl 
stálým tématem ke dvornim intrikám a pomluvám, ovšem nutno podotknout, že k státnim záležitostem 
nechala proniknout jen dva - Grigorije Orlova a Grigorije Potěmkina (45). 
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Evropa 18. století věřila v rozhodující význam rozumu a v sílu zákona, který 

vytvořil osvícený a rozumný vládce (s. 85, 46). Kateřina to věděla a tak se snažila 

vytvořit tzv. Velkou instrukci - nový zákoník říše. Byl to její největší literární počin. 

Ve skutečnosti se však jednalo o pouhou kompilaci, v níž jako základ posloužilo 

osvícenecké dílo "Duch zákonů" Ch. de Montesquieua. Velká instrukce měla 

mimořádný ohlas hlavně v Evropě, kterou udivily změny, jež carevna chystala, a to 

zejména v oblasti lidských práv (např. osobní svoboda všech lidí). Velká instrukce 

však zůstala jen hezkými úvahami na papíře, k jejímž praktickým realizacím nemělo 

nikdy dojít. Carevna hovořila jako osvícenecký panovník, avšak zároveň tvrdě 

upevňovala "samoděržavnou" vládní praxi. 

Bylo jasné, že jen hezké řeči rolníky neuspokojí a tak v 60. letech 18. století 

propukly v Rusku na čtyřiceti místech velké rolnické bouře. Nejslavnějším bylo 

pravděpodobně velmi rozsáhlé povstání 1. Pugačova.4 Tato situace ukazovala na 

hlubokou propast, která byla mezi úspěšnou zahraniční politikou carevny a 

neutěšenou vnitřní situací, která v Rusku panovala. 

V oblasti zahraniční politiky se Kateřině II. opravdu vedlo velmi dobře - v roce 

1774 vyhrála válku s Tureckem a Turci jí museli postoupit Azov, Kerč, lenikale a 

Kinburn, a tak ruským obchodním lodím byla umožněna plavba po Černém moři. 

Carevně se dařilo i v otázce Polska, když v roce 1772 bylo Polsko rusko-rakousko

pruským paktem připraveno o třetinu svého území a obyvatelstva. 

Velmi důležitou osobou pro Kateřinu II. byl Grigorij Potěmkin, jenž si jako jediný 

udržel vliv na carevnu i na státní záležitosti až do své smrti. Potěmkin s Kateřinou 

měli velké imperiální sny a některé z nich se opravdu podařilo uskutečnit.5 Potěmkin 

vložil veškerou svou energii i do řešení vnitřních záležitostí. Rozdělil říši do 50 

gubernií (1775), byla zavedena jednotná správní i soudní praxe, byla jednotně 

vymezena pravomoc gubernátorů a došlo k reorganizaci armády. Nejosobitěji se však 

Potěmkin uplatnil jako vladař nově připojených oblastí na jihu říše, kam byli zváni 

cizí kolonisté. Nejrozsáhlejší a nejdynamičtější bylo však osídlování pomocí vnitřní 

migrace, kdy kolonisté dostávali půdu, právo svobodného obchodu a finanční 

4 Povstání probíhalo v letech 1773-1775. Během povstání se dala do pohybu lavína nevolníků, aby 
svrhla své nenáviděné statkáře. Povstání bylo nečekaně rozsáhlé (srovnatelné svou rozlohou se střední 
Evropou) a aktivní, ale nakonec se ho podařilo po dlouhé době vojensky potlačit. 
5 Polsko zmizelo na dvě století z mapy Evropy a Rusko se zmocnilo rozsáhlých oblastí na jihu říše, 
ovládlo Krym a posunulo své hranice na úkor tureckých držav i na jihozápadě. 
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výpomoc při stavbě domu. Asi nejznámějším a nejkurióznějším počinem Potěmkina 

byla inspekční cesta Kateřiny II. na Krym v roce 1787, kdy Potěmkin vytvořil 

mylnou iluzi rozmachu nově připojených oblastí.6 Potěmkin nakonec selhal jako 

vojevůdce v očekávané rusko-turecké válce a v roce 1791 umírá na choleru. 

Carevna skonala 6. listopadu 1796. Za její 34leté vlády se vedlo šest válek a 

k sedmé (k útoku na revoluční Francii) se chystalo. Skvělá byla především její 

zahraniční politika. Ač došlo k rozsáhlému rozšíření impéria, nebyl vyřešen jediný ze 

základních problémů říše. Rusko bylo za Kateřiny II. zemí často až neuvěřitelných 

kontrastů. Na jedné straně - mohutně expandující impérium a na straně druhé -

zbídačený a zaostalý lid ajeho chudý vnitřní život.7 

2.2 Společenská situace v Rusku 

Doba panování Kateřiny II. (1762-1796) byla nazývána ruskou šlechtou 

"zlatým věkem". V této době nastával ekonomický, a tudíž i společenský rozmach 

šlechty, která si tím pádem mohla dopřávat více materiálních a kulturních prožitků (v 

kontrastu s bídou rolnictva). Současně ale dochází i k počátku krize ruské šlechty, 

což je prohloubeno řadou rolnických povstání. Ruská společnost pociťovala i dopad 

buržoazní revoluce ve Francii na konci 80. a začátku 90. let. Ač byla carevna 

pověstná svým nekritickým obdivem k osvíceneckým ideám a k cizím kulturám, 

přesto když v roce 1 789 v ypukla ve Francii revoluce, carevna se proti ní chystala 

zasáhnout a snažila ochránit Rusko před jakýmikoliv rozvratnými západními idejemi. 

Nakonec zavrhla i svého oblíbeného Voltaira. Za vlády jejího syna Pavla I. byly 

dokonce zakázány všechny cesty do ciziny a dovoz zahraničních knih. Tato 

ochranná zeď, kterou začala izolovat právě Kateřina II. ruský lid od světa, byla 

jednou z příčin počínajícího zaostávání Ruska za evropskou civilizací. 

V této době se objevuje dílo A. Radiščeva "Cesta z Petrohradu do Moskvy" 

(1790), v němž autor odsuzuje nevolnictví a obviňuje ruské statkáře za to, jak se 

6 Je zajímavé, že v době "vlády" Potěmkina si nikdo nedovolil vyslovit pravdu o kamufláži na carevnu 
a zveřejnění usvědčujících dokumentů trvalo skoro celé století. (s. 195,45). 
7 Více o vládě Kateřiny II. např. v dílech M. Švankmajera, G. Kausové nebo C. Ericksona (viz 
bibliografie) 
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svými rolníky nelidsky zacházejí. Takovou drzost carevna nemohla nechat bez trestu 

a Radiščev byl odsouzen k deseti letům vyhnanství na Sibiř8 . Po vyhnanství se 

Radiščev mohl vrátit zpět, ale v září r. 1802 spáchal sebevraždu. Další obětí vládního 

strachu z revolučních myšlenek se stal významný vydavatel N. I. Novikov. Novikov 

kritizoval nevolnictví, avšak nebyl radikál. Carevně se především nelíbilo jeho 

členství v zednářské lóži 9 "Harmonie". A jelikož stará panovnice v této době viděla 

ve všem zradu a možné ohrožení své osoby, v roce 1791 zakázala Novikovovi 

publikovat a v dubnu 1792 byl odsouzen k 15 letům v Šlisselburské pevnosti. 

Fonvizin zůstal takového osudu ušetřen, přestože se ho carevna obávala. Bylo to 

především proto, že byl v Rusku populární (s. 212, 46). 

Právě díky těmto revolučním literárním činitelům, v čele s Novikovem, dochází 

k intelektualizaci Ruska. 

Nyní se podíváme na vládu Kateřiny II. z hlediska šíření vědy a vzdělanosti. 

Carevna kladla důraz na vzdělanost a prohlašovala, že "příčina všeho zla i dobra tkví 

ve vzdělanosti" (s. 198, 45). Vrcholnou kulturní a vědeckou institucí Ruska byla již 

od počátku svého založení v roce 1725 Petrohradská akademie věd, v níž dominoval 

velký učenec M.V. Lomonosov. Svou váženost nabyla Akademie zejména v roce 

1782, kdy byla do jejího čela dosazena energická a vzdělaná kněžna Kateřina 

Daškovová. 1O 

Podle zákona byla hlavním účelem Akademie očista a obohacování ruského 

jazyka. Hlavním počinem v této oblasti bylo sestavení a publikování šestidílného 

Slovníku ruské akademie (1. vydání - v letech 1789-1794). V tomto slovníku se 

nacházelo 43 000 slov a slovník měl velký vliv na rozvoj jazyka. Druhé vydání 

8 Prvním trestem, který mu tribunál vyměřil, byl trest smrti, který však poté "milosrdná"carevna 
zmírnila na vyhnanství na Sibiři. Také byly spáleny všechny dosažitelné výtisky jeho cestopisu (takto 
jeho knihu schválila cenzura). Dochovalo se jen 18 exemplářů a v Rusku pak byla jeho kniha vydána 
až v roce 1905 (s. 178-179,46). 
9 Svobodné zednářství - nábožensko-filosof. směr, šířený od počátku 18. století. Charakteristické je 
pro tento směr vytváření tajných, na sobě nezávislých společenství (lóží), jejichž členové hlásali 
"sjednocení lidí na základě bratrské lásky, vzájemné pomoci a věrnosti" a liberální hodnoty. Od 
počátku se šířilo hlavně mezi příslušníky vyšších vrstev. V 18. století patřili k s.z. představitelé 

osvícenství, od poloviny 18 st. bylo s.z. pronásledováno jako nevlastenecké, protikřesťanské a bylo 
obviňováno z účasti na státních převratech (s. 1090,66). 
\O Právě 18. století je jedním z nejvýznamnějších století aktivní činnosti této akademie. Pro tuto 
instituci pracovali známí činitelé této doby - spisovatelé: G.R. Děržavin, D.l. Fonvizin, I.F. 
Bogdanovič, dále učenci C.J. Rumovský, A.P. Protasov či S.M. Kotělnikov. (s. 165,22). 
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s rozšířeným počtem vybraných slov (51 000) bylo publikováno již na začátku 19. 

století (1806-1822) (s. 165-166,22). 

V té době se také objevuje první ruský literární časopis "Co6eceolluK Jllo6umeJleu 

pyCCK020 cJloea", kam přispívala i carevna. Ta velmi ráda psala, avšak její literární 

talent byl spíše průměrný. Do tohoto časopisu, který vycházel pouhých 16 měsícůll , 

však Kateřina napsala více než polovinu ze všech svých vydaných příspěvků. 

Dalšími časopisy, které v tu dobu vycházely, byly např.: "Tpymellb" (zde 

publikovala anonymně i Kateřina II.), "BC51Ka51 eC51'1Ulla ", "H mo u cě ", 

"llooeIlUfulla", "AOCKa51 nO'1ma" či ,,JKueonucel{' (s. 155,46). 

Ruská akademie (nový název) sdružovala řadu vědců evropského významu 

(matematik Leonard Euler, lingvista a historik August Schl6zer) a udržovala čilý 

vědecký styk s ostatním učeným světem (například i s Českou královskou 

společností nauk). Akademie však měla spíše dodat lesk vládě Kateřiny II. v očích 

vzdělaného světa. Její vliv na rozvoj všeobecné vzdělanosti byl nepatrný, neboť 

Rusku chyběla skutečně významná a dostatečně početná vrstva inteligence. I když se 

Kateřina zajímala o kulturní život své říše (nechala v roce 1765 postavit veřejné 

divadlo, podporovala překlady významných literárních děl do ruštiny, za její vlády 

bylo vydáno 7000 knih v celkovém nákladu sedmi miliónů výtisků), přesto bychom 

neměli podlehnout představě, že v Rusku rapidně vzrostla vzdělanost obyvatelstva 

(s. 154, 46). Privilegované vrstvy říše opravdu dosáhly vysoké gramotnosti a měly 

možnost se rozvíjet, ale 99 procent obyvatel říše zůstalo negramotnými.12 

2.3 Jazyková a literární situace v Rusku 

Hlavním literárním směrem druhé poloviny 18. století byl klasicismus. Tento 

směr vznikl i vyvrcholil na francouzském královském dvoře za panování Ludvíka 

XIV. (1643-1715) a odtud se rozšířil dále do Evropy. Klasicisté viděli smysl umění 

v napodobování přírody, ale pouze v tom, co v ní je podstatné a neměnné. Svůj vzor 

II Časopis vycházel od května r. 1783 do listopadu r. 1784. (s. 378, 33). 
12 V téže době vysílá panovnice dobře vybavené námořní a etnografické expedice, které udivují svými 
objevy celý svět. Smutným faktem však zůstává, že ve stejné době se z ruské vsi dostalo do školy jen 
jedno ze 200 dětí. Kateřina II. preferovala armádu, a tak nejvíce podporovanými školami v tehdejším 
Rusku byly vojenské kadetky. Za vlády carevny byl sice vypracován program obecného základního 
školství (1786), avšak trvalo téměř celé další století, než byl tento projekt realizován (45). 
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klasicisté hledali v antice. Podle antického vzoru si také stanovili přesná pravidla, 

jimiž se má umělecká tvorba řídit. Žánry byly rozlišeny na vysoké (např. óda, epos, 

tragédie) a nízké (bajka, satira, komedie) a jejich vzájemné kombinace nebyly 

přípustné. Vysoké žánry směly zpracovávat náměty vznešené (historické, nadčasové) 

a líčit urozené hrdiny. Nižší si mohly volit náměty ze života měšťanstva a pojmout je 

i směšně. Klasicistní umění vyžadovalo harmonickou souměrnost, logickou jasnost, 

jednoduchost syžetu, přesnost jazykového vyjádření a dodržování stylu podle 

zvoleného žánru. Mezi nejslavnější představitele klasicismu řadíme Nicolase 

Boileaua-Despréaux a jeho pojednání "Umění básnické" (1636-1711). Francouzský 

klasicismus se projevil především v dramatu (tragédie P. Corneilla, J.Raciny či 

komedie Moliéra). V poezii vynikaly bajky Lafontainovy (s. 244, 64) 

Zvláštní význam mělo období klasicismu v Rusku, neboť jím začíná prudký 

rozvoj novodobé ruské literatury. Jeho vůdčí osobností byl Michail Vasilevič 

Lomonosov (1711-1756) - vědec, filolog, zakladatel univerzity, reformátor ruské 

poezie, autor slavnostních ód a "Ruské gramatiky,,13. 

Ze stylistického hlediska byl Lomonosov autorem "teorie tří stylů", které jsou 

objasněny v jeho díle: "Paccy)I{)J;eH:ae o rrOJIb3e KHHT :o:epbKOBHbIX B pOCCllH:CKOM 

5I3bIKe" (1757). 

Pro první polovinu 18. století bylo charakteristické tzv. ".ll:BY5I3b:rqbe". V této době 

souběžně existovaly dva druhy spisovného jazyka. Jednak zde existovala tradice 

staroruské liturgické literatury psané církevní slovanštinou. Dalším způsobem 

jazykového vyjádření byl jednací (aoMuHucmpamU6Hbl'u) jazyk, jazyk oficiálních 

obchodních písemností, úřední korespondence a dokumentů, který byl mnohem blíže 

hovorové ruštině než církevní slovanština, jelikož často reagoval na okolní 

skutečnosti, a tím se dostával do blízkosti živého hovorového jazyka; nesl však 

v sobě i prvky úřední strojené řeči (ustálené formulace, klišé). Ani jeden z těchto 

profilů však neodpovídal požadavkům tehdejší klasické literatury. Při utváření 

reformy přišel Lomonosov s následujícím předsevzetím: z mnohaletého ruského 

"dvojjazyčí" udělat jediný systém, ustálit poměr slavjanismů ve spisovném jazyce a 

vymezit jejich kombinace s původními ruskými slovy (s. 157 ,22). 

13 Dílo s názvem "POcCHHCKa51 rpaMMaTHKa" tvořil Lomonosov v letech 1755-1757 (s. 160,22). 
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Použití konkrétní lexiky je úzce spjato se třemi styly, které bychom mohli dle 

N.A. Meščerského (s. 159,22) stručně charakterizovat takto: 

- Vysoký styl byl charakteristický pro ódy, hrdinské poémy a vznešené řeči o 

vážných tématech. Lexikální jednotky měla tvořit ruská slova. Církevní slavjanismy 

bylo možné využít jen pokud neztratily svou sémantickou hodnotu. 

- Střední styl by se měl uplatňovat ve všech divadelních počinech a měl by využívat 

hovorové lexikální jednotky, avšak bez nežádoucího negativního stylistického 

zabarvení. Církevní slovanštinu je možné také využít, ale neměla by v textu působit 

strojeně. 

- Nízký styl je stylem komedií, veselých písní a pamfletů, přátelských dopisů atd. 

Z lexikální stránky by měla díla vznikající v tomto stylu využívat původní ruská 

slova a prvky územně a funkčně vymezené slovní zásoby. 

Lomonosova reforma byla především orientovaná na střední styl, který byl 

jakýmsi kompromisem vysokého a nízkého stylu. Lomonosov se zejména snažil 

odstranit z ruského jazyka dva extrémy - zastaralé archaismy a hrubou lidovou 

mluvu (vulgarismy). 

Velký význam pro ruštinu té doby má jeho dílo "POCCHH:CKa5I rpaMMaTHKa" z let 

1755-1757. Dřívější gramatiky14 byly orientovány jen na církevní slovanštinu a 

vynechávaly současný ruský živý jazyk. V tomto udělal průlom právě Lomonosov. 

Co se týče stylistiky ruského jazyka druhé poloviny 18. století, nutno podotknout, 

že se zmíněný lomonosovský systém "tří stylů" začal pomalu rozpadat. Styly 

přestaly být striktně rozlišovány, a tak jsme mohli v jednom díle najít prvky 

vysokého stylu v kombinaci s obecnou ruštinou a cizojazyčnými přejatými slovy. 

Jako hlavní styl, který začal převládat v prozaických dílech současníků, se začal 

uplatňovat styl střední, jenž se stal vedoucím stylem ruského spisovného jazyka. 

Klasicismus spolu s lomonosovským systémem začíná pomalu ustupovat do pozadí a 

umělecké ztvárnění se začíná ubírat jiným směrem - nastupuje sentimentalismus, 

preromantismus a objevují se první ozvuky realismu. 

14 Např. "fpaMMaTHKa" M. CMO'TpMll;KOrO (s. 164,22). 
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Jako klasickou ukázku rozmělnění hranic mezi jednotlivými styly uvádí ve své 

knize Meščerskij (s. 173-178, 22) ukázky děl tří autorů - poezii Deržavina 

(např."O.n:a K <l>emu(e", 1782), dramaturgickou tvorbu Fonvizina (viz dále) a prózu 

Radiščeva, (např."IIyTeIIIecTBlle ll3 IIeTep6ypra B MOCKBy", 1790). 

Změny, které se projevily v obecném fungování ruštiny v 18. století, měly vliv na 

jazykovou kulturu církevní slovanštiny, která se začala postupně z literatury vytrácet. 

Za Lomonosova a Sumarokova ztrácí její vliv na intenzitě a do popředí se dostávají 

vlivy ze západu. Hlavním zdrojem pro obohacení ruského jazyka šlechty se stala 

francouzština, která pak ovlivnila celou vyšší společnost. Francouzština, jazyk 

osvícenských učenců Voltaira, Diderota či Rousseaua, patřila ve své době kjednomu 

z lexikálně nejbohatších jazyků Evropy (48). 

Dopad jazykových procesů, které v dané době probíhaly, bychom mohli najít 

v mnoha dílech autorů této doby. Fonvizin se ve své autobiografii zmiňuje, že ač byl 

velice dobře jazykově vybaven již z dětství, poté, co přijel do Petrohradu a dostal se 

ke dvoru, zjistil, že by se zde bez ovládnutí francouzštiny nemohl pohybovat: 

" .. . Cm05l e napmepax ceeJl 5l 3řlaKOMcmeo C CblřlOM OOřl020 3řlamřl020 2ocnoouřla, 

KomopoMy rjJU3U02řlOMU5l M05l nOřlpaeUJlaCb, řlO KaK CKOpO Ořl cnpOCUJl Meřl5l, 3řlalO JlU 

5l no-rjJpařllfY3CKU, u yCJlblUlae om Meřl5l, fJmo řle 3řlalO, mo Ořl eopy2 nepeMeřlUJlC5l u 

KO Mřle nOXOJlOoeJl, Ořl CfJeJl Meřl5l řleeeJ/C0010 u xyoo eocnumařlřlblM MOJlOOblM 

fJeJlOeeKOM, řlafJaJZ řlaoo MřlOlO Ulnblřl5lmb ... řlO mym 5l y3řlaJl, CKOJlbKO řlyJ/Ceřl 

MOJlOOOMy fJeJlOeeKy rjJpařllfY3CKUU 5l3blK u OJl5l m020 meepoo npeOnpUřl5lJl u řlafJaJZ 

yfJUmbC5l OřlOMy. " (s. 255, 1). 

Ve Fonvizinových dílech nacházíme mnoho dobových reminiscencí. (viz třetí 

kapitola). Jedná se hlavně o zobrazení kulturně jazykového rozložení v ruské 

šlechtické společnosti, boj mezi nositeli starých ruských jazykových tradic, kteří se 

opírali o církevně slovanskou minulost, a světskou poevropštělou mládeží. Tradiční 

církevně knižní výchovu a vzdělávání nahrazuje světská, západoevropská osvěta, 

jejímiž průkopníky byli zahraniční guvernanti. I když zrovna nepatřili k vrcholným 

vzdělancům, jedno své svěřence vždy naučili - mluvit cizím jazykem. A ti, kteří se 

naučili mluvit francouzsky, opovrhovali číst a dále se vzdělávat v církevní 

slovanštině, kterou považovali za přežitek. 
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18. století je obdobím kontaktu Ruska s evropskou civilizací, což s sebou přináší 

také řadu nových činností, předmětů a zvyklostí a s tím spojený vznik nové 

terminologie a přejímání cizích slov. Vliv francouzštiny na ruskou šlechtu je v druhé 

polovině 18. století velmi intenzivní a představuje hlavní proud evropeizace spisovné 

ruštiny. 

Ačkoliv francouzská slova, výrazy a syntaktické modely (galicismy) přecházely 

do ruštiny již od 16. století, jejich největší rozšíření zaznamenáváme až v 18. 

stoletL15 

Na stylistickou stránku ruského jazyka měl vliv v poslední třetině 18. století 

hlavně N.M. Karamzin, který se snažil vytvořit tzv. "HOBbIŘ cJIor" (s. 178,22). 

Do popředí se začíná dostávat nový literární směr - sentimentalismus, jenž se 

soustřeďuje zejména na vnitřní svět člověka. Tomuto pojetí nejlépe vyhovoval 

hovorový jazyk bez příkras, přejatých slova zastaralých archaismů. Karamzinovi 

nešlo např. o plošné vymizení lexiky církevní slovanštiny či zařazení prvků obecné 

ruštiny do spisovného jazyka, ale o jejich efektivní využívání. Soustředil se i na 

logické rozvržení slov ve větné stavbě. Byl jednoznačně proti klasicistní inverzi ve 

větě a stanovil jasná pravidla větné stavby (např. přídavné jméno mělo vždy stát před 

podstatným, podmět měl stát před přísudkem atd.). Ve své koncepci se Karamzin 

soustředil zejména na normy francouzského jazyka, který se v 18. století stal 

v podstatě hovorovým prostředkem šlechticů, a do svých textů například vnášel celé 

věty ve francouzštině nebo vytvářel francouzské kalky (př. lJeJlOeettHOCmb 

/fr. humanité). 

Většinu jazykových procesů, které v té době probíhaly reflektoval Fonvizin ve své 

komedii "Brigadýr". Na rozdílné mluvě jednotlivých postav se snažil ukázat, jak 

obtížně se v tuto dobu tvořil jednotný jazykový systém. Největším problémem bylo, 

že představitelé různých společenských vrstev vycházeli při komunikace z jiného 

15 Podle charakteru dělíme galicismy na několik skupin. Lexikální galicismy, u kterých se přejímala se 
francouzská slova bez překladu (př. 60Jl:JIC, neŽl3a:JIC), galicismy - kalky, které tvořil doslovný 
morfologický překlad (př. 6J/T06J/eHHocmb), sémantické galicismy, kdy se francouzské slovo 
modifikuje a v ruštině se mu dá nový smysl (př. nJ/OCKUU - banální) či frazeologické galicismy, kdy se 
přejímaly francouzské frazeologismy, které si uchovaly jak přímý, tak i přenesený význam (př. He 6 

C60eu mapeJ/Ke) (s. 168-172, 22). 
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jazykového základu (církevní slovanština, jednací jazyk, ruština silně ovlivněná 

francouzskými vlivy atd.). Boj ve hře není tedy zobrazen jen jako boj mezi tradičním 

pojetím společnosti staré generace a rozdílným pohledem na svět moderní mládeže 

ovlivněné západem. Fonvizin v "Brigadýrovi" ukázal i boj, který sváděla ruština 

v 18. století. Bylo stále otázkou, kolik toho při tvoření systému vzejde z vlastních 

zdrojů a tradic, např. v ruské slovotvorbě atd., a nakolik se bude muset spisovný 

jazyk opřít o modely z jiných jazyků, v 18. století tedy především o modely z 

francouzštiny. Jak píše F.P. Filin (s. 75, 35), 18. století bylo obdobímj azykového 

chaosu a dezorientace. Tuto dobovou skutečnost se Fonvizinovi v dramatu 

"Brigadýr" podařilo bezesporu velmi osobitě zobrazit. 
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3. Rozbor komedie "Brigadýr" 

V této části práce si představíme Fonvizinovu první známou komedii z 60. let 18. 

století s názvem "Brigadýr" (2). 

Nejčastěji na ni bývá nahlíženo jako na satirické dílo zesměšňující provinční 

šlechtu, odsuzující pokrytectví a úplatkářství ve společnosti, nedostatek vlastenectví 

a poukazující na existenci mnoha forem primitivního a velmi zjednodušeného 

myšlení a lokálně zúženého pohledu na svět. 

V naší práci se na drama podíváme z poněkud jiného úhlu. Zaměříme se na něj 

z hlediska ženské a mužské perspektivy. Podíváme se na jazykovou charakteristiku 

postav, způsoby jejich vyjadřování a lexikální zásobu hlavních aktérů, která nám 

mnohé o jejich povaze a také jejich charakteru napoví, na jejich vztah k manželství, 

rodinnému životu, a plynule navážeme na to, jakým způsobem vnímal ženské a 

mužské postavy ve hře sám autor. Na základě této analýzy se pokusíme odvodit 

obecné postoje Fonvizina k této problematice. 

Hlavním teoretickým východiskem pro tuto kapitolu mi posloužila kniha A. 

Strička (33) ajazyková a kompoziční analýza O.B. Lebeděvové (48). 

3.1 Obecná charakteristika dramatu 

Nyní si komedii stručně přiblížíme. Touto hrou se Fonvizin poprvé významněji 

zapsal do dramaturgické historie. Doba vzniku dramatu spadá do půlročního období, 

které Fonvizin strávil v Moskvě u rodičů (zima 1768 - jaro 1769). 

Komedie "Brigadýr" konečně prorazila zeď překladatelské tvorby tehdejších 

spisovatelů a plně poukazovala s typickou f onvizinovskou ironií na širokou paletu 

mravů, charakterů a mentalitu ruské šlechty. "Brigadýr" je také jedna z prvních 

komedií, kde se objevila hovorová ruština se všemi jejími typickými prvky, které 

dosud na scéně ruského divadla nezazněly a které diváci znali z běžného 

každodenního styku. 

Fonvizin byl současným stavem Ruska velmi znepokojen a tento pocit se také 

promítl do hry. Nezdvořilost, nedostatek vlastenectví a úcty k rodné zemi, vlastním 

rodičům a předkům, všudypřítomné úplatkářství a pokrytectví ho děsily. Neustále se 
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vnucuje myšlenka, že Fonvizin, nespokojený s poměry v Rusku, dobře rozpoznával, 

že příčinné souvislosti všech společenských rozporů - duchovní zaostalost, nízká 

obecná kultura a hospodářská nevýkonnost - vychází z nezájmu vládnoucích vrstev, 

včetně samotné carevny, cokoli měnit a postupně vylepšovat na stávajícím řádu. 

Fonvizin v té době možná neměl dost zkušeností a patrně mu poněkud opodstatněně 

chyběla i odvaha přes postavy vesnické "elity" ostřeji satirou kritizovat právě ty 

zcela nahoře, ač se jisté reminiscence v dramatu nacházejí.! Autor možná doufal, že 

si inteligentní divák sám dokáže přetransformovat jednoduchý děj a jeho nositele do 

paláců a sídel šlechticů, kde je sice více světel, nádhery a bohatství, ale stejná 

omezenost myšlení a konání. Zda se to podařilo je otázka. 

Nosným tématem hry je také výsměch těm, kteří bezostyšně napodobovali cizí 

kultury, v tomto případě hlavně francouzskou. V 18. století bylo napodobování 

všeho, co pocházelo z Francie, velmi častým jevem, ať už se to dotýkalo mluvy, 

módy či zvyků. Fonvizin nebyl prvním, kdo toto téma literárně uchopie. Byl však 

prvním, kdo tento častý námět mistrovsky zpracoval a Ivánek, hrdina vyznačující se 

galománií, není jedinou hlavní postavou komedie, kolem které se soustředil celý děj. 

Dílo nám představuje celý repertoár různých figurek a odlišných charakterů ruské 

společnosti. Řeší se v něm komplikované, ale i velmi povrchní vztahy, generační 

konflikty a neschopnost pochopit moderní dobu. 

Fonvizin byl bezesporu velký vlastenec a od napsání "Brigadýra" se vždy snažil 

svými počiny probouzet v lidech pocit hrdosti ke své vlasti, společenský a duchovní 

rozvoj a vzestup člověka stavěl na dodržování mravních hodnot a používání 

zdravého rozumu. 

Komedie poukazuje na dva paradoxy. Mladá generace slepě, bez jakékoliv reflexe 

napodobuje a přijímá vše neruské, cizí a stará generace se nemůže vymanit ze 

silných pout tradic, které jsou již mnohdy velmi zastaralé a nefunkční. 

I Pigarev například píše, že i když je často toto dílo spojováno s vesnickou šlechtou, v podstatě je děj 
soustředěn kolem hrdinů více či méně spjatých s městským životem. Radová i Ivánek jsou typičtí 
městští představitelé. Brigadýr s ženou přijíždějí na statek Rady z Petrohradu a Radova rodina se na 
vesnici přestěhovala z Mosky nedávno. Moskva byla také městem, v kterém našel Fonvizin inspiraci 
pro postavu Akuliny (s. 95, 24) 
2 Podobným tématem se zabývali např. A.P.Sumarokov ("Ccopa MY)I(a c )l(eHOH", ,;qY.IJ:OB1UII;M"), 
V.I.Lukin ("Il(erreTyJIbHMKM") nebo A.G.Karin ("POCCIDIHMH, B03BpaTHBlllMHC5.I M3 <l>paHI.I;MM") 
(s. 129, 33) 
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Komedie si kladla za úkol nejen diváka potěšit a pobavit. Odlehčenou fonnou 

komedie nebo tragikomedie nejen rozesmát, ale také nabádat k zlepšení mezilidského 

chování a nenápadně kritizovat zlořády samoděržavÍ. To bylo vždy hlavním smyslem 

tvorby Fonvizina. 

Drama mělo po svém uvedení velký úspěch, hodně se o něm mluvilo, atak se 

nechala slyšet i Kateřina II., že by si ráda nechala komedii přednést od samotného 

autora dramatu. Fonvizin ve své autobiografii popisuje přijetí u dvora následovně: 

" ... Hw<oeoa lle 6ble CmOJlb 6JlU3KO eocyoap5l, npU3llaIOCb, '-tmo 51 lla'-tGJl 6blJlO 

lleCKOJlbKO p06emb, 110 e300p pOCCUUCKOU 6JlaeomeOpUmeJlbllUljbl u eJlac ee, UOYUfUU 

K cepoljY, 0600pUJl Me1l5l; lleCKOJlbKO CJloe, npOU31leCellllblX MOllapUlUMU ycmGMu, 

npueeJlu Mell51 e cocm05l1lue '-tumamb MOlO KOMeoulO nepeo llelO C lle06blK1l0eellllblM 

MOUM uCKyccmeOM. Bo epeM5I J/Ce '-tmellU5l, nOXeGJlbl ee oaeaJlU Mlle 1l0eylO 

CMeJlOCmb, maK '-tmo nOCJle '-tmellU5I 6blJl 51 3aeJle'-tell K lleKOmOpblM UlymKGM u 

nomOM, 06Jl06bl3ae ee oeCllUljy, eblUleJl, UMe51 om llee eCeMUJlOCmUeeuUlee 

npueemcmeue 3a Moe '-tmellue." (s. 206-207, 1). Carevně se tedy komedie líbila, ale 

bylo to pravděpodobně především proto, že mladá panovnice ještě ne zcela ovládala 

ruský jazyk, a hlavně jeho hovorovou vrstvu plnou jazykových hříček a 

nenonnativních slovních obratů, a tak patrně nepochopila narážky, které kritizovaly 

současnou dobu a byly svým způsobem namířeny i proti její vládě. 

Úspěch při předčítání dramatu u carevny pro Fonvizina znamenal ještě jeden 

velký prospěch. Všiml si ho ministr zahraničí N. 1. Panin, u kterého se F onvizin 

později stává sekretářem. Ten po vyslechnutí hry zastavil Fonvizina v parku se slovy: 

"CJlyea nOKOpllblU, n030paeJl5llO eac C ycnexoM KOMeouu eaUleu; 51 eac yeep5l1O, '-tmo 

llbl1le eo eceM llemepeope llU o '-teM OpyeOM lle eoeop5lm, KaK o KOMeouu u o '-tmellUU 

eaUleM .... " (s. 207, 1). Panin se stane jeho dobrým přítelem a bude mít na autora 

velký vliv. 
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3.2 Děj hry 

Na začátku dramatu se nám představí hlavní osoby, které se pak budou velice 

svižně střídat při jednotlivých scénách. Seznámíme se s třemi ženami a čtyřmi muži. 

V dramatu figurují tři páry a jeden svobodný člověk. V průběhu hry se mění sestava 

dvou páru a jedna žena má dva nápadníky. Vyústění hry nás opět navrací 

k původnímu rozložení párů, ale zároveň se vytvoří pár nový a původní nápadník 

zůstane sám. 

Lze tedy hovořit o téměř klasickém modelu fraškovitých hříček plných 

nedorozumění, omylů, směšných citových vzplanutí a expresivních dialogů u 

Fonvizina povýšených na zkoumání lidské duše. Vše se mění a pro líná, stejně jako 

názory a pohlížení na ostatní postavy a jejich činy. 

Schematické rozložení jednotlivých postav z hlediska partnerských vztahů ajejich 

další milostné peripetie v rámci vývoje děje nám nabízí ve své knize A. Striček 

(s.146,33). 

Začátek: 

Brigadýr 

Akulina 

Intrika: 

Rada 

Akulina 

Konec: 

Brigadýr 

Akulina 

Rada 

Radová 

Brigadýr 

Ivánek 

Radová 

Rada 

Radová 

Ivánek 

Sofie 

Dobroljubov 

Sofie 

Dobroljubov 

Sofie 

Dobroljubov 

Ivánek 

Co se týče daného vyobrazení partnerských dvojic, mohli bychom však s autorem 

polemizovat. Na začátku divadelní hry nám Striček představuje schéma hotových 

dvojic, o všem j en z formálního hlediska. Co se týče manželských párů, v průběhu 

hry se dozvídáme, že jejich společné životy představují spíše oficiální svazky, kde 
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lidé, ač žijí spolu v jedné domácnosti, žijí v podstatě spíše jen vedle sebe, protože to 

vyžaduje společnost. Jejich životy nejsou šťastné. Ohledně manželského svazku 

Brigadýra a jeho ženy je třeba podotknout, že i když je jejich vztah velmi odměřený, 

brigadýrová je v podstatě smířená s takovým osudem a je svému manželovi oddaná. 

Nešťastní a znudění ze svých nicotných životů jsou na začátku v podstatě všichni, 

jako např. dcera Rady, Sofie, která se má provdat za Ivánka, jehož vůbec nemiluje. 

Radová je zase nespokojená městská panička, která trpí s mužem, jenž ji odvezl do 

nenáviděné vesnice. A ani mužské polovičky výše uvedených párů nejsou šťastné 

(viz dále). Proto se nemůžeme divit, že se pouští do chvilkových milostných 

dobrodružství. 

Stričkovo schéma milostné zápletky je nenapadnutelné, ale co se týče stavu 

v závěru dramatu, zde bychom opět mohli s autorem nesouhlasit, jelikož svazky jsou 

spojeny násilně a manželské páry zůstanou v nenaplňujících svazcích nadále, tzn. že 

v podstatě každý sám. Samozřejmě až na šťastný svazek Sofie a Dobroljubova. 

Doba 18. století byla navenek svázána morálním kodexem, ale zároveň "pod 

pokličkou" to byla doba uvolňujících se mravů. S tím se pravděpodobně Fonvizin se 

svou velmi křesťansky orientovanou výchovou nemohl smířit a zápletky, které 

rozvracejí manželství, velmi odsuzuje (s. 241-242, 3). 

Volné manželství, kde o lásce, kterou by doprovázela vzájemná úcta a tolerance, 

nemůže být řeči, autor přímo kritizuje v dopisech z Francie, které adresoval své 

sestře: "Boo6z,lJe me6e cKaJ/Cy, t.tmo Jl MopallbHolO J/CU3HUlO napuJ/CcKuX rjJpawlJy30e 

OtteHb He ooeolleH .... eCJlKUU J/Cueem OIlJl OOHOcO ce6Jl. ,l{pYJ/C6a, poocmeo, t.tecmb, 

611acooapHocmb - ece 3mo ct.tumaemCJl xUMepolO ... "(s. 240, 3). Fonvizin dále 

s odporem popisuje francouzské ženaté muže, kteří své milenky vodí do divadel a 

zahrnují je cennostmi: "TaK 30ecb J/Cueym He mOllbKO XOllOCmble, HO not.tmu ece 

J/CeHamble pa3HULja e mOM, t.tmo J/CeHamble HaHUMalOm oco6eHHble oOMa Oll51 ceoux 

Ulallocmeu ..... CKOllbKO om HUX Ljellblx rjJaMUllUU eoece pa30peHHblx CKOllbKO 

611acopOOHblX J/CeH Hect.tacmHblx ..... Bom cOpOO, He ycmynalOUfuu HU e t.teM COOOMy U 

rOMopy."(s. 241-242, 3). Možná proto Fonvizin nechává páry opět dospět do 

počáteční fáze, takže postavy dramatu budou žít dál v nenaplněných svazcích. Pro 
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Fonvizina je rodinný život a manželství posvátné, lidé by je neměli rozvracet a měli 

by se držet pout, která posvětil Bůh. 

Proto bychom mohli Stričkovo schématické vyobrazení postava průběhu děje 

předělat takto: 

Začátek: 

Brigadýr (Brigadýr) / Radová/ Rada/ Ivánekl Sofie/ Dobroijubov 

Aku/ina 

Intrika: 

Rada 

Aku/ina 

Konec: 

Brigadýr 

Ivánek 

Radová 

Dobroijubov 

Sofie 

Sofie Brigadýr (Brigadýr) / Radová/ Rada/ Ivánekl 

Dobroijubov Aku/ina 

Vraťme se ale k samotné hře. Fonvizinovo drama má pět dějství. Všechny 

postavy dramatu se divákovi představí během prvních třech dějství. 

Na začátku komedie autor pozvolna vtahuje diváka do děje. Scéna je vymyšlena 

tak, aby pozorovatel okamžitě po zvednutí opony pronikl do prostředí obyčejného 

stavení a atmosféry každodenního života, který tam probíhá. Fonvizin popisuje o 

jakou místnost se jedná, jak má být uklizena a zároveň popisuje, čím se postavy 

dramatu zabývají. (Teamp npeocmaeJl51em KOMHamy, y6paHHylO no-oepeeeHcKu. 

Epuzaoup, e clOpmyKe, xooum u Kypum ma6aK. CblH ezo, e oe3a6UJlbe, Ko6eH51C51, 

nbem Ifau. CoeemHuK, e Ka3aKUHe, CMompum e KaJleHoapb.II o OpyZylO cmopoHy 

cmoum CmOJlUK C lfaUHblM npu6opoM, nooJle Komopozocuoum CoeemHulfa e 

oe3a6uJlbe u KopHeme u, J/CeMaH51C51, lfaUpa3JlUeaem. Epuzaouputa cuoum OOaJlb u 

lfyJlOK e51J/Cem. COrjJb51 maKJ/Ce cuoum OOaJlb u Ulbem e maM6ype. (s. 33, 2) Na 

začátku je Fonvizinem vytvořena představa vesnického útulného statku, který by měl 

být plný tepla, pohody a vřelých vztahů (s. 695, 32). V průběhu hry se však 

dostáváme k tomu, že tomu tak není a toto poklidné stavení bude místem, kde se 

začnou rozehrávat konfliktní situace. 
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Malou nápovědou k dalšímu rozvinutí děje, charakteristice postav a jejich 

vzájemných vztahů nám mohou sloužit činnosti, které jednotlivé osoby provozují, a 

také jejich oblečení. Ne náhodou jsou Ivánek s Radovou oblečeni v nedbalkách. 

Náznakem budoucí shody mezi nimi nám může posloužit i slovesný popis jejich 

činností: jeden "Ko6eH5IC5I" a druhý ,,)I(eMaH5IC5I". Ostatní postavy dělají rozdílné 

věci, jako by k sobě ani nepatřily. Tato rozdílnost a oddělenost činností lidí, kteří by 

si měli být blízcí, je prvotním náznakem budoucích konfliktů. 

Začátek hry nastiňuje nevinné setkání dvou postarších manželských párů, kteří 

chtějí "dát své děti dohromady" a plánují svatbu. Na počátku je poklid a zdvořilostní 

konverzace. Postavy si navzájem lichotí a již v počátcích je jasná vzájemná 

náklonnost či nenávist mezi jednotlivými postavami. Děj se stane dynamickým až po 

příjezdu Dobroljubova, který je zamilován do dcery Rady, Sofie. Situace se dále 

komplikuje náhlými citovými vzplanutími jednotlivých postava milostné zápletky se 

začnou směle rozehrávat. 

Brigadýr se zamiluje do Radové a Rada najde zalíbení v Akulině. Sofie nenávidí 

Ivánka - svého potenciálního ženicha, ale miluje svého vyvoleného Dobroljubova. 

Ivánek je okouzlen Radovou, která mu sympatie opětuje. Autor velice rychle 

odhaluje jednotlivé charakterové rysy hlavních aktérů, zejména pomocí jazykových 

prostředků (typická lexikální zásoba, využívání cizojazyčných prvků, tvoření slov). 

Po počáteční hromadné scéně se začínají rozvíjet jednotlivé rozhovory "mezi čtyřma 

očima", kdy si vyvolené páry vyslovují lásku a obdiv. Každé jedno dějství 

představuje jedno vyznání. 

V prvním dějství Radová vykládá karty, které jí napoví, že si jsou s Ivánkem 

souzeni. Přeruší je Dobroljubov, jenž se na scéně objevuje proto, aby pohovořil se 

Sofií o svých obavách o budoucnost jejich lásky. 

V druhém dějství se do soukromí dostává Rada s Akulinou. Ten se vrhá 

brigadýrově ženě k nohám. Skandál je odvrácen jen díky shovívavosti Radové. 

Brigadýr jen obtížně hledá vhodný moment, kdy by si mohl pohovořit s obdivovanou 

Radovou. To se mu podaří až v třetím dějství, avšak opět je vyrušen Dobroljubovem. 

Ve čtvrtém dějství se děj náhle utlumuje. Akulina vypráví o svém nešťastném 

životě a poté všichni společně usedají ke kartám a šachům a oddají se vzpomínkám 

na staré časy. 
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V pátém dějství je odhalen skandál a dochází k rozuzlení. Rada a Brigadýr najdou 

Ivánka, jak klečí u nohou Radové a vzájemně si vyznávají lásku. Brigadýr odtrhne 

syna od Radové a v rychlosti ujíždí i se svou ženou domů, jelikož je prozrazeno i 

jeho vzplanutí k Radové. Dobroljubov, který se dozvěděl, že zbohatl o 2000 duší, se 

nyní může oženit se svojí milovanou Sofií. Radové nezbývá nic jiného než chřadnout 

láskou k Ivanovi a zůstat se svým mužem. Ten v závěru hry říká s jistou mírou 

lítosti: " ... c coeecmblO :JICUmb xyoo: ... :JICUmb 6e3 coeecmu ecezo Ha ceeme xy:JICe. " 

(s. 79,2). 

Syžet díla je tedy tradiční, avšak za lehkou milostnou zápletkou se skrývá ostrý 

výsměch, namířený proti falešnosti a omezenosti ruské šlechty, jenž nám dává 

prostor k zamyšlení se nad osudy jednotlivých postav, které jsou vykresleny poněkud 

satiricky a vedou smutný a politováníhodný život. 
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3.3. Obraz ženy v dramatu "Brigadýr". 

V této kapitole se pokusíme rozebrat jednotlivé obrazy ženských postav a 

zamyslíme se nad jejich rolí v dramatu, jejich úlohou v manželském svazku a 

pokusíme se odpovědět na otázku, jak ovlivnila jejich povahu společnost. Na základě 

této analýzy se pak budeme snažit odvodit obecné postoje Fonvizina k ženám. 

Fonvizin v dramatu pracuje se třemi ženskými postavami - ženou Brigadýra, 

ženou Rady a mladou Sofií. 

Nyní si jednotlivé ženské typy rozebereme. Zaměříme se především na jejich 

obecné povahové rysy, vztah k manželství a jejich jazykové vyjadřování, které nám 

jejich charakter také přiblíží. 

3.3.1 Akulina Timofejevna - žena Brigadýra 

Rozbor začneme u postavy manželky Brigadýra, která je z mého hlediska velmi 

zajímavou postavou hry. Fonvizina zajímala brigadýrova žena již při prvním nástinu 

tohoto díla, které neslo název "EpHra,lJ;lIp a 6pHra.IJ:Hprna", alespoň podle vzpomínek 

Novikova (s. 131, 33). Jeho rané rozpracování komedie mohlo být tedy možná více 

zaměřeno na vztahy mezi hrdiny, přesněji řečeno, mezi muži a ženami. V dramatu se 

nám představí celá řada postav, ale přesto se nám při reflexi románu snad nejvíce 

vybaví úděl Brigadýra a hlavně jeho ženy, tj. osud dvou nešťastných lidí, jež byli 

Fonvizinovi patrně nejbližší a snad nejvíce odrážely jeho vlastní životní zkušenosti. 

Proč se později uchýlil k názvu dramatu jen dle mužské polovičky zmíněného páru, 

zůstává otázkou. Fonvizin chtěl možná nakonec zdůraznit, že přestože bylo 18. 

století světem počínající emancipace žen, přesto poslední slovo v životě (i v dramatu) 

měli většinou muži a ženy se jim musely podřídit. Můžeme se tedy domnívat, že 

autor zanechal maskulinní název celého dramatu z této pohnutky, avšak jeho pravý 

důvod k pojmenování hry nám asi zůstane utajen. 3 

3 o tom, proč je v názvu komedie postava Brigadýra, ač není jedinou hlavní postavou hry, se vedou dlouhé 
spory. Pigarev se domnívá, že se v názvu projevuje nezralost Fonvizina jako dramaturga, jelikož na hlavní 
postavu prý nejvíce aspiruje Ivánek. Novikov například nazýval komedii "EpHrauHp a 6pHrauHpma", což prý 
možná svědčí o tom, že ani současníci v názvu neměli jasno. (s. 102, 24) Fonvizin se ve své autobiografii o hře 
zmiňuje jako o dramatu "EpHrauHp", avšak proč takto hru pojmenoval se zjeho díla nedozvíme. (s. 205,1). 
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Předlohou pro vyobrazení postavy Akuliny posloužila Fonvizinovi existující 

osoba, a to matka jedné dívky, s níž se vídal. Ve svém autobiografickém díle 

popisuje onu zmíněnou matku následovně: " ... KomopylO 611UJlCHUe u OClllbHue, 

Cl1060M, l1ellaJl MocK6a npu3Halla u OZllaCUlla Ha6umolO OypOlO .... t{acmo Mbl K HGM 

6b13b16ClllU MamyUlKy OIl51 nOZ060pKU, KOmOpaJl, npU3HalO zpex MOU, nocllyJICUlla MHe 

nOOllUHHUKOM K COt{UHeHUlO 6puzaoupUlUHHOU pOllU: no KpaUHeu Mepe U3 6cezo 

Moezo npWUllOt{eHU5l pOOUllaCb pOllb EpuzaOupUlU". (s. 199-200, 1). Tento předobraz 

jednoduché moskevské ženy, dle mého názoru, posloužil autorovi k satirickému 

zobrazení Akuliny, k vykreslení její hlouposti a prostomyslnosti. Postava ženy 

Brigadýra však vzbuzuje ve čtenářích i jisté dojetí a lítost, kterou však 

pravděpodobně autor ke skutečné předloze postavy necítil. Patrně čerpal inspiraci pro 

zachycení dalších aspektů ze života brigadýrové nejen ze svých osobních zážitků, ale 

i z vyprávění vojáků o podobných osudech žen. Fonvizinův otec byl také vojákem a 

podobných historek z vojenského prostředí pravděpodobně vyslechl malý Denis 

mnoho. Jeho otec, křesťansky založený člověk, byl velmi spravedlivý a počestný, 

takže zřejmě násilnosti a vojenský neurvalý život velmi odsuzoval, což zanechalo 

stopy i v autorovi dramatu, když se snažil vyobrazit osudy žen, které byly postiženy 

žoldnéřskou kariérou jejich mužů, a velmi s nimi soucítil. 

Prvoplánově se tedy autor snažil vyobrazit Akulinu jako ztělesnění hlouposti. 

Akulina je v jejím chápání věcí, souvislostí a rozhovorů velice naivní a občas působí 

jako dítě (např. při karetní hře). 

Její muž má o ní velmi nízké mínění. Během hry několikrát vyslechneme zjeho 

úst hodnocení své ženy: yMHa, KaK Kop06a; npeKpaCHa ... KaK C06a. Ohledy na tuto 

postavu neberou ani kladní hrdinové. Na otázku plačící brigadýrové: YJIC 51 Y Hezo 

cmalla u C6UHb5l, u oypa; a 6bl CGMU 6uoume, oypa llU 51? - Dobroljubov odpovídá: 

KOHet{Ho, 6UOUM, cyoapblH5I. (s. 63,2)4 

Hlouposti hovoří Akulina neustále. Chápe věci nesprávně, všechno plete. Akulina 

například při výtce svého muže, že se více stará o dobytek něž o něj, prosto dušně 

odpovídá: ,j.(a KaK JlCe, MOU 6amlOUlKa? BeOb CKom O ce6e oyMamb He MOJICem. TaK 

4 Při citacích z ruského originálu dramatu "Epllra.nllp" využívám knihu: <POHB"II3llH ,ll;.H., Epllra.nllp, 
He.noPOCJIb, MocKBa 1961. U dalších textů přejatých z této knihy budu psát již jen stránku uvedených 
replik. 
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He Haoo6HO JlU MHe o HeM nooyMamb? Tbl, KaJ/CemCR, u nOyMHee e20, a XOl.feUlb, 

l.fm06bl 51 3a mo60l0 npUCMampU6aJla. " (s. 37), a ani si nevšimne, že nevědomky 

srovnává muže se zvířetem. Příslovcem nOyMHee vyjadřuje Akulina jen malý rozdíl 

v přítomnosti rozumu u manžela ve srovnání s dobytkem. V tomto nevinném 

přirovnání se tedy schovává velmi jemná, a na první pohled skrytá, kritika 

obhroublého Brigadýra i z úst jeho manželky. 

Dalším příkladem jejího pomalejšího chápání a nazírání na svět nám může 

posloužit vyznání lásky Rady, kterému Akulina neporozumí, i když je podáno 

ve velice jasných formulacích: 

C06emHUK: He o nmul1ax npeoJleJ/Cum HaM oeJlo, oeJlO uoem o 

pa3yMHou m6apu. HeyJ/CeJlu mbl, MamyUlKa, He nOHUMaeUlb Moe20 xomeHuR? 

Epu2aoupUla: He nOHUMalO, MOU 6amlOUlKa. J(a l.fe20 mbl XOl.feUlb? 

C06emHUK: M02y JlU 51 npocumb ... 

EpU2aoupUla: J(a l.fe20 mbl y MeHR npocumb XOl.feUlb? ECJlU mOJlbKO, 

MOU 6amlOUlKa, He oeHe2, mo 51 6ceM ccyoumb me6R M02y. Tbl 3HaeUlb, 

KaK06bl HblJ-ttle oeHb2U:UMU HUKmo oapOM He cCyJ/Caem, a OJlR HUX HU 6 l.feM He 

omKa3bl6alOm. 30eCb 6xooum CblH, a OHU ezo He 6UORm. 

C06emHUK: He O oeHb2ax pel.fb uoem: 51 CaM OJlR oeHe2 Ha 6ce M02y 

C02JlaCUmbCR. (CmaH06umCR Ha KOJleHU. ) Jl Jl106JllO me6R, MOR 

MamyUlKa ... (s. 48) 

Akulina nechápe takovéto vyznání ze dvou příčin. Za prvé nerozumí 

metaforickým přirovnáním Rady, jeho rádoby vznešenému jazyku, a za druhé její 

nepochopení situace může vyplývat i z toho, že Akulina je tak zafixovaná ve svém 

prostém a oddaném životě Brigadýrovi, že by ji vůbec nenapadlo, že by ji ještě 

někdo mohl milovat a obdivovat. 

Čtenáři může přijít komické, když se Rada vyznává z lásky k Akulině a velebí její 

okouzlující osobnost a rozum (,,pa3YMHa ", "npeMyopa ", ,,6Jla2opmyMHa5l"), o 

kterém nemá její muž ani zdání: llOCJlyUlamb ee mOJlbKO, maK pa6 2pexa U 6yoeUlb, 

OHa 200umCR 6blmb KOJlJle2UU npe3UOeHmOM (s. 34); COKp06UUfe, a He J/CeHUfuHa, 

npe6ocxooum 6CRKylO m6apb C60UMU oo6pomaMu (s. 37) atd. 
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Tento motiv lásky mladšího muže ke staré ženě Fonvizin mohl využít pod vlivem 

životní zkušenosti jeho otce. Ten se ještě jako mladík v plném rozkvětu oženil se 

starou dámou. Ve své autobiografii Fonvizin píše: "Oolla eooea, cmapyxa 6JlU3 

ceMuoeolmu Jlem, eJll06UJlaCb e llezo (Fonvizinova otce - pozn.autora) u O 6e Uf aJl a, 

e:JICeJlU lla lleu :JICellumC5l, uCKynumb UMellUeM ceoUM 6pama ezo. Omelf MOU, no 

eOU1l0My nooeuzy 6pamcKou Jll06eu, lle nOKoJle6aJlc5l :JICepmeOeamb eMy C060l0 

:JICellUJlC5l lla mou cmapyxe, 6yOytiU CaM OCbMllaOlfamU Jlem. 01la J/CUJla C llUM eUfe 

oeellaOlfamb Jlem. H omelf MOU cmapaJlc5l 06 ycnoKOellUU ee cmapocmu, KaK 

OOJl:JIC1l0 xpUcm5lllUlly. " (s. 194, 1) 

V této hře diváci poprvé uslyšeli typickou moskevskou hovorovou ruštinu s její 

prostou, ale výraznou stavbou věty: "TaK lle llao061l0 JlU Mlle O lleM nooyMamb? Tbl, 

Ka:JICemC5l, u nOyMllee ezo, a xOlfeUlb, lfm06bl5l 3a m060lo npucMampUeaJla"(s. 37); 

"Hlloe zoeopum 011, Ka:JICemC5l, u no-pyccKU; a 5l, KaK yMepemb, llU CJloea lle 

pa3yMelO. " (s. 38). V projevu brigadýrové se také objevují hovorové prvky jako je 

opakování, hovorové částice či zkrácená slova: Me:JIC RaMH; Tol maMO Re ,n:aIIIb ... ; 

H3eOJlb, U3eOJlb, MOll 6aTyIIIKa ... ; To-mo, pa,n:H 6ora ... , He 1I0KopMH-Ka Te6SI 

cero,n:RSI .. V promluvě Akuliny je vše konkrétní a názorné. Její projev je dětinský, ale 

zároveň upřímný díky zdrobnělinám, které často využívá: 6amlOUlKa, eOJlOCKU, 

XOpOUlellbKO, ZJla3KU, KapmOlfKU, pylfKa atd .. Dojímavé jsou Akuliny promluvy také 

díky její naivní religióznosti: "O! HeallyUlKa! Eoz MUJlOCmue. Bbl, KOllelf1l0, 

cmalleme J/Cumb JlylfUle llaUlezo. (s. 34); He zpeUlU, MOU 6amlOUlKa, paou 

60za.(s.36); flepeKpecmucb. KaKou 60:JIC60u mbl 60J/CUUlbC5l; OnOMllUCb: eeob 

lfopmOM lle Ulym5lm. CJlO:JICU pylfKy, HeallymKa, oa nepeKpecmUCb 

XOpOUlellbKo.(S. 49). Tón řeči Akuliny je pokorný, ale zároveň smělý. 

Postava brigadýrové není jen satirickým vyobrazením hloupé ženy; brigadýrová 

není ochuzena o špetku praktického důvtipu. To ona velice obratně obstarává chod 

celého statku, takže mají vždy dostatek peněz, jelikož brigadýrová přepočítává 

každou kopějku. I její manžel přiznává, ovšem s notnou dávkou opovržení, že se lépe 

stará o dobytek než o něj.: "EJlazooapell 5l 3a ee 3K01l0MUlO. 01la OJl5l llee 60JlbUle 

oyMaem O OOMaUllleM CKome, lle:JICeJlU 060 Mlle. " (s. 37) 
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Jedinou její radostí je syn lvánek a zmíněná starost o hospodářství. Syn je v jejích 

očích génius, protože byl r ok v Paříži: "TOJlbKO Jlb, MamyUlKa, lfmo e IIapu:JICe OH 

6blJl. EUfe eo cJ>paHl{Uu! I11ymKa Jlb 3mo?" (s. 56) Je dojatá k slzám: ,,Jl6e3 yMa om 

paoocmu. Eoz npueeJl Ha cmapocmu Jlem euoemb HeaHyUlKy c maKUM pa3yMOM. "(s. 

57). Na syna je Akulina velice pyšná, avšak zároveň je zklamaná, že svému synovi 

bohužel nerozumí: "HeaHyUlKa, opyz MOU, UJlb mbl eblylfu MeHJl no-ifJpaHl{Y3CKU, UJlU 

caM pa3ylfuCb. JI eu:JICy, lfmo MHe HUKaK HeJlb3Jl HU CJlyUlamb me6Jl, HU CClMOU 

zoeopumb. " (s. 73) 

Její přehnanou lásku k synovi, a to, že ho rozmazlila a vychovala z něj člověka, 

který si neváží a neposlouchá své rodiče, jí velmi vyčítá její manžel. Ten by si pro 

něj představoval tvrdou vojenskou výchovu a ne zjemnělou výuku francouzštiny. 

Obviňuje tedy Akulinu za to, jaký z něj vyrostl floutek: " .. . He zoeapueaJZ JlU Jl me6e: 

:JICeHa! He 6aJZyu pe6eHKa; 3anUUleM ezo e nOJlK; nycmb OH, CJly:JICa e nOJlKy, yMa 

Ha6upaemcJl, KaK mo U Jl OeJlbleaJZ; a mbl ecezoa U3eOJlUJla 60Jlmamb ... "(s. 55) 

Její manžel, neotesaný a zdánlivě autoritativní voják, se k ní chová velmi chladně, 

nebere si před ní servítky a uráží ji před hosty. Hloupost a lakota Akuliny, na kterou 

si její manžel stěžuje, jsou samozřejmě velmi zveličeny, ale má to svůj smysl. Za 

hloupostí se skrývá také postupná životní otupělost. Fonvizin nám v průběhu 

dramatu vylíčí nelehký život manželek vojáků - těžký pochodový život, ponížení, 

hrubost a tyranie ze strany jejich manželů. Akulina si Brigadýra nevzala z lásky, ale 

na přání svých rodičů. Ze začátku se manželé ani vzájemně neznali: ,,A KaK omel{ 

meou :JICeHUJlCJl? A KaK Jl 3a Hezo eblUlJla? Mbl opyz o opyze U CJlyXOM He CJlblXaJZU. JI 

C HUM 00 ceaob6bl om pooy CJloea He ZoeopUJla, U HalfaJZa y:JICe MaJZo-noMaJZy 

Koe-KaK 3azoeapueamb C HUM HeOeJlU oee cnycmJl nOCJle Cea06bl." (s. 73) Nakonec se 

s takovým osudem smířila, zvykla si na život s vojákem a svou lásku, kterou necítí 

k manželovi, vkládá do syna. To, že její smíření není úplné, a že v životě není moc 

šťastná, dokazuje jedna její věta, kterou řekne díky své prostotě mezi lidmi jen tak 

pro sebe, ale všichni ji slyší: ".3aKa:JICy u opyzy u eopozy uomu 3ClMy:JIC."(S. 62). Svůj 

osud však bere jako nutnou a danou věc a uklidňuje se tím, že " .. . He oOHa 

3ClMy:JICeM ... "(s.63) 
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Na začátku hry Akulina konstatuje, že manželský život dětí bude určitě šťastnější 

než ten její: "O! HeaHyUlKa! Eoz MUJlOcmue. Bbl, KOHelfHO, cmaHeme :JICUmb JlylfUle 

HaUlezo. Tbl, CJlaea 60zy, e eoeHHou cJly:JIC6e He CJly:JICUJl, u :JICeHa meOJl He 6yoem HU 

maCKambCJl no nOXOOaM 6e3 :JICaJtoeaHbJl, HU omeelfamb OOMa 3a mo, lfeM e cm pOlO 

My:JICa pmOpa3HUJlu. Mou HZHamuu AHopeeeulf eblMeUfaJt Ha MHe eUHy Ka:JICOOZO 

pJlOoeozo. " (s. 34) V jednom momentě to Akulina nevydrží a s očima plnýma slz se 

chce někomu se svým osudem svěřit. Sama se poté utěšuje tím, že ostatní jsou na 

tom mnohem hůře než ona: "Moe :JICUmbe-mo xyoo xyoo, a ece He maK, KaK, 6bleaJlO, 

HaUlUX oQJUl1epUleu . .JI ecezo HaZJlJlOeJlacb. Y Hac 6blJl HaUlezo nOJlKy nepeou pombl 

KanumaH, no np03eaHblO re030UJlOe; :JICeHa y Hezo 6blJla maKaJl U3pJlOHa5l, U3pJlOHaJl 

MOJlOOKa. TaK, 6bleaJto, OH pacceplfaem 3a lfmO-Hu6YOb, a 60JlbUle XMeJlbHOU maK, 

eepUUlb JlU Eozy, Mamb MOJl, lfmo ze030um OH, ze030um ee, 6bleaJlO, elfeM oyUla 

oep:JICumCJl, a HU oau eblHecmu 3a lfmo. Hy, Mbl, HaUle cmopOHa oeJlo, a UHO 

HanJtalfeUlbCJl, Ha Hee ZJlJlOJl. " (s. 63) Dobře si však také pamatuje, jak si na ni její 

muž vyléval zlost pokaždé, když měl problémy se svými vojáky a jednou ji dokonce 

v legraci uhodil do hrudníku tak silně, že musela několik týdnů pro ležet. 

Ač je její existence s Brigadýrem velmi nelehká, je v podstatě se svým osudem 

smířená a nehledá své štěstí jinde. I když ze začátku nepochopí vyznání Rady, poté, 

co jí její syn objasní, co měl Rada na srdci, je to pro ni urážka. Místo chvilkového 

opojení v jejím nešťastném životě, který by měla pociťovat po obdivu jiného muže a 

ocenění jejích zásluh, je to pro ni zrada. Po vysvětlení situace je připravena vše 

povědět svému muži, aby si to s hříšníkem vyřídil: Ax OH, c06aKa! ,l(a lfmo OH U 

enpaeoy 3ameJlJl? Pa3ee y MeHJl 60z Jl3blK OmHJlJl; Jl menepb :JICe ece paccKa:JICy 

HZHamblO AHopeulfy. llycKau-Ka OH eMy Jl06 paCKpoum no-ceOUCKU. T.Jmo OH 3mo 

e30yMaJt? Beob Jl 6puzaoupUla! Hem, OH nJtym!" (s. 49). Zdůrazňuje, že je 

brigadýrova žena (Beob Jl 6puzaoupUla! ) a cítí, i přes své velké trápení, povinnost 

být věrná a oddaná svému muži. Na rozdíl od Radovy manželky Akulina patří 

k osobám, které byly klasicky vychovány a ctí tradice křesťanské rodiny. Je pro ni 

tedy pravděpodobně velmi důležité zachovat manželský svazek a nepřijde jí důstojné 

poohlížet se po uspokojení jinde. 
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Celkově můžeme na postavu Akuliny nazírat ze dvou úhlů. Je celkem zřejmé, že 

ji autor vykresluje poněkud satiricky. Není to žádná osvícenecká intelektuálka, ale 

obyčejná prostá žena, která má možná jako jediná z postav dramatu čisté a upřímné 

srdce. V milostných pletkách se nijak neangažuje (viz slova Sofie): ,," .KpOMe 

6pu2aoupulU, Ka:JICemCR Ml-te, 6yomo 30eCb 6Jl106Jlel-tbl 6ce 00 eOUl-t020. (s. 44), přeje 

štěstí jiným a snaží se být ke všem milá a spravedlivá. Její prostota je jistě ovlivněna 

jejím životem a sociálním zázemím, které jí její manžel vytvořil. Neustále pochody, 

hrubé zacházení ze strany manžela, který si jí neváží nebo to alespoň navenek nedává 

znát, musí v člověku zákonitě vyvolat pocity ponížení a nedůvěry v sama sebe. 

Pokud člověk nemá podporu ze strany manžela, nemůžeme se pak divit Akulině, že 

svou, možná až přílišnou, lásku vložila do péče o syna a své zájmy obrátila ve starost 

o stavení a šetření peněz. 

Těžko posoudit, zda diváci Fonvizinovy hry tuto postavu pochopili. Reakce 

hraběte Panina například dokazuje, že ji bral spíše jako směšnou postavu hodnou 

politování.5 Její druhá stránka, strádající, pokorné a s osudem smířené ženy, podtext 

možná mnohem důležitější, zůstal zřejmě Paninovi a možná nejen jemu ukryt. 

Fonvizin však v této hře vyobrazil opravdovou lidskou postavu, která měla 

v divácích vzbuzovat lítost a zároveň vyvolávat smích. 

3.3.2 Radová - AvdotJa Potapjevna 

V postavě Radové vyobrazil Fonvizin ženskou variantu Ivánka a absolutní opak 

Brigadýrovy ženy. Jméno této postavy zazní jen jednou na začátku hry, poté už jí 

další osoby oslovují jen zdvořile: MamyUlxa či Mamb MOR. Ivánek se k ní obrací 

francouzsky: Madame! a po vyznání lásky si ihned začnou vzájemně tykat, čímž je i 

jazykově podtržena osobní shoda a harmonie mezi těmito osobami. 

5 Hrabě N.!. Panin Fonvizinovi po představení dramatu Brigadýr řekl: ,,fl 6U:J/C)J, 'tmo Bbl o'teHb 

xopozuo Hazuu Hpa6bl 3Haeme, u60 Epu2aoupzua Bazua 6ceM pOOH5I; HUKmo CKa3amb He MOJICem, 'tmo 

maK)110 JlCe AK}'JlUHy TUMopee6Hy He UMeem UJlU 6a6yzuK)l, UJlU memyzuK)l, UJlU KaK)llO-Hu6yob 

c60ucm6eHHul{Y ... ", ,,3mo 6 Hazuux Hpa6ax nepBa.R KOMeoWl u 51 yOU6Jl5l1OCb BazueMy uCK)lccm6)l, KaK 

6bl, 3aCmaB5I 20Bopumb maK)110 oypUl{Y 60 6ce n5lmb aKm06, CoeJlaJlU OOHaKO pOJlb ee CmOJlbKO 

UHmepecHylO, 'tmo Bce xo'temc5I ee CJlyzuamb; 51 He yOU651lOCb, 'tmo CWl KOMeoWl CmOJlb MH020 UMeem 

ycnexa; c06emylO 6aM He OCma6Jl5lmb 6ame20 Oap06aHWl." (s. 208,1) 
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Tato postava, typická mladá, elegantní a upovídaná panička z města, je k smrti 

znuděná z místa, kam ji její muž, který odešel do penze, odvezl: " ... 51 J/CU6y 

1-leCKOJlbKO Jlem C 1-lUM 30eCb 6 Oepe61-le u lUl5l1-lyCb me6e, 'lmo 6ce cnoc06bl K 

omMUf.e1-IUlO 00 cezo 6peMe1-lU y Me1-l5l Om1-l5lmbl 6blJlU .. ; " ... n06e3 Me1-l5l My'lUmb 6 

Oepe61-l1O (s. 40). Její výřečnost se projevuje zejména tehdy, když hovoří o statkářích: 

"Bce coceou 1-laUlU maKue 1-l ey'l U, maKue CKombl, Komopble cuo5lm no OOMaM, 

061-l5l6UlUCb C J/Ce1-laMu.". Dále si stěžuje, že se venkované zabývají pouze fyzickými 

potřebami: " 01-lU 1-lU o 'leM 60JlbUle 1-le oyMalOm, KaK o CmOJl06blX npunacax, np5lMble 

C6U1-lbU". (s. 40) Na venkově se cítí se jako zajatkyně svého nenáviděného muže a 

marně plýtvá svými silami v tom smyslu, že spřádá plány msty. Je to typická městská 

duše, která touží po společnosti, obdivu na večírcích, kde by mohla předvést své 

poslední módní výstřelky. Jako svůj ideál si představuje muže, který byl v Paříži, ve 

městě, o kterém si myslí, že je centrem veškerého společenského dění: ,,Ax! CKOJlb 

C'laCmJlU6a 00% 1-laUla! 01-la uoem 3a mozo, Komopblu 6blJl 6 llapuJ/Ce. Ax! paoocmb 

M05l! Jl 0060Jlb1-l0 31-lalO, KaK060 J/Cumb C meM MyJ/CeM, KomopblU 6 llapuJ/Ce 1-le 

6blJl. " (s. 34). Sama také považuje za svůj největší nedostatek to, že nebyla v Paříži, a 

že se narodila v Rusku. Při rozhovoru s Ivánkem konstatuje: ,,3mo (to, že je Ruska -

poz. autora), a1-lzeJl MOU, K01-le'l1-l0, OJl5l Me1-l5l yJ/CaC1-la5l nOZU6eJlb.". (s. 51). Radová se 

bezhlavě zamiluje do budoucího ženicha své nevlastní dcery. Ivánekje pro ni svěžím 

vánkem v nudném a šedém životě na vesnici - umí se chovat, je zdvořilý, umí 

francouzsky a byl v Paříži. Tváří v tvář a později i v přítomnosti ostatních ho 

oslovuje "oyUla M05l; J/CU31-lb M05l, a1-lzeJl MOU, paoocmb M05l". Nikdo jí její 

momentální zatmění nemůže vymluvit a tak i při loučení volá na Ivánka" Adieu, 

nOJloyUlu Moeu!"(s. 78) 

Ve volném čase se snaží zabavit tím, že se hodiny strojí a čte milostné romány, a 

aby alespoň trochu uspokojila svou touhu po městě, nechává si modely posílat 

z Moskvy: ,,li eCJlU 6bl noympy 1-le cuoeJla 5l 'laC06 mpex y myaJlema, mo MOZy 

CKa3amb, yMepemb 6bl 6ce pa61-l0 OJl5l Me1-l5l 6blJlO; 5l meM mOJlbKO u OblUly, 'lmo U3 

MOCK6bl npUCblJla70m KO M1-le 1-lepeOKO ZOJl061-lble y60Pbl, Komopble 5l mo u oeJlO 

1-laOe6alO 1-la ZOJl06y. "(s. 40) 
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Mluva Radové nijak neprotiřečí jejímu charakteru. Ráda mění způsob a tón řeči 

podle situace. Při rozhovoru s Ivánkem do mluvy vkládá několik francouzských slov 

(,,Je vous en prie ", "monsieur ", "continuer ", "je vous demande pardon" - překlad 

autora: prosím vás; pane; pokračujte; odpusťte mi, prosím). Pokud hovoří 

s ostatními, používá makaronštinu, v níž francouzská slova mění podle ruských 

vzorů: oucKlOmupoeamb, 3KCK1030eamb, 3ma6llupoeamb, KOHmpaoupoeamb, 

Kana6ellbHa, KOM11Jle3aH, KOModHee, pecneKmoeaHbl, ceHmUMeHmbl, Mepumbl, 

3cmUMa, dUCKypCbl, pe30H. 

Její řeč ale není stejná jako ta, která mohla být slyšena v jiných hrách, kde se 

ruský jazyk komolil po francouzském vzoru. Radová chce, aby jí lidé rozuměli. 

Pokud se však chce vyjadřovat jinak než ostatní, upozornit na sebe a zdůraznit svou 

řeč, využívá stejně jako Ivánek, divadelních výkřiků a zvolání (s. 139, 33): 

"Ax, CKOJIb CqaCTJIlma .n;Oqb Barna .. "(s. 34) 

"Ax, KaK HeCHOCHO rrpM3HaBaTbC5I B CBoeŘ rraccMM!"(S. 42) 

" ... KJl5lHyCb me6e, qTO Bce crroc06hI K oTMru;eHMIO .n;o cero BpeMeHM y MeH5I OTH5ITbI 

6bIJIM".(s.40) 

,,KaK! II TbI KO MHe rrbIJIaernb ?" (s. 42) 

V průběhu hry Radová namluví také nemálo banálních vět. Pronáší takové 

pošetilé věty jako např.: "He npaeda II u, '-tmo eo ctJpaHlfUU :JICueym no 60llbUleu 

'-tacmu cppaHlfY3bl?"( s. 57) 

Pokud ovšem Radová nemluví strojeně a s afektem, dokáže mluvit spisovnou 

ruštinou a vysokým stylem. Z jejího prvního rozhovoru s Ivánkem je vidět, že jí 

normativní jazyk není cizí. Její mluva je občas frivolní, avšak nikdy ne vulgární. 

Co se týče dynamiky děje, hraje Radová stěžejní roli. Právě v jejím domě, kde je 

hospodyní, děj probíhá a ona na to nikdy nezapomíná. Vždy kontroluje, zda je vše na 

stole, oživuje skomírající rozhovor a snaží se ovlivňovat jeho směřování. Mění téma 

rozhovoru, pokud si to situace vyžaduje. Velmi se, například, rmoutí, když chce otec 

zlámat Ivánkovi žebra: "B03MO:JICHO llb, '-tmo6 5l cmepnella 3decb maKoe 

barbarie?"(s. 55) Aby zaujala hosty, zorganizuje karetní hru, stará se o to, aby žena 
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brigadýra nikdy nezůstávala sama. Ač se možná za starostí o ženu Brigadýra skrývá 

jistá touha být sama s vyvoleným lvánkem, přece jen na nás působí spíše jako její 

takt pro společenské situace a dobré chování dámy z města. 

Radová je v podstatě neustále v centru dění i v centru milostných pletek. Nenávidí 

svého muže; do ní se zamiluje Brigadýr, ale ona dá raději přednost ženichovi své 

nevlastní dcery. A rozuzlení také nastává hlavně díky Radové, která přivádí 

Brigadýra do rozpaků. 

Co se týče jejího vztahu k manželovi lze říci, že je k němu lhostejná až útočná, 

jelikož jí znemožnil život, který ji naplňoval. Odvezl ji na vesnici, kde jako panička 

z města trpí. Je v manželství nešťastná a své srdce si vylévá lvánkovi, ve kterém 

našla ideálního partnera, jenž jí rozumÍ. Svého manžela si neváží, uráží ho. Z jejích 

úst můžeme vyslechnout takové charakteristiky jejího muže jako: "OH cKyn u m6epo, 

KaK KpeMeHb; yJICaCHa5l XaHJlCa; MOU ypoo" (s. 40). Považuje ho za velmi hloupého a 

pokryteckého: " .. . OH He yMHee Moezo MyJICa, Komopozo ZJlynee Ha C6eme u 6bl6a/om, 

OOHaKO O'-teHb peOKO" (s. 39). Když Radová svého muže spolu s lvánkem nachytá, 

jak klečí u nohou Akuliny a vyznává jí lásku, zůstává chladná a tato zrada se jí vůbec 

nedotkne. S "kamennou tváří" pak vysvětluje Akulině, že vyznání bylo jen vtipem, 

že svého muže přeci dobře zná: "Kcmamu JlU, paoocmb MOJl! EyOb cnoKouHa. Jl 3Ha/0 

C60ezo MyJICa; eJICeJlU 63mo 6blJla npa6oa, Jl CaMa Kana6eJlbHa 636ecUmbCJl" (s. 50). 

Dělá to však jen proto, aby odvrátila hrozící nebezpečí. Myslí si, že by se Brigadýr 

žárlivostí mohl vzbouřit a odvézt milovaného lvánka pryč. 

Radová není jen úsměvnou postavou, která se bezhlavě zamiluje, má podle 

Strička také svůj osobní charakter (s. 139, 33). Je představitelkou ženské 

emancipace: ,,l.(JlJl MeHJl Hem Hu'-tezo KOMooHee c60600bl. Jl 3HalO, '-tmo 6ce pa6HO, 

UMemb JlU MyJ/ca UJlU 6umb C6Jl3aHHou".(S. 43). Dokonce si dovolí svému manželovi 

vyhrožovat před všemi rozvodem: "HeyJICeJlu mbl MeHJl Mom06KOU Ha3bl6aemb, 

6amlOmKa? OnoMHucb. JIOJlHO CKUJlJlJICHu'-tamb. Jl Kana6eJlb-Ha C m06010 

pa36ecmUCb, eJICeJlU mbl eUJe MeHJl maK mnemumb cmaHemb. (s. 36). Tento její počin 

byl v Rusku v 18. století vcelku nevídaný. Rozvádění manželských párů se sice 

začalo více rozmáhat, ale hrozit manželovi rozvodem, to bylo na pováženou. Radová 
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se ale stylizuje do ženy hodné života u dvora, kde možná takovéto tendence začaly 

bujet. Ona však není žádnou dvorní dámou, ale pouze manželkou Rady. A tak 

můžeme chápat její promluvy jako prázdná slova. Rovněž Rada na ně reaguje velmi 

klidně, revolta jeho ženy ho nijak nepobouří a těžko říci, zda by Radová v kontextu 

dobových konvencí měla vůbec šanci se s ním rozvést. Radová si spíše staví vzdušné 

zámky a její výbojné chování navenek je jakousi kompenzací jejího nenaplněného 

života, který vede, a který se pokouší zlomit alespoň ve svých myšlenkách, i když ví, 

že to ve skutečnosti patrně nepůjde. 

Biografie Fonvizina svědčí o jeho sympatiích k takovým ženám. Proto se při 

objevení Radové autorský tón zmírňuje. Když je Radová nucena se rozloučit 

s milovaným Ivánkem a je jí souzen osud nešťastného života, přeci jen v sobě najde 

sílu a přeje štěstí druhým: ,,Jl J/CeJlalO 6aM ct{acmnu60u popmyHbl, a 5l 00 CMepmu 

cmpaoamb O cyJ/CoeH a: 60m MOU mapmap".(s. 79) Radová dokonce v jedné větě 

smeká před ženou Brigadýra, že s takovým hrubým neotesancem může žít v jedné 

domácnosti: "B CaMOM oeJle, MH020 6 Heu 006pooemeJlu, eCJlU OHa 6ac Jl106um." (s. 

68). 

Postava Radové zaujala diváky. Její mladost a svěžest oživuje scénu, její 

neškodný humor dává komedii lehkost a její některé pokrokové názory odkazují na 

počínající proces boje žen za zrovnoprávnění postavení. 

V jednom epIgramu s názvem: "Ha HeKoTopyIO 3pllTeJIbHllUy KOMe,n:llll 

opllra,n:llpa", který byl uveřejněn v roce 1780 v časopise "CaHKT-I1eTep6yprcKllH 

BecTHllK", stálo: "BecbMa 6eCeJlylO 6t{epa U2paJlU opaMy/XOm5l CMe5lJlUCb 6ce, HO 5l 

npUMemUJl oaMy/ Komopa CMeXOM 6cex 6blJla pa30paJ/CeHa/ B C06emHUl1e ce65l 

y6uOeJla oHa." (s. 7, 36) 

3.3.3 Sofie 

V dramatu "Brigadýr" figurují dvě kladné postavy. Sofie a její vyvolený 

Dobroljubov. Tyto postavy jsou však ve stínu svých "záporných" kolegů, jsou 
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nevýrazné, autor jim nedává tolik prostoru. Kladnými postavami jsou především 

proto, že je v nich zdůrazněna jejich "osvícenost". Samotné jméno hrdinky Sofie má 

svůj původ v řeckém jazyce a znamená moudrost (s. 205, 59). Toto jméno se stane na 

dlouho pojmenováním pro kladné hlavní hrdinky různých románů a divadelních her 

(připomeňme si alespoň Sofii ve hře Gribojedova "Hoře z rozumu"z r.1822). 

Sofie je dcerou Rady z prvního manželství. Ve svém chování je velmi zdrženlivá, 

mohli bychom mluvit až o jisté pasivitě. Rodiče jí chtějí provdat za namyšleného 

Ivánka, kterého nemiluje, a který jí připadá jako hloupý a povrchní. Sama tvrdí 

svému otci, že svatba s ním bude její smrt: "Tym HUKaK020 pUCKy Hem; a ecmb 

O'-teeuiJHaR MOR n02u6eJlb, e Komopy1O eeiJym MeHR 6amlOUlKa u MamyUlKa." (s. 43). 

Je však smířená s perspektivou nešťastného manželství s nenáviděným mužem a 

postaví se proti tomuto rozhodnutí až poté, co se odhalí jeho milostné pletky s její 

nevlastní matkou. 

Sofie se chová rezervovaně a o jejím smýšlení můžeme vyvozovat závěry pouze 

z jejích promluv6
. Když se například chystá napadnout Ivánka, využívá pořekadla: 

"Bpu, iJypaK, ttmo xo'-teUlb, co epaHbR nOUlJlUH He 6epym "(s. 67). Ve všech ostatních 

případech používá při vyjadřování spisovnou ruštinu. Až na delší rozmluvu se svým 

otcem, kde se baví o jeho nešťastném rozhodnutí provdat ji a o vině a odsudku 

(ovšem jen velmi povrchně), Sofie především komentuje děj ajejí projev je mnohdy 

na začátku uvozen poznámkou, že hovoří stranou. Sofie je jistě vzdělaná žena, a 

proto jí Fonvizin dal méně prostoru z důvodu, že má být jakýmsi komentátorem 

směšné situace a směšných životů, které vedou její partneři ve hře. Do průběhu děje 

se nijak nezapojuje a z hlediska dynamiky textu v něm nehraje žádnou výraznější 

roli. 

Divákovi i čtenáři je jasné, že Sofie má dobré úmysly, že si nechce zničit život 

s mužem, který ji nemiluje a neváží si jí a je jí dokonce líto svého otce, kterého 

podvádí jeho žena. Sofie je vzdělaná a chytrá mladá dáma. Zarazit nás však může 

jedna její replika. Když Akulina vypráví historku o ženě jednoho kapitána, která 

s ním velmi trpěla, neboť ji fyzicky napadal, Sofie Akulinu přerušuje a žádá ji, aby 

přestala hovořit: "IIoJ/CaJlyucma, cyiJapblHR, nepecmaHbme paCCKa3bleamb o mOM, 

'-tmo e03MYUfaem '-teJloee'-tecmeo. "(s. 64). Z jakého důvodu Fonvizin nechtěl po 

6 Z ženských postav má Sofie nejméně replik - 46. Srovnej s počtem replik u Radové (132) a Akuliny 
(95). (s. 146,33) 
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hlavní hrdince, aby připustila, že je na světě také plno příkoří a hrubosti? Možná 

chtěl Fonvizin vytvořit jakýsi čistý, nezkažený obraz ženy, ideál, který se má dál 

rozvíjet a o takových věcech, jako je násilí a nešťastná manželství plná utrpení, 

ponížené a neporozumění, nepřemýšlet. 

Další otázka, která nás může napadnout je, proč Fonvizin zobrazil Sofii takto 

pasivně? Autor se snažil patrně dokázat, že se v Rusku dají najít vzdělané mladé 

dívky, které se umí vyjadřovat bez francouzského afektu. Také jediná Sofie nakonec 

"vyhraje" nad svými ženskými partnerkami a bude nejspíše v životě šťastná. Zřejmě 

tedy mělo být cílem vytvořit v divácích představu, že vzdělaná poklidná žena bude 

mít v budoucnosti perspektivu a překoná "hloupé a naivní" ženy radů a brigadýrů. 

Faktem však zůstává, že Sofie je velmi chladnou postavou, bez emocí a projevů 

citu. Její láska k Dobroljubovi nás zanechává lhostejnými a mnohem více se nás 

může dotknout, například, smutek Radové nad nenaplněnou láskou nebo trpký osud 

Akuliny. 

3.4 Postavení ženy v Rusku v 18. století 

Dříve než se pokusím o zobecnění ženských postav v dramatu "Brigadýr" a o 

vyjádření obecného Fonvizinova postoje k ženám a k dobovým tendencím, podíváme 

se blíže na postavení ženy v 18. století. 

Postavení ženy se během historického vývoje vyvíjelo různě. Od pojetí důstojné 

ženy v době křesťanství, přes představy asketické církve, která považovala ženu za 

nutné zlo potřebné k plození dětí, až po pohled Keltů a Slovanů, kteří ženu uctívali 

jako mravní bytost a oslavovali její schopnost mateřství (internet). Postavení ženy 

v Evropě změnily především křižácké výpravy - žena se proměnila v jemnou a 

přecitlivělou bytost, která potřebuje péči. Ve1mi důležitou etapou pro ženy bylo také 

období renesance, které jim pomalu začalo přiznávat lidská práva. Žena přestává být 

pouhou milenkou či světicí, ale lidskou bytostí. Ženy začínají samy tvořit a jejich 

tvorba je přijímána. Vznikají ženské spolky a diskusní fóra. Prohlubuje se jejich 

vzdělání a je překonán dlouholetý předsudek, že žena není schopna intelektuální 

činnosti. Kultura a umění byly obohaceny o femininní prvek.(54) 

45 



Sedmnácté a osmnácté století v této linii, kterou započala renesance, pokračuje. 

Doba je poněkud více lehkomyslná, ale emancipace zdárně postupuje. Do doby 

konce 18. století spadá i francouzská revoluce roku 1789. Právě v tomto období 

dochází k podstatnému uvolnění života žen ve společnosti a řadě změn, které 

postavení žen zlepšily. Podařilo se například přijmout zákon o rozvodu, který 

umožňoval skončit nefunkční manželství. Tak se na konci 18. století rozvádělo ve 

Francii přibližně každé třetí manželství (54). Ženy však v tomto procesu zůstávaly 

poněkud stranou a muži měli v rozvodových věcech větší práva a větší šanci na 

úspěch. Co se týká majetku, jeho zacházení s ním bylo pro ženu přesně právně 

vymezeno a v oblasti politické se žádných změn nedosáhlo. 

A jak bylo 18. století, doba, v níž tvořil Fonvizin, nakloněno ženám v Rusku? 

Doba osvícenectví v Rusku je dobou "mocných a úspěšných žen". Za vše hovoří 

vládnoucí panovnice Kateřina II., která si svou vychytralostí a schopností ovládat 

podmanila mnoho mužů a ovlivňovala chod mnoha věcí (viz kapitola 2). Další 

významnou osobností, která podpořila kult ženy v l8.století, byla například kněžna 

Jekatěrina Romanovna Daškovová, která se velmi obratně starala o centrum 

vzdělanosti - Ruskou akademii. Fonvizin si byl tohoto aspektu vědom, a tak ve 

svých hrách (nejen v dramatu "Brigadýr"), dává ženám relativně velký prostor, kdy 

ženy mnohdy převyšují své mužské protějšky. 

Vraťme se ale k postavení žen v Rusku. Změny, které proběhly v 18. století, měly 

na místo ženy ve společnosti velký vliv. Vše započalo již za doby Petra 1., jehož 

reformy mnohé v životě žen změnily7. Další velký vliv na pozici ženy mělo období 

"matriarchátu", jak se mnohdy nazývala vláda carevny Kateřiny II. V této době se 

každodenní život začal zřetelně proměňovat a hranice společensky přípustných věcí 

se začaly pomalu posouvat. Samozřejmě se to většinou týkalo společnosti kolem 

carského dvora, ale i díky němu se tyto trendy začaly pomalu dostávat i mezi nižší 

vrstvy obyvatelstva. 

Velkých změn, které začaly už za Petra 1., se dosáhlo v oblasti vzdělávání a 

výchovy žen. V Rusku v 18. století se ženy vzdělávaly především třemi způsoby. 

7 Ženy měly například nosit vznešené ošacení podle evropského vzoru, směly se účastnit slavností a 
bálů, bylo jim dovoleno se rozvádět, poněvadž podle slov Petra I., pokud je svazek nešťastný, není to 
dobré pro společnost atd. (s. 144-149,26) 
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N.L. Puškareva ve své knize píše, že základy pro vzdělání žen byly položeny 

otevřením tzv. Smolného institutu v roce 1764. Dívky se zde učily jazykům, 

literatuře, matematice atd., ale úroveň výuky byla spíše povrchní (s. 208, 26). Další 

možností pro dívky z vyšších vrstev byly Jekatěrinské instituty, které byly založeny 

v Moskvě a v Petrohradu. Osobního rozvoj žen středních vrstev zabezpečovaly také 

penzionáty, které vlastnili především cizinci; zde se vyučovaly hlavně jazyky a 

domácí práce. Dívky z nižších vrstev, které neměly přístup k těmto institucím, byly 

vzdělávány doma a výchova se tedy v každé rodině lišila. Vzestup vzdělanosti žen 

vzrostl také díky četbě dostupné literatury. 

18. století bylo v Rusku velmi intenzivní z hlediska výuky cizích jazyků - hlavně 

francouzského a německého. Tyto jazyky byly vyučovány leckdy tak precizně, že 

lidé často zapomínali svůj mateřský jazyk a dostávali se do kuriózních situací, kdy si 

například dvě generace nerozuměli. Situace byla neúnosná, a tak byl v roce 1812 

v ženských penzionátech opět zaveden ruský jazyk jako povinný (s. 217, 26). I když 

mnohdy výuka nesplňovala požadavky kvalitního vzdělání a naučené vědomosti byly 

často velmi plytké (až na výuku jazyků), přesto to byl přelom ve vnímání žen, 

důležitosti jejich vzdělání a pochopení specifičnosti, se kterou bylo potřeba kjejich 

vzdělávání přistupovat. 

Co se týče společenského života ženy v 18. století, ten se velmi lišil v závislosti 

na tom, zda se jednalo o ženu u dvora, ve městě či na vesnici. Ve velkých městech 

(Moskva, Petrohrad) žila převážně šlechta a ostatní se stěhovali spíše do blízkosti 

větších měst či na vesnice. Výjezd do měst pro ně byl slavnostní událostí. 

Ženy z vyšších vrstev se věnovaly především módě, přípravám na večírky a 

slavnosti, a dále se také vzdělávaly (zejména v oblasti jazyků a společenské etikety, 

což obnášelo tanec, hudbu nebo umění společenské konverzace). Děti jim často 

hlídaly najaté ženy nebo jejich matky. Mimo město se ženy středních vrstev 

věnovaly převážně výchově dětí, domácím pracím, debatám o životě a umění. 

Oblíbenou společenskou hrou byly karty. Vesnické ženy se staraly o hospodářství a o 

děti. Jejich život mnoho odpočinkových a vzdělávacích aktivit nezahrnoval. 

Častým diskutovaným tématem a ukazatelem uvolňování doby byly také sňatky a 

rozvody. Neustále přetrvávala tradice, že s manželským svazkem musí souhlasit 
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rodiče, jinak manželství nelze uzavřít. I do tohoto pravidla začínaly pomalu pronikat 

záblesky individuálního výběru partnera, avšak konečné rozhodnutí zůstávalo stejně 

většinou na rodičích, kteří dohlíželi na to, aby si jejich dcera či syn vzali 

odpovídajícího partnera. Vliv rodičů byl nejmarkantnější na vesnicích, kde šly emoce 

a láska dětí stranou. Hlavním smyslem manželství zde zůstávalo materiální zajištění 

a kontinuita v hospodaření. Láska mohla či nemusela přijít později, a tak si ženy 

většinou na své manžely musely zvyknout, podřídit se a oddaně se o ně starat, i když 

si je za své protějšky nevybraly. 

Osvícenecká doba přinesla i jistý posun z hlediska skončení nefungujícího 

manželství. V roce 1722 Svatý synod legalizoval tzv. "BpeMeHHoe pa:3JIy"lJeHlie", 

jakýsi kompromis mezi rozvodem a manželstvím (s. 237, 26). Jednalo se o odluku, 

která mohla být řešením sporů mezi manželi. Rozvod se povoloval v případě smrti 

jednoho z manželů, nevěry (kde ale měli mnohem větší šanci na rozvod stále muži, a 

nevěra byla také obecně jedním z hlavních důvodů skončení svazku hlavně u dvora), 

delší nezvěstnosti muže vzhledem k častým válkám, nezpůsobilosti k manželským 

povinnostem (neplodnost - zde opět při dokazování měli větší šanci muži), vážné 

nemoci či vyhnanství. Častým jevem, zejména na vesnicích, bylo také fyzické násilí 

páchané na ženách jejich partnery. Bohužel, takové chování jako důvod k rozvodu 

nemělo většinou šanci, a tak mnoho žen končilo rezignací na vlastní život či 

sebevraždou. 

I když by se zdálo, že práva žen a mužů začínají být rovnocenná, zdaleka tomu 

tak nebylo. I když žádostí o rozvod bylo podáváno poměrně velké množství a 

osvícenectví přineslo v této věci posun, přesto mnoho rozvodových žádostí končilo 

neúspěšně a prohry byly převážně na straně žen. Nutno však podotknout, že každý 

pokus situaci řešit byl důležitý a byla to cesta kupředu ke zrovnoprávnění postavení 

žen, ačkoli samotná realizace tohoto procesu byla ještě v nedohlednu. 8 

18. století bývá také někdy nazýváno obdobím uvolněných mravů. Může za to 

hlavně morálka, která panovala u carského dvora. Byla to světská doba, kdy se 

neobvykle do popředí dostávala žena, která si mohla dopřát stejných společenských 

zážitků jako její mužský protějšek. Nejčastěji šlo o ženy z okolí carského dvora, 

8 Ženská emancipace začíná v 60. letech 19. století. Hlavním podnětem bylo zrušení nevolnictví 
v roce 1861, které s sebou přineslo velké změny ve společnosti, což ovlivnilo i postavení ženy. 
(s. 9, 14) 
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které měly rády obdiv, měly několik milenců a užívaly si svobody. Tyto ženy tak 

narušovaly tradiční pojetí ženy, která je podřízena svému manželovi a jejíž celý svět 

má tvořit rodina. "Nové a moderní ženy" 18. století, které patřily do vyšších vrstev, 

se vyznačovaly především tím, že rodina a výchova dětí u nich nebyla na prvním 

místě, ale až na druhém. Tyto ženy se postaraly o to, že tato dosud negativně chápaná 

deviace (starat se také o své individuální potřeby a rozvoj) se pomalu začala 

považovat za normu (s. 247, 26). Ženy se začaly snažit, aby měly stejné právo na 

společenské uznání a osobní rozkvět jako muži. 

Tento trend však ještě víc prohloubil propast mezi vesnickým a městským 

životem. Na vesnici byla stále velmi pevně zakořeněná křesťanská pravidla, 

patriarchální uspořádání rodiny, kde vládl muž a žena se mu formálně i prakticky 

podřizovala, ctila ho a byla vděčná za to, že si ji vzal. Avšak i na vesnici se pomalu 

začaly projevovat tendence k překonání tohoto modelu soužití, i když výraznější 

změny dorazily k této vrstvě o trochu později (na začátku 19. století). Změny se 

projevily především ve vztahu k rozvodům, kdy se i v těchto tradičních křesťanských 

podmínkách začaly ženy rozvádět; v této společenské vrstvě se tak dělo převážně 

kvůli nepřítomnosti manžela, který byl ve válce. Ve srovnání s městským životem to 

nebyl žádný velký pokrok, ale pro ženy na vesnici to krůček vpřed zaručeně byl. 

Opět však nutno podotknout, že původci rozvodové žádosti byli většinou muži.(s. 

248,26) 

Co se týče sexuality, žena se v tomto období hodně osvobozovala od nadvlády 

muže a začalo platit nepsané pravidlo, že i ženy, jednalo se o ženy z vyšších vrstev, 

si mohly vybírat své milence a střídat je, jak se jim zlíbí. Vládnoucí šlechta hlásala, 

že sexuální pud je něčím přirozeným a nikdo se za něj nemusí stydět. I když to byla 

doba velmi uvolněných mravů, ženy v pravém slova smyslu nijak nepovznesla. I při 

větších možnostech žen uplatňovat se ve společnosti a prosazovat si své touhy 

v osobních vztazích, muž a žena stále proti sobě nestáli jako rovnocenní partneři, 

neboť mužova vláda a jeho libovůle byly neomezené. Nezávaznost a svobodu 

dopřávali muži ženám jen do té chvíle, než to muže přestalo bavit. Poté žena stejně 

musela muže uposlechnout. 
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Je třeba říci, že vnímání ženy v 18. století bylo předně závislé na prostředí, v 

němž žena žila. 

U dvora byl brán ohled především na sociální postavení ženy, její pověst a 

schopnost se prezentovat. Ženy u dvora se začaly pomalu osamostatňovat, tudíž byly 

většinou nazírány jako schopné a vzdělané osoby, hodné respektu a obdivu. Někteří 

zahraniční cestovatelé dokonce psali, že ženy v Rusku byly prý vzdělanější než muži. 

(s. 217, 26). Šlo však pravděpodobně o trochu úzkou percepci žen inspirovanou 

nejvyšší panovnicí a vzdělanými ženami, které ji obklopovaly. 

Na vesnicích a v menších městech se však na ženě stále nejvíc cenila schopnost 

obstarávat hospodářství a rodit děti. Žena měla být tedy hlavně pracovitá a zdravá. 

Individualizace ženy se objevuje i v milostné lyrice té doby - básníci zobrazují 

ženu jako bytost hodnou obdivu a opatrování, bytost emocionální, jenž má svůj 

vlastní svět, který je rozdílný od mužského (např. Trediakovskij, Děržavin). 

Jak uvádí N.L.Puškarevová, je třeba připomenout, že vývoj postavení ženy se 

opíral zejména o prameny (dopisy, memoáry atd.) o ženách z horní vládnoucí třídy či 

z řad bohatého měšťanstva a venkovské šlechty. O prostých lidech toho není moc 

známo a žena i muž z chudých vrstev na tom byli víceméně stejně, i když byl 

nepochybně zachován patriarchální systém rodinného života. Zásadní společenské 

rozdíly mezi prostými ženami a muži mohly být patrné až ve chvíli, kdy se uvolnila 

celá společnost, zavedly se jiné systémy vládnutí a společenský život se otevřel všem 

třídám. 

3.5 Analýza Fonvizinových postojů k ženám promítnutých do dramatu 

"Brigadýr" 

Fonvizin výše popsané události a vlastní zážitky v dramatu "Brigadýr" reflektoval 

a každá ženská postava nám pooďhaluje kousek dobové historie. Repliky pronášené 

ženskými postavami a jejich chování nám pomáhají odvodit obecné názory autora. 
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Na postavy dramatu se podíváme trochu z jiného pohledu, než bývá obvyklé. 

Pokusíme se odmyslet si jejich satirickou stránku, která měla v divácích vzbuzovat 

smích a navozovat komičnost jejich životů. 

Spíše na ně budeme nahlížet ve vztahu k tomu, co nám vypovídají jejich životy o 

společenské situaci a s jakou sociální podmíněností je Fonvizin vyobrazil. 

V postavě brigadýrové se Fonvizin zaměřuje na život manželek vojáků, který 

býval plný utrpení při těžkých pochodech. Manželské páry v podstatě neměly žádné 

trvalé zázemí, žádné jistoty. Vojáci bývali tvrdí, ženy nešetřili, ponižovali je a často i 

fyzicky napadali. Potvrzením nám může být i replika Rady, který říká: ,,JI lIe 2060plO 

o ee My:J/Ce, 011 xomR u 6ce2oa CJlblJl My:JICUKOM pa3yMlIblM, 00llaKO 60ellllbtU lJeJl06eK, 

a npumoM u Ka6aJlepUCm lIe CmOJlbKO UlI020a Jl106um :JICelly C601O, CKOJlbKO C6010 

JlOULaOb."(S. 47). Fonvizin upozorňuje na životní smíření žen s takovýmto osudem, 

které s sebou nese i minimální intelektuální rozvoj a omezení žití na obstarávání 

chodu domácnosti. 

Fonvizin při zobrazování sociálního prostředí, ve kterém Akulina s manželem 

žila, čerpal, jak již bylo řečeno, ze zážitků svého vlastního otce, který v armádě 

několik let sloužil. Nelehký život žen vojáků ale možná odhalil i z vyprávění jeho 

platonické 1 ásky, kterou byla žena jednoho plukovníka. F onvizin k ní choval čistý 

cit: " .. . cmpacmb MOR OClI06alla lIa nO'1mellUU u lIe 3a6UCeJla om pa3110cmu nOJl06.", 

(s. 206, 1), a její návrat zpátky k manželovi byl pro něj velmi těžký. Tato žena byla 

jeho celoživotní láskou, přestože bylo jeho pozdější manželství šťastné. I z této 

zkušenosti můžeme tedy usuzovat, že život žen vojáků znal a věděl, že vůbec nebyl 

lehký. 

Fonvizin se takovým typům žen jako je Akulina, nevysmívá, má pro ně pochopení 

a brigadýrová je vlastně jedna z mála postav, která se chová lidsky, soucítí 

s druhými, přeje svým kolegům štěstí a respektuje i svého muže. 

Fonvizin v tomto manželském vztahu odhaluje tradici rodinného života v menších 

městech a na vesnicích, kde si ženy muže většinou nevybíraly samy a musely se se 

sňatkem a výběrem partnera ze strany rodičů smířit a naučit se alespoň vážit si svého 

životního partnera, když ne milovat. Svazky se uzavíraly hlavně kvůli zachování 

rodinné návaznosti (rození dětí a starost o hospodářství). U postavy ženy Brigadýra 
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tomu nebylo jinak. Fonvizin ve hře vylíčil život Akuliny tak, jak se jich v tu dobu 

pravděpodobně odehrávalo více. Akulina se naučila manžela ctít, být mu věrná, 

protože se tak slušelo. Tudíž ji ani na chvíli nenapadlo, že by se mu mohla vzepřít. 

Akulina je zároveň ukázkou toho, jak v době 18. století probíhala výchova dětí a 

jaká v ní byla úloha žen. Výchova dětí byla většinou na vesnicích a v provinčních 

městech záležitostí žen, které své ratolesti často rozmazlovaly. Tradičně byly děti 

vychovávány tak, že ctily své rodiče a ještě v dospělém věku s nimi byly často 

v kontaktu. Výjimkou nebyl ani Fonvizin, jenž si svých rodičů velmi vážil. Jako 

potvrzení nám mohou posloužit dopisy, jež posílal své rodině a které jsou plné 

pokory k lidem, kteří ho vychovali.9 Akulina je však matka, která pociťuje, že se jí 

její syn vzdaluje a začíná být na rodičích nezávislý, což ji velmi trápí. Doba se totiž 

začala v 18. století měnit, děti se začaly osamostatňovat a ztrácet celoživotní 

"citovou závislost" na rodičích. Fonvizin ve své hře na tento aspekt naráží a 

z jemných náznaků je vidět i to, jak se s tím Akulina jako matka těžko smiřuje, a jak 

Fonvizin toto přehlížení vlastních rodičů dětmi velmi odsuzuje. 

Přes zmíněnou postupnou emancipaci společnosti se dostáváme k druhé ženské 

postavě dramatu, a to k manželce Rady. Ta je typickou karikaturou městské paničky, 

která bez jakékoliv reflexe napodobuje francouzskou mluvu, nosí francouzské módní 

oblečení a sní o muži stejných zálib, muži zkušeného světem - znalého Paříže. Je to 

šarmantní pohledná žena, která v mužích vzbuzuje touhu. Fonvizin se s několika 

podobnými typy žen setkal za svého pobytu v Paříži a u carského dvora a mnohé na 

něj péčí o svoji osobu a okouzlujícími způsoby chování zapůsobily. (s. 231,3) 

Do života Radové se Fonvizin také pokusil promítnout často vídaný jev 18. 

století, a to život městské ženy, která se nemůže smířit s tím, že musí žít jinde než ve 

městě a absolutně nepřijímá denní režim, které mají jiné ženy na vesnici a neustále se 

snaží stylizovat do role městské dámy. Takových žen, které násilně muži odvezli na 

vesnice, bylo v té době velké množství, jelikož život ve velkých městech byl 

finančně velmi náročný a dovolit si ho mohlo jen pár lidí z horních vrstev. 

9 Ve svých dopisech domů rodiče oslovuje následovně: "MwlOcmu6bzu 2ocyoapb 6amlOlUKa 116aH 

AHopee6u'I u MUJlOCmU6a5l 2ocyoapbzHfl MamyzuKa KamepuHa BaCUJlbe6Ha." (s. 323, 4) 
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Radová je příznačná postava, která si žádá uznání své osoby manželem a okolím a 

myslí si, že má nárok na lepší život. Manžela má jen jako nepříjemnou nutnost. Je 

však pro ni nepostradatelný, neboť jí živí, stará se o hospodářství a dovoluje jí 

zabývat se na vesnici takovými malichernostmi jako je péče o vzhled. Dokonce jí 

nechává vozit z Moskvy nejnovější módní hity v podobě vznešených dámských 

toalet. 

Její vzdělání na první pohled jakoby převyšuje vzdělání ostatních, ale jsou to jen 

pouhá francouzská slovíčka, která jí dělají zdánlivě zajímavou. I tuto reálii zde 

Fonvizin nezapomněl zmínit. Obecná výuka byla totiž velmi povrchní (i autor si ve 

své autobiografii stěžoval na náplň výuky a své učitele, jejichž úroveň nebyla ani na 

univerzitě vysoká) a jediné, co se v té době relativně kvalitně vyučovalo, byly 

jazyky. Radová sice umí pár francouzských frází, ale ostatní vzdělání si doplňuje jen 

četbou milostných románů. Nesmíme však zapomenout na jeden fakt, a to, že je 

schopná mluvit i spisovně a kultivovaně, což svědčí o tom, že Fonvizin ani jednu 

z ženských postav nechtěl vyobrazit černobíle. 

Opravdu vzdělanou postavu vyobrazil v dceři Rady, Sofii. Podle mého názoru mu 

při ztvárnění této kladné postavy (a postavy Sofie v dramatu Výrostek) byla vzorem 

jeho vlastní sestra Fedosja (narozená v roce 1744), jíž napsal většinu svých dopisů, z 

kterých cítíme hlubokou úctu a lásku. Sestra byla velmi inteligentní a kultivovaná 

žena. Uměla francouzsky, německy a dokonce psala verše. lO O Sofiině vzdělanosti 

můžeme usuzovat z jejího spisovného jazyka a částečně i z jejích promluv, které 

vyznívají rozumně a rozvážně. 

Fonvizin tuto kladnou postavu kupodivu nezobrazuje jako bojovnici za ženská 

práva a nezávislost. Při výběru životního partnera Sofie se plně angažují rodiče, i 

když vědí, že svého budoucího manžela nemiluje. Tak jako tak ji nutí se vdát a Sofie 

jako vzorně vychovaná dcera jen podotkne, že svazek bude nešťastný, ale více se 

nijak nebrání. Svého nakonec dosáhne bez vlastního přičinění tím, že si její milý 

finančně polepší a svolení od rodičů ke sňatku dostane. I v této postavě je tedy jistá 

míra smíření se s tradicí a zvyky. 

10 Básně sestra posílala Fonvizinovi a ten velmi oceňoval jejich kvalitu (s. 331, 4). Básně se bohužel 
nedochovaly a sestra pravděpodobně přestala psát poté, co se vdala. (s. 82,33) 
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Kladnou stránkou Sofie je i její klidná povaha a nadhled. Fonvizin takové ženy 

obdivoval, jelikož i on byl velmi učeným člověkem a měl kolem sebe rád lidi na 

úrovni. 

Jak již bylo řečeno, 18. století bylo stoletím, kdy začalo docházet k pokrokovým 

změnám ve společnosti, ale zároveň byly zachovávány staré konvenční modely 

života. Na jedné straně stále existovalo tradiční pojetí vztahu jako nerozlučitelného 

svazku spojeného Bohem, v kterém žije žena v submisivní roli, a na straně druhé -

emancipace a volnější život žen, které se dokáží prosazovat a plně konkurovat svým 

mužským protěj škům. 

Fonvizin stál také mezi těmito dvěma světy - byl vychováván v tradiční rodině, 

jeho výchova měla křesťanské kořeny, matka a otec žili pravděpodobně ve více či 

méně šťastném svazku. Znal však i poměry u dvora, kde se milenci Kateřiny II. 

velmi čile střídali a také jeho pobyt ve "volnomyšlenkářské" Francii a Paříži na něj 

zapůsobil jako fenomén volného manželství a nevázaného života. 

I když Fonvizin před manželstvím nebyl žádným puritánemll
, po svatbě se z něj 

stal muž, který respektuje a ctí rodinu a svou ženu. 

Ačkoliv F onvizin nechává Radovou pronést větu, že "není nIC lepšího než 

svoboda", stejně se nakonec tato divadelní postava podřídí svému muži a bude s ním 

žít pohromadě i nadále. Tak si to žádala doba. Mravy byly uvolněnější, ale poslední 

slovo měl stále ještě muž. 

Na závěr můžeme konstatovat, že se F onvizin v tomto dramatu celkem viditelně 

přiklání na stranu žen a odhaluje nám jejich osudy, s kterými soucítí. Popisuje nám 

ženy, kterým muži nedovolí rozvíjet se a žít tak, jak by samy chtěly, trýzní je na 

venkově nebo ošklivě ponižují před společností. U každé postavy najdeme nějaký 

aspekt, který autor oceňuje, ať už je to praktičnost při hospodaření, takt a 

kultivovanost jednání či vzdělanost a rozum. I když na nás ze hry působí autorův 

kladný vztah k ženám a mužské postavy jsou vyobrazeny mnohem negativněji, 

z dramatu je přesto znát autorovo konzervativní smýšlení, a kde muži mají nakonec 

rozhodující slovo. 

II Vztah k vdané ženě, bujaré večírky atd. (33) 
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3.6 Obraz muže v dramatu "Brigadýr" 

V této kapitole se stejně jako v předchozí pokusíme rozebrat jednotlivé mužské 

postavy dramatu "Brigadýr". Zaměříme se na jejich vztah k ženám, jejich pohled na 

manželský a partnerský svazek a na hodnoty, které uznávají. Z jejich charakteristiky 

a jimi vedených rozhovorů se budeme snažit opět vydedukovat Fonvizinův obecný 

postoj k výše uvedené problematice. 

Mužských postav je v dramatu více než ženských. Konkrétně se jedná o 

Brigadýra a jeho syna Ivana, Radu a mladého Dobroljubova. Epizodickou postavou 

je i sluha v domě Rady. 

3.6.1 Brigadýr - Ignatij Andrejevič 

Ignatij Andrejevič je postava, podle níž je pojmenována celá hra. U tohoto hrdiny 

známe hodnost, křestní jméno a jméno po otci, avšak neznáme jeho příjmení. 

Takových jmen bylo u ruských občanů v té době hodně. Fonvizin pravděpodobně 

příjmení nezdůrazňoval, aby vytvořil iluzi jakéhosi prototypu, obecného modelu 

postavy. 

Brigadýr začínal jako řadový voják a musel velmi mnoho vytrpět, než si vydobyl 

tento titul, který se nachází mezi hodností plukovníka a generála12
• Bitvy a odplaty 

byly celý jeho život a zdroj životní zkušenosti a postojů. Svojí profesí je hluboce 

ovlivněn, a tak se vyjadřuje ve vojenských termínech a myslí rovněž jako správný a 

neohrožený voják. Fonvizin byl sám synem brigadýra a určité pasáže ve hře čerpal ze 

svého vlastního života. Jeho otec byl však na pováženou poctivým a dobrým 

člověkem. Mnoho detailů hry se však s životem jeho otce shoduje - stejná profesní 

kariéra, tytéž vojenské události, věk, horkokrevnost a nedostačující vzdělání. Také 

12 Tato hodnost byla ustanovena Petrem I. v roce 1722 a zrušena Pavlem I. Hodnost brigadýra byla 

stupněm mezi plukovníkem a generálmajorem carské armády. V hierarchii hodností zaujímá páté 

místo a odpovídá pozici státního rady (druhé postavě komedie!- pozn.autora). Ve vojenském řádu 

Petra Velíkého stojí, že brigadýrem je ten, kdo velí brigádě, skládající se ze dvou nebo tří pluků 

pěchoty či jezdectva. (s. 253,5) 
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jméno po otci se shoduje s divadelní postavou - Andrejevič. Fonvizin nikdy nebyl u 

annády, přesto znal velmi dobře vojenský žargon a historie, kterou vypravuje 

Brigadýr, ve čtvrtém dějství zřejmě patří do vzpomínek jeho otce: " ... Co MHOlO 

CJly:JICUJl 6 OOHOM nOJlKy ceKyHo-MauopOM - 00 UMeHU Hy:JICObl Hem- My:JICUK He oypaK 

u Ha 632Jl5l0 oemUHa 006p. PocmOM llymb He 6060e MeH5I eblUle ... OH 6blJl My:JICUK 

npeoop020U; l1eJlblU nOJlK 3HaJlU, llmo :JICeHa e20 Jl106UJla HaUle20 nOJlKOeHUKa, 

nOOnOJlKOeHUKa, npeMuep-Mauopa, UJlU, JlyllUle CKa3amb, ece eeOaJlU, llmo U3 HaUlUX 

Ulma6 u 06ep-orjJul1epoe He Jl106UJla OHa 00H020 e20; a OH, c06allUU CblH, u MblCJlUmb 

He XomeJl, llm06 OHa KpOMe e20 K020-HU6yOb n0Jl106Umb M02Jla. "(s. 71) Další odkaz 

na historické pozadí a zážitky Brigadýra jsou v rozhovoru s Radovou, kde vojenská 

událost jasně směřuje k rusko-turecké válce v letech 1735-1739: " ... mo npUKa:JICU 

MHe, 51 me6e e OOUH MU2 paCCKa:JICy, KaK Mbl mypKoe HanOeaJl nOJlO:JICUJlU, 51 He :JICaJleJl 

6acypMaHcKOU Kpoeu." (s. 59) Vzpomínky jeho otce z annády pravděpodobně 

posloužily jako zdroj k vyobrazení vojenských zážitků této postavy komedie. Jeho 

otec byl však pro Fonvizina vzorem, a tak jeho kladné vlastnosti jako 

pravdomluvnost, bezelstnost či poctivost autor promítl spíše do kladných postav než 

do postavy Brigadýra (Dobroljubov, Sofie a hlavně postavy v pozdější komedii 

"Výrostek"). Postava Brigadýra je poměrně zkarikovaná, obdařená několika 

špatnými vlastnostmi, a tím se tedy od otcovského vzoru velmi vzdaluje. Jedná se 

spíše o satirickou kresbu samotné vojenské hodnosti. 

Stereotypní mluva, gesta, to vše utváří z Brigadýra komickou postavu. Jeho 

projev je protkaný vojenskými tenníny, a to mnohdy na místech, kde bychom to 

nečekali, a kde působí velmi nepřirozeně: " .. ... yMa y Hee l1eJla5l naJlama. (s. 34 ); Jl 

My:JIClluHa u 6pu2aoup, oOHaKo eu-eu pao 6bl nOmep5lmb ece MOU nameHmbl Ha llUHbl. 

(s. 34); Jl u caM, MamyUlKa, He 20eoplO m020, llm06 3a6a6HO 6blJlO cnopumb O 

maKOU Mamepuu, KOmOpa51 He npUHaOJle:JICUm HU 00 3K3epl1Ul1Uu, HU 

OomamaJlUu .. . (s. 36); ... 51 me6e npu 6ceu llecmHOU KOMnaHUU CKa3blealO .. . "(s. 37). 

Brigadýr často využívá hovorových prvků - zejména uvozující částice a citoslovce: 

oa CKa)l(IITe :JICe Bhl MHe (s. 56), HUUlmo Te6e: TbI 6bI qaCOB B mlTh-II1eCTh nOII1JIa no 

MMPY, qTO Y 3TaKoro-mo 6pMra,n:Mpa, ,lJ;a KOro :JICe eH JIl06MTb-mO, e)l(eJIM He MeH51?, 

Bom-Ha, coce,n:yII1Ka (s. 34), J(a nepBoro-mo CJIOBa, qepT Te 3HaeT, 51 He pa3YMelO (s. 
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37), 3K OH ropJIo-mo pacrrycnm. j{a TbI, CMbICJI5I rro-pyccKH (S. 37), Ea! 3,[(eCb u 

KapTe)l( 3aBeJIH! (s. 64), )KeHa, ,[(aBaií-Ka co MHOIO B XplOillKH! (s. 66). Jeho tvrdá a 

nabubřelá mluva je zdůrazněna i lexikálně. Brigadýr používá slovotvorné prostředky 

vyjadřující velikost: CJloel1o, 6pamel1, oemWla atd. 

Ani při vyznání lásky se neubrání vojenskému žargonu a jeho milostné doznání 

působí velice směšně: ,,rJla3a meou MHe cmpaumee ecex nyJlb, 5loep u Kapmetteu. 

OOUH nepeblU ux eblCmpeJl npocmpeJlUJl y:JICe HaeblJlem Moe ceopl1e, u npe:JICoe, 

He:JICeJlU OHU MeH5l yXJlonmom, COalOC5l 5l meoUM eOeHHOnlleHHblM. a; ,,5/ me6e 

eblmOJlKylO ece zopmoo 5lCHee; npeOCmaeb ce6e pOpmel1UlO, KomopylO XOttem e35lmb 

Xpa6pblU ZeHepaJl. "C-Jmo OH mozoa e ce6e ttyecmeyem? TOttHO mo menepb U 5l. JI KaK 

Xpa6pblU nOJlKOeooel1, a mbl M05l popmel1U5l, KOmOpa5l KaK HU KpenKa, 

OOHaKO ece 6peUly e Hee COeJlamb MO:JICHO.(S. 59-60). 

Lidé, kteří chápou a myslí jinak než on, jsou hlupáci, a za největšího hlupáka 

považuje svoji manželku. V textu jí tak také několikrát označí: oypa, oypuUfa. Slovo 

,[(ypaK - hlupák používá rovněž při rozhovorech se synem. Toto slovo a jeho 

odvozeniny se objevují v textu celkem třicetkrát (s. 130, 33). Z úst samotného 

Brigadýra slyšíme následující tvary: oypaK, oypa, oypafleu, oypattuHa, oYPuUfa, 

oypattecmeo, coypy. Když se Brigadýr dostává do konfliktu se svým synem a dostává 

se do úzkých, bojuje proti této situaci tím, že ho častuje takovými nadávkami: 

noeeca, npOKJl5lmblU Cbl1l, HeZOOHUl1a, oceJl, 60JleaH, ypoo, cKocupeu, UfeHOK. Jeho 

syn ho velice roztrpčuje tím, že na něj mluví francouzsky, jazykem, kterému 

nerozumí a hlavně mu vadí, že nadbíhá Radové, na kterou má sám zálusk. Z míry ho 

také vyvádí fakt, že si ho syn neváží, dovolí si mu oponovat a chová se velmi 

lehkomyslně. Vyčítá své ženě, že ho vychovávala moc jemně, a proto z něj vyrostl 

takový floutek, který neposlouchá své rodiče: ,,l(ypa Mamb ezo, a M05l :JICeHa, 

npUttuH0lO mOMY, ttmo OH coeJlaJlc5l noeecolO, umeM xy:JICe, ttmo coeJlaflc5l OH 

noeec0lO ppaHl1y3CK0lO. XyObl pyccKue, a ppaHl1y3cKue eUfe za:JICe. (s. 68). Za 

jedinou správnou výchovu, která dítě naučí správnému chování, přístupu k životu a 

přivede ho k rozumu, považuje výchovu v armádě: "nycmb OH, CJly:JICa e nOJlKy, yMa 

Ha6upaemc5l, KaK mo U 5l OeJlbleafl,' a mbl ecezoa U3eOJlUJla 60Jlmamb"(s. 55). 

Francouzskou zženštilou výuku neuznává a představuje si pro svého syna spíše 
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tvrdou vojenskou školu: ". Ou xomfl u MOU Cbll-l, OOHaKO maumb Hellezo: zoe OH 6blJl 

e KaKUx noxooax Ha Komopou aKlfuu? (s. 59) 

Jeho sebevědomí a hrubá mluva jen zakrývají jeho nešťastný život, který se mu 

nad jeho příkazy vysmívá a jeho výhružky nemají odezvu. Svoji vyvolenou paničku 

se snaží vybojovat jako statečný voják, avšak jeho syn se zdá být mnohem 

úspěšnější. Tento hřmotný muž je i v obyčejném životě nepoužitelný. Na jeho ženě 

stojí veškerá starost o hospodářství. Přenechává jí i výchovu jejich syna, i když ji za 

důsledky jejích výchovných praktik kárá. Má touhu vychovat syna jako vojáka a ve 

skrytu duše se raduje, že syn je po něm: "Bom y:JICe HeaHyUlKe zopa300 3a 

oeaolfamb, a OH-e 006pblU llac MOJleUmb, e xyoou npOMOJlllamb - u He CJlblxuea.n O 

ZpaMMamuKe"(s. 38). Pro Brigadýra má totiž vojenská hodnost a zkušenosti 

z armády mnohem větší význam než vzdělání: "Ha llmo, ceam, ZpaMMamuKa? Jl 6e3 

Hee OO:JICUJl nOllmu 00 Ulecmuoecflmu Jlem, oa u oemeu e3eeJl." (s. 38). 

Neschopnost obstát v praktickém životě, kde v podstatě vévodí jeho podle něj 

hloupá žena, kompenzuje hrubostí a slovní agresivitou a můžeme konstatovat, že na 

první pohled opravdu mluva Brigadýra působí velmi autoritativně a tvrdě. 

I když je vůči své ženě navenek dominantní, je to jen maska, za kterou se snaží 

schovat svoji slabost. K ženě i k synovi je velmi hrubý a dokonce jim vyhrožuje 

fyzickým násilím: ,,Au, :JICeHa! Jl me6e zoeoplO, He ecmynaucfl. HJlu fl CKOpO COeJlalO 

mo, llmo u enpflMb Ha meoeu ZOJloee Hellezo Cllumamb 6yoem. (s. 36); ... mo eJlen!110 

me6e (synovi - pozn.autora) e cnuHy comHU oee pyCCKUX na.nOK. (s. 54); HeaH, He 

6ecu MeHfl. Tbl 3HaeUlb, llmo fl pa30M pe6pa oea y me6fl eblxeally. Tbl 3HaeUlb, KaKoe 

fl. "(s. 55) I když se nám tyto reakce mohou jevit jen jako demonstrace převahy nad 

ostatními, v jedné pasáži se dozvídáme, že jednou manželce skutečně ublížil. 

Tento tvrdý muž náhle vzplane k mladé ženě Rady. Ta je pro muže po padesátce 

jakými zábleskem v jeho životě - pečuje o sebe, je vznešená, ne jako jeho prostá a 

postarší žena. Při konverzaci s ní se začne chovat jako toužící mladík a jeho milostné 

vyznání působí velmi komicky. Radová však o něj zájem nemá, jelikož se podle ní 

neumí chovat, je hrubý, nezdvořilý a jeho výhružky synovi a manželce ji iritují. 

Ignoruje ho tedy stejně jako to dělají ostatní. Od Radové se dokonce nechá i 
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okřiknout a její výčitku bez mrknutí oka vyslyší: "CoeemHul1a: Bbl 06eUjallu, 

cyoapb, He MeUtamb eMy. no KpaLlHeu Mepe, ebl OOIlJICHbl y'-tmueocmUlO oaMaM, 

Komopble xomJlm cllyuwmb e20, a He eac.! Epu2aoup: JleuHoeam, MamyUl1W, u OIlJl 

eac, a He OIlJl K020 6011ee, MOll'-tamb 6yoy. " (s. 57) N a konci hry h o však Radová 

velmi zklame, takže tu, kterou na začátku nazýval ,,yMHaJl JlCeHUjUHa c 600pblMU 

211a3aMU", nakonec pojmenuje "c06aKou". 

Ve čtvrtém dějství se dostáváme k zajímavé debatě mezi Brigadýrem a Radou. 

Baví se spolu o ženské nevěře a tomu,jakjí předcházet. 

Debata začíná nevinně. Brigadýr upozorňuje Radu, že se jeho žena přespříliš 

zajímá o jeho syna, a že on by to své manželce neradil. Poté se diskuse stočí do 

obecné roviny o nevěře. Brigadýr si je jistý, že by se manželka do jiného zamilovat 

nemohla a dodává, že takový hlupák by se totiž nenašel. S případným nápadníkem 

jeho ženy by zatočil: ,,Ka6bl Kmo-Hu6yob 3a Moeu cmapyxou UMell oypalJecmeo 

noeOllo'-tumbCJl, Jl 6bl He cmall om He20 JlCOamb Oa/lbHUX pa320eopoe: omco'-tUll 6bl Jl 

eMy 60Ka, 20e HU ecmpemUllCJl. "(s. 76). Sám své sebevědomí demonstruje větou 

,,JKeHUjUHbl 06blKHoeeHHO 6blealOm l1elloMyopeHHbl c lllOObMU 3acllyJICeHHblMU, a c 

noeecaMU peOKO. " (s. 71). Vůbec si nepřipouští, že by mohl mít důvody k žárlivosti. 

Je si sám sebou a svou ženou jistý, a pravděpodobně v tomto ohledu právem, jelikož 

si manželku vychoval k obrazu svému. Jak sám říká, Akulinu nazývají po něm 

(brigadýrová), po vojákovi, který si hodnost, dle jeho slov, zasloužil vírou a pravdou. 

Jeho nepojmenovali dle ní, takže musí poslouchat a nepoohlížet se po jiných mužích: 

"MHe OypHO caMoMy xeaCmambCJl; a, npaeo, Jl, KaJICemCJl, 611a20oapR 602a, 

3acllyJICull MOU '-tUH eepou U npaeoou, mo ecmb OHa no MHe cma/la 6pU2aoupUleu, a 

He Jl no JlCeHe 6pU2aoup" (s. 69). Poté vypráví historku o jednom majorovi, jenž měl 

ženu, jenž ho s kdekým podváděla, ale on si to nechtěl připustit, neviděl to. 

Z vyprávěného příběhu je patrné, že Brigadýr si je vědom toho, že by si měl ženu i 

tak hlídat a dohlédnout na to, aby ji nikdo nezačal obtěžovat, jelikož by to bral jako 

osobní zradu. A voják by přeci nemohl připustit, že by ho někdo podvedl. Když je na 

konci hry odhalen flirt Radové s Ivánkem, sám Brigadýr říká Radovi: ,,Jl, 6pamel1, 

me6e, nOMHUUlb, 20eopUll: 6epe2u JlCeHy, He oaeau eu eOllU; eom '-tmo U eblUlllO. " (s. 

75). Nakonec se však provalí i jeho svádění Radové a on odjíždí jako zbabělec rychle 
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pryč. Svůj poklesek svaluje na atmosféru, která panovala v domě Rady, a která i tak 

čestného člověka jako je on svedla k ničemnostem. 

Brigadýra je tedy další tragikomickou postavou, kterou Fonvizin ve své hře 

představuje. Za touto postavou je ukryta autorská ironie namířená proti všem 

"nositelům řádu", nezdvořilosti a hrubosti skryté za věrnost tradicím. Brigadýr je 

v podstatě nešťastný člověk, který prahne po autoritě a uznání, ale sám se zmůže jen 

na slovní napadání a použití fyzické síly. Když se prozradí jeho vyznání lásky 

Radové, situaci se nepostaví čelem, ale raději rychle utíká ze scény do poklidného 

života, kde se nemusí o nic starat, jelikož vše opatří jeho pracovitá žena, kterou 

dokázal pravděpodobně jako jedinou ovládnout, a na kterou jedinou platí jeho silácké 

řeči. Na ní si také vylévá své komplexy a nestydí se ji ponižovat před ostatními. Je to 

slaboch v kabátě silného vojáka. 

Fonvizin byl pravděpodobně z domova zvyklý na to, že hlavní slovo u nich měl 

otec a matka se podřizovala. Z autorových dopisů však cítíme, že v jeho rodině, byť 

byla patriarchálního charakteru a hlavní rozhodovací úlohu hráli muži, se přesto žen 

vážilo a pohlíželo se na ně jako na partnery (s.14, 33). 

V této postavě chtěl autor nejspíše vyobrazit hlavně člověka postiženého 

vojenskou službou, kde získal zdánlivý pocit převahy - fyzické i psychické, a ne 

karikaturu člověka, který pevně vládne domácnosti a své ženě. Vždyť Brigadýr 

v podstatě neovládá nic, jen si udržuje svoji ženu jako poslušnou manželku, na které 

však leží všechny povinnosti. 

A jaký měla tato postava dopad na tehdejší společnost? Ve svém kritickém článku 

"lb KHI:ITH «<I>oH-BH3HH»" se o vlivu komedie "Brigadýr" zmiňuje P.A. Vjazemský: 

" .. om lIee (pozn.autora - od komedie Brigadýr) 3eallUe 6puzaoupa 06pamwlOcb e 

CMeumoe lIapul1allue, xom51 caM 6puzaoupCKuu lIUll lIe CMeUlllee Opy20Z0. 

Hapul1allue nepe:JICullo oa:JICe u CaMoe 3eallUe: lIbl1le 6puzaoupoe y:JICe lIem no 

ma6ellu o pallzax, 110 ecmb eU/e noo ceemCKUX cmapoeepoe, K KomopblM UM51 cue 

npUMell51emC51 ... " (s. 103, 36) 
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3.6.2 Rada - Artamon Vlasič 

Postava Rady je vyobrazena autorem velmi negativně. V této postavě se autor 

vrací k problému, který mu byl hodně blízký a trápil ho - boj s korupcí u soudů. Už 

ve svých raných překladech autor vyobrazoval nespravedlivé soudce, kteří jsou podle 

něj vinni za sociální zlo ve státě. 13 Rada odešel do penze v roce 1762, kdy senát 

vydal" .. . yKG3 o JlUXOUMcmee ... ", který měl potrestat všechny ty, kteří berou úplatky. 

Samotný Rada bral úplatky jak od viníků, tak i od nevinných lidí a považoval to za 

běžnou věc. Za nastřádané bohatství si pořídil stavení nedaleko Moskvy, kde nyní 

žije se svou nespokojenou ženou. Jeho manželka reaguje najeho odchod do výslužby 

takto: "Beob, OH yeuoeJl, tJmo eMye KOJlJleZUU OeJlamb cmaJlO HetJezo. "(s. 40). Radovi 

už totiž pominuly časy, kdy" .. . eC5lKUU c npaeblM u C HenpaeblM OeJlOM UleJl 6 npUKG3 

u MOZ, noopyJ/CaCb C cyobelO, nOJlytJumb MWlocmueylO pe30JllOl{UlO."(S. 61) Na 

vzniklé poměry reaguje i kladný hrdina Dobroljubov, který si stěžuje, že současní 

soudci nejsou schopni držet s tímto "progresem" v soudnictví krok: ,,EOJlbUla5t tJacmb 

cyoeu HblHtJe e35lmOK xom5l u He 6epym, oa u oeJl He OeJlalOm"(s. 44) Nakonec Rada 

rezolutně dodává: ,,A 5l maK ecezoa zoeopWl, tJmo e35lmKU u 3anpeUjamb 

Heeo3MoJ/CHO."(S. 60) Jeho morální profil je tedy značně pokřivený a Fonvizin, který 

vždy bojoval za čest a spravedlnost tedy nemohl tuto postavu vykreslit jinak než 

velmi negativně. 

V Radově charakteru se střetávají dvě tendence - uplatitelný a vychytralý soudce a 

pokrytec. Pokud jde o interpretaci zákona, pak se Radovi zamlouvá jak zákon Boží, 

tak i lidské zákony, protože dávají, podle jeho slov, naději hlavně těm, kteří je umějí 

obcházet a vždy si v nich najít skulinky, které by jim mohly být ku prospěchu. ,,HaUl 

6pam CyOb5l, OJl5l o6Ujeu nOJlb3bl, MaHepoe Ha 06aOl{amb OOUH yKa3 mOJlKOeamb 

MOJ/Cem."(s. 45) 

Rada je hlavně pokrytec, jenž se neustále odvolává na spravedlivého Boha, který 

má vše ve svých rukou. Boží vůle se bojí a Boha také prosí o odpuštění při odhalení 

svodu cizí manželky. I když se jeví jako svatoušek, hřeší neustále, avšak doufá, že 

mu nakonec bude vše prominuto. Ostatně konstatuje, že: " .. . ece zpeUlHbl 

13 Např. "AJl'IHOCTh cy.neň" byla v roce 1769 stálým tématem časopisu "TpyTeHh". (s.141, 33) 
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IJeJlOeelfbl. "(s. 45) Pokrytcem je i ve svém vztahu k dceři z prvního manželství. Ač 

má Sofii velmi rád a stará se o to, co jí trápí: ,,IIoou clOoa, CorjJblOUlxa. MHe o 

MHOZOM C m060lO nozoeopumb Hao06Ho .... Bo-nepeblx, o IJeM mbl neIJQJlUUlbCJl? (s. 

44). Přesto upřednostní své touhy a ambice a chce ji provdat za hloupého floutka 

Ivánka, o kterém ví, že ho dcera nemiluje. Svatbou chce dosáhnout nabytí dalšího 

majetku a hlavně chce využít Sofii jako prostředek k zalíbení se její budoucí tchýni, 

na kterou si myslí a bude ji moci díky svazku jejich dětí častěji vídat: " ... eom 00 

IJezo ooeooum K IJyJICou JlCeHe Jl1060eb. BbloalO 00% MOlO npomue JlCeJlaHUJl 3a ee 

CblHa, OJlJl mozo mOJlbKO, IJm06 IJaUfe e03MOZ Jl no poocmey eUOembCJl C 

e03Jl106JleHHOlO ceambelO."(s. 47). Při přiznání si tohoto svého hříchu se nezapomene 

obrátit k Bohu a kát se: "BuJlCy, IJmo Zy6JllO Jl OyUly MOlO, JlCeJlaJl C06Jla3HUmb 

He6Jla3HylO. 0, zpexoe MOUX mJlJICecmu!" (s. 46) 

Jazyk Rady je pro autora opravdovým potěšením, neboť si může pohrát se všemi 

jemnostmi ruštiny. Rada si velice oblíbil zdrobněliny. Pokud jsou například u 

brigadýrové zdrobněliny příznakem dobroty a prostodušnosti, v ústech Rady 

vyznívají poněkud pokrytecky. Zdrobnělin využívá převážně tehdy, když se obrací 

na budoucího zetě a Brigadýra. Zdrobněliny mají především sufix ,,-yIIIKa": 

3JlmlOUlKa, coceoyUlKa, ceamyUlKa. Věci, které mu jsou milé, a po kterých touží, 

zvýrazňuje sufixem ,,-k-": oocmamOIJe-K, oepeeeHb-K-u, OeHeJIC-K-U, Uzop-K-a. 

Jako vynikající herec licoměrně mění tón řeči podle situace. Výrazné je to hlavně 

v projevu k Brigadýrovi (s. 143,33). Na začátku je k němu uctivý a oslovuje ho např. 

ceamyUlKa, coceoyUlKa. Později, když jsou jejich síly vyrovnané, ho oslovuje 

6pamelf. Pokud nad ním cítí převahu, je pro něj Brigadýr: zocyoapb MOU. Když se 

cítí polekaný hrozbami Brigadýra, používá poníženě oslovení: eaUle eblcoKopooue. 

V úplném závěru hry ho stav situace opět posune k oslovení Brigadýra: zocyoapb 

MOU, tentokrát však s jízlivým podtónem. 

Pro Fonvizina, který vyrostl a byl vychován na ruských církevních knihách, 

nebylo těžké představit jazyk nábožnůstkáře, a to s pomocí církevní slovanštiny. 

Staroslovanské neplnohlasí a palatalizace v řeči Rady dodávají jeho promluvám 

okázalosti. Tak Rada ve svém projevu použije například slovo eJlaCbl místo 

banálního BonOChI, e pYlfe místo B pyKe, IJeJlOeelfbl místo mO,IlJi. Náboženská rčení a 
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výkřiky: "TaK eJ/CeJlU 60z 6JlazocJloeum, mo oeaolfamb Ulecmoe ttUCJlO 6blmb 

ceaob6e. " (s. 33); "He zpeUlu, paou 60za. He ZHeeu zocnooa."(s. 34); ,,0 C030ameJlb 

MOU zocnoou! li npu meoux oocmouHcmeax!"(s. 60) a rovněž liturgické 

reminiscence: "Eoz cottemaem tteJlOeeK He pa3Jlyttaem." (s. 36); KaK Mbl, maK u 

J/CeHbl HaUlU, ece e PYlfe c030ameJlJl. Y Hezo ece eJlaCbl ZJlaebl HaUleJl U30ttmeHbl 

cymb. " (s. 36), odkazují na rádoby vznešené úmysly Rady. 

Pokud však Rada mluví jako soudce, používá kancelářské a soudnické termíny: 

IIpUJleJ/Camb K oeJlaM, BceKOHettHO, MWIOCmUe(lJl pe30JllOlfUJl.(S. 144,33) 

Rada také občas využívá hovorového stylu, což dělá jeho promluvu méně 

těžkopádnou: J/1060-oopozo cMompemb; B me6e nymb 6yoem; Y MeHJl Ha npUMeme; 

Ha Heeo xyoou cmux HaUleJl; K tteMy mbl npuzu6aeUlb . . (s. 144,33) 

Milostné vzplanutí k brigadýrové změní jeho jazykový projev ve šroubovanou 

milostnou mluvu, která působí velmi směšně, zvláště pokud je určena postarší 

Akulině, jež je pro něj "eMeCmUJlUUje ecex o06pooemeJleu ", "CoKpoeuUje, a He 

J/CeHUjUHa "; má podle něj ,,6blcmponpoHUlfaeMble ottu tl, "MeoomOttueble ycma", a 

je "OCJleneH ee npeJleCmbMU tl. 

Autor dramatu Radu nešetří a donucuje i druhé postavy hry, aby ho nenáviděly. 

Jelikož Fonvizin velmi odsuzoval lhaní, pokrytectví, sobeckost a nepravdivost při 

řešení soudních záležitostí, vyobrazuje Radu jako negativní postavu bez absolutního 

soucitu. Lituje ho jen dcera Sofie, a to když vidí, jak jeho manželka flirtuje s jejím 

budoucím manželem. Iji však nakonec zklame. 

Brigadýr s jeho ženou se mu až do odhalení skandálu přizpůsobují a reagují na něj 

spíše neutrálně. Jiné je to s jeho ženou, která ho haní a několikrát ho pojmenuje 

např.: ypoo, npJlMaJl npUKa3H(lJl cm pOKa, oypaK, OH cKyn u meepo, KaK KpeMeHb, 

xaHJ/Ca. V závěrečné scéně na něj dokonce volá: li3MeHHuK ! Bapeap! TupaH!. (s. 

79). Ivánek se k němu chová také více než odměřeně. Jeho dcera Sofie má otce ráda 

a on ji zřejmě také, ale nakonec se zachová velmi sobecky (nedobrovolný sňatek) a 

donutí ji svým chováním ke stejnému odsouzení. Zbabělcem se Rada stává také ve 

finální scéně, kdy je odhalena jeho aféra s manželkou Brigadýra. Na jeho hrozby 

odpovídá třesoucím se hlasem: "BaUle eblcoKopooue! li rOcnOOb KalOUjeZOCJl 

npUeMJlem. llpocmu MeHJl, cozpeUlUX npeo m0601O" (s. 77) 
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Co se týče vztahu Rady a jeho manželky, je i v tomto ohledu Rada sebevědomý. 

Myslí si, že je s ním žena šťastná, i když jí vyčítá, že se nadmíru zajímá o všechny 

módní výstřelky, což on považuje za zbytečnost a vyhozené peníze: "Moxem 6blmb, 

5l UMeJl 6bl ceou KyCOK xJle6a u nOJly'-tUle, exeJlU 6bl xeHa M05l He maKa5l 6blJla 

oxomHUlja 00 KopHemoe, MaHxem u npo'-tux e300poe, He cJlyxaUfux HU K 

epeMeHHoMy, HU K ee'-tHoMy 6JlaXeHcmey." (s. 36). Na takové konstatování žena 

reaguje velmi rozhořčeně a hrozí mu rozvodem. Rada je však pevný ve svém 

přesvědčení o stálosti jejich manželství a konstatuje, že: "Ee3 eJlacmu c030ameJl5l u 

Ce5lmeUUle20 cUHooa pa3eecmUCb HaM Hee03MoxHO. Bom Moe MHeHue. E02 

cO'-temaem '-teJlOeeK He pa3Jly'-taem."(s. 36). Vůbec si tedy nepřipouští, že by posvátný 

manželský svazek mohl být rozdělen a výhružky manželky bere s rezervou. Ač se 

svým poklidem snaží dávat najevo převahu v jejich společném soužití, je tím, kdo se 

v tomto svazku podřizuje vrtochům toho druhého. O hospodářství se stará sám, 

protože ví, že jeho panička z města by to nezvládla a nebaví jí to. 

A proč Rada náhle vzplane k staré manželce Brigadýra? Možná ho ohromí to, že 

Akulina je čistá duše, oddaná a věrná manželovi, nevzpouzí se a umí se obratně 

starat o stavení a rozpočet domácnosti. 

Na manželství a na věrnost má Rada dost neprozíravé názory. Zastává stanovisko, 

že hlavou rodiny je muž, který o všem rozhoduje a kterému by se měla žena podřídit. 

Sám dává své dceři rady do života: ". /{a KaK020 mbl no'-tmeHU5l om He20 U3eOJlUUlb? 

MHe KaXemC5l, mbl e20 no'-tumamb OOJlXHa, a He OH me65l. OH 6yoem 2JlaeOlO 

meoelO, a He mbl e20 20JlOeolO. Tbl, 5l euxy, oeeo'-tKa MOJlOOa5l u He '-tumbleaJta 

Ce5lUfeHH020 nUCaHU5l. "(s. 44). Navenek se tedy snaží na dceru zapůsobit jako tvrdý 

muž, který má pevné a dominantní místo v manželství, a kterého má manželka 

poslouchat a vážit si ho. V průběhu dramatu se však dozvídáme, že jeho postavení 

v rodině není vůbec nadřazené, jeho výhružky na jeho mladou a záletnou manželku 

moc neplatí, a ta se ho nepokrytě snaží ponižovat i před hosty, což Rada shovívavě 

přechází. O jejím milostném vzplanutí nemá ani zdání, a proto je na konci hry velmi 

zaskočen. Při debatě s Brigadýrem se ujišťuje, že jeho manželku nevěra nemůže 

vůbec napadnout: "Mbl 06a, KaXemC5l, He maKoebl, '-tm06 HaUlU xeHbl M02JlU om 

Hac nOJl106umb '-tyX020 MyxuKa. Jl C nepeOlO xeHOlO XUJl Jlem C n5lmHaOljamb u 

M02y, 6Jla200ap5l 602a, CKa3amb, '-tmo OHa maK xe XUJla, KaK u 3ma. Jl e xeHax He 
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6eCC'1aCmeH."(s. 71). A kdyby, má přeci oči: "Tbl oyMaezub, 6pameLf, '1mo u fl 

cnycmUJl 6bl J/CeHe Moeu, eJ/CeJlU 6 yCMompeJl fl '1mo-Hu6yob y Hee 6Jla20e Ha yMe ... 

CJla6a 602y, y MeHfl 2Jla3a-mO ecmb; fl He U3 mex MyJ/Ceu, Komopble cMompflm, oa He 

6uoflm. " (s. 70). Myslí si, že pokud má žena dobrého muže, nenapadne ji, aby mu 

byla nevěrná: ,)KeHa KaKa5l 6bl HU 6blJla, oa mOJlbKO eJ/CeJlU y 006p020 

MyJ/Ca, mo eu U Ha yM He 6cnaoem nOJl106Umb Opy2020. H. (s. 71). Na konci dramatu 

ženu proklíná, oslovuje ji npOlOl5lmafl a diví se, že se nebojí Boha, který ji určitě 

potrestá. Je to pro něj neuvěřitelná zrada a ztráta vlastní cti. Jeho poslední věta i věta 

v dramatu zní: ,,To6opflm, '1mo C C06ecmblO J/Cumb xyoo: a fl CaM menepb y3HaJl, '1mo 

J/Cumb 6e3 C06ecmu 6ce20 Ha C6eme xyJ/Ce." (s. 79) 

Postava Rady je tedy čistě negativní a není v ní ani kousek lidskosti. Fonvizin ji 

samozřejmě vyobrazil s velkou satirickou nadsázkou a na diváky zajisté působila 

směšně. Po hlubším proniknutí do postavy se však dostáváme k obecným morálním 

problémům tehdejší společnosti a k společenským jevům, které autor odsuzoval. 

3.6.3 lvánek 

Syn Brigadýra se může jevit jako naprosto typická postava dramatu 60. let 18. 

století. Po tom, co francouzský vliv zaplavil celé Rusko, se takové prototypy hrdinů 

rozmohly skoro ve všech literaturách Evropy. Zářným příkladem může být literární 

postava Jeana de France spisovatele Gilberta (ruský překlad Jelagina), které 

cestování po Francii úplně změnilo život. Jean de France začal přehlížet svoji vlast, 

svůj mateřský jazyk, začal se oblékat jako Pařížan a přál si vést rozhovory výhradně 

ve francouzštině (s. 133, 33). 

Fonvizin tuto šablonu přebírá a z různých zdrojů shromažďuje náměty ke 

zpracování postavy lvánka. Celý úryvek si například vypůjčil z "Francouzské 

guvernantky" spisovatele Gottšeda (Die Hausfranzosin oder die Mamzell). Přebírá i 

větná spojení z jiných her - například ze Sumarokovy hry "OrreKyH"(1765) či 

"Ccopa My)Ka c )KeHoŘ" (1769) (s. 134, 33). lvánek tedy opakuje fráze všech 

mOŽllýchjmenovců z podobných her, avšak zachovává si jistou originalitu. 
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Ivánek by nebyl příkladným galomanem, pokud by ho nevychoval francouzský 

vozka. Před odjezdem do Paříže se učil v penzionátu, který vlastnil Francouz - podle 

literární tradice - kočí. Nyní se po návratu z Francie cítí jako opravdový Francouz a 

dává to okázale najevo a pohrdá vším ruským: "TeJlo Moe pOOUJlOC5l 6 POCCUU, 3mo 

npa60a; OOHaKO oyx MOU npUHaOJleJ/CaJl KopOHe ppaH lfy3CKOU. "(s. 53). Ivánek dává 

svému okolí najevo jak pro něj rodný jazyk pod jeho "západoevropskou" úroveň a je 

třeba jej neustále zdokonalovat a obohacovat vkládáním ušlechtilých francouzských 

výrazů. Jedině tak je možno dle jeho představ postupně povýšit jazyk zaostalých 

zastánců starých tradic na evropskou úroveň. Svému otci dokonce vyčítá, že ho chce 

oženit s ruskou dívkou: ,,HJlU CHOCHO MHe CJlblutamb, lJmo Xom5lm J/CeHumb MeH5l Ha 

pyCCKOU?" (s. 53). Zaníceně vypráví o tom, jak ho přijali v Paříži. Zde se objevuje, 

stejně jako na několika dalších místech, zvláštní způsob Fonvizinovy satirické 

literární metody. Hrdina dramatu vypráví zcela vážně o tom, jak ho přijali, a ať přišel 

kamkoli, přijímali jej otevřeně, a pokud se s ním nebavili, alespoň se na něj usmívali 

(přesněji řečeno - smáli se mu, pozn. autora): "B IIapuJ/Ce 6ce nOlJumaJlU MeH5l maK, 

KaK 5l 3aCJlyJ/CU6a1O. Kyoa 6bl 5l HU npUXOOUJl, 6e30e UJlU 5l OOUH 2060pUJl, UJlU 6ce 060 

MHe 2060pUJlU. Bce MOUM pa32060pOM 60CXUUjaJlUCb. roe MeH5l HU 6UOaJlU, 6e30e y 

6cex paoocmb 5l6Jl5lJlaC5l Ha JlUlfax, U lJacmo, He M02utu ee cKpblmb, oeKllapUp06aJlU 

ee maKUM lJpe36bllJaUHblM CMeXOM, Komopblu np5lMo nOKa3bl6aJl, lJmo OHU 060 MHe 

oyMa1Om. "(s. 57). Komický podtext takovéto promluvy je očividný pro diváky či 

čtenáře hry, ale není jasný samotným postavám, čímž Fonvizin dosáhl velmi jemné a 

kuriózní ironie (s. 307, 31). 

U "Jean de Franců" bývají spojenci (s. 135,33). U Ivánkaje to paní Radová. Ta se 

do něj na první pohled zamiluje a nepřestává být nadšena z každého jeho slova. 

Ivánek je z ní také unešený. Jeho vášeň pravděpodobně způsobí fakt, že Radová je 

celkem mladá dáma, která o sebe, ač je na vesnici, pečuje a rozvíjí se stejně jako 

Ivánek - zdokonalováním francouzštiny a čtením milostných románů. Jejich 

vzplanutí je jasné již na začátku hry, kdy si hned začnou tykat a oslovovat se 

milostně. Svou náklonnost se nesnaží nijak tajit, a tak se jejich láska brzy provalí. 

Tedy přesněji řečeno, všimnou si jí během hry z náznaků jen kladní hrdinové. Ostatní 

jejich milostné dobrodružství odhalí až v závěrečné scéně. Jejich rozluku na konci 
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hry bere fatálně hlavně Radová, která bude nadále odsouzena k nenaplněnému životu 

v manželstvÍ. Ivánek si jistě najde nějaký nový objekt touhy, do kterého se zamiluje. 

Vždyť láska je pro něj možná jen prázdným pojmem a jedno milostné vzplanutí 

vystřídá jiné. 

Ivánka velmi obdivuje i jeho matka. Ať její syn pronese sebemenší hloupost, je 

z jeho slov dojatá. V jeho výchově chyběly tresty a už od dětství byl velmi 

rozmazlován a hýčkán. Rozmazleným zůstal i ve svých 25 letech, kdy se ho jeho 

matka stále ještě snaží vychovávat. Když Ivánek pronese rouhavá slova, jeho matka 

se ho snaží ponaučit, aby si chybu opravil: "CllOJ/CU pyttKy, HeaHywxa, oa 

nepeKpecmUCb xopOUleHbKO. "(s. 49) 

I když to není na první pohled patrné, spojencem Ivánka je také jeho vlastní otec. 

Výbuchy hněvu a výhružky jen chabě zakrývají jeho slabost pro syna. Alespoň do té 

chvíle, než zjistí, že Ivánek se zamiloval do stejné ženy. 

Rodičovská lehkomyslnost, se kterou se setkával od dětství, dovoluje této postavě 

celým dějem hry proplouvat lehce. Ivánek je skoro se vším spokojený, je euforický a 

nakonec ani rozloučení s paní Radovou není pro něj tak bolestné díky vášnivému 

objetí nakonec. 

Ivánek není jen bezstarostnou satirickou postavou dramatu, která v průběhu hry 

namluví plno hloupostí, např.: IIeoaHmbl oyMmom, ttmo 3mo e300p u ttmo Haoo6Ho 

yKpaUlamb 20JlOey cHympu, a He cHapyJ/Cu. KaKaJl nycmoma!"(s. 44). Fonvizin 

Ivánka zobrazuje v některých obrazech dokonce velmi přitažlivým. Je vtipný, 

přirozený a rychle reaguje. Není tedy hlupák, ale je to lehkomyslný floutek, který si 

neváží vlastních rodičů a tradic svého rodného Ruska, v čemž však na druhou stranu 

F onvizin viděl velkou hrozbu pro ruský národ. 

Spisovatelé, kteří zpracovávali stejné téma o ga10manech v Rusku, většinou velmi 

propracovaně uváděli mluvu jejich hrdinů - jednalo se obvykle o propojování 

francouzských slov s ruskými (s. 136, 33). Co se týče jazykového projevu Ivánka, 

Fonvizin šel jinou cestou. Z Ivánkových úst uslyšíme několik původních 

francouzských slov a frází, které však diváci bez většího úsilí pochopí (např. 

monsieur, madame, mademoiselle). Jiná francouzská slova, která by mohla být 
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diváky nepochopena, Ivánek v zápětí překládá ("Madame, ebl zoeopume npaeoy. Ol 

Vous avez raison.", (s. 35), nebo jsou dostatečně pochopitelná z kontextu (např. 

Grand Dieu, Pardieu, Dieu). Pokud Ivánek použije delší francouzskou syntaktickou 

vazbu a ta zůstane bez překladu, není většinou pro pochopení textu a plynulost děje 

podstatná nebo význam opět divákovi vyplyne z dějových souvislostí, např. "C'est 

plus interessant" (překlad autora: To je o mnoho zajímavější!) (s. 37); " Cela 

mexcede Je me retire. "(překlad autora: Z tohoto jsem celý běsný, raději půjdu.) 

(s. 58) 

Jeho ruština není nijak obhroublá či nedostatečná, ba naopak. Udivuje nás 

bohatstvím jazykových prostředků a zdvořilostních obratů, které jsou v dramatu 

kontrastující ke způsobům chování jeho současníků. Fonvizinovi se pravděpodobně 

velice zamlouvalo vkládat Ivánkovi do úst takové fráze jako např.: 

" Madame, Jl6JlaZOOaplO eac 3a eawy ylJmUeocmb. "(s. 34) 

"MHe KaJ/CemC5l, cyoapblH5l, lJmo ealU cOJ/CumeJlb He 60JlbUle ceemy 3Haem, CKOJlbKO 

OJl5l omcmaeHoeo coeemHUKa Haoo6Ho."(S. 39) 

"A Kmo 3mom npe6JlazonOJloylJHblU mpeifJoeblu KOpOJlb, Komopblu e03MOZ npOH3umb 

cepolje Kepo6ou oaMbl? "(s. 42) 

"OcmopoJ/CHocmb, nOCm05lHCmeO, mepneJlUeOCmb nOXeaJlbHbl 6blJlU mozoa, Kozoa 

JllOOU He 3HaJlU, KaK OOJlJ/CHO J/Cumb e ceeme. "(s. 51) 

" ... mOJlbKO e npucymcmeuu 6amlOUlKu MHe Hecnoco6Ho UCnOJlHUmb eaUly eOJllO. " 

(s. 56) 

Ivánek velice dobře tvoří věty, nezneužívá pomocných částic a elips hovorové 

ruštiny. Také velmi často využívá obraznosti. Např: 

" ... M05l MamyutKa .. .3a py6Jlb paoa eblmepemb ZOp5llJKy c nflmHaMU. "(s. 40) 

"A ebl, eJ/CeJlU ebl 3auoeme 6 Jlec u yoacmc5l eaM HaCKOlJUmb Ha MeOee05l, mo OH c 

eaMu maK J/Ce nocmynumb. "(s. 54) 

" EamlOUlKa, eaM ece KaJ/CemC5l, 6yomo ebl cmoume nepeo ppyHmoM u 

KOMaHoyeme. " (s. 54) 
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Hlavním záměrem Fonvizina bylo u řeči Ivánka parodovat jazyk francouzského 

divadla (s. 137, 33). Jedno z jeho prvních slov v komedii je francouzské Hélas! 

(rusky yBbI). Často také využívá divadelní zvolání typu: a 60J/Ce, llepm 603bMU, 

BeJlUKUU EOJ/Ce, a Cllacmue, Ax, ebZ npaebZ, a také "Cfepm Mell51 e03bMU, což bylo 

zvolání, které mohlo šokovat nejednoho ruského nábožného diváka. 

Parodií jsou také kalky z francouzštiny - konstrukce s "eCJIH", ,,51 He Mory 

rrapHpoBaTb" atd: 

" ... u eJ/CeJlU 51 mom npe6JlaZOnOJlyllllbzu mpetjJoebzu KOpOJlb, maK nJlaMellb MOU u ealU 

xyoo llazpaJ/COeJl. " (s. 42) 

"BC5IKUU ZaJlallmOM, a oc06Jlueo Kmo 6blJl eo C/Jpalll1UU, Ile MOJ/Cem napupoeamb, 

llm06 Oll e J/CU31lb ceolO Ile UMeJl IlUKOZOa oeJla C maKUM lleJlOeeKOM, lWK ebZ: 

CJleOOeameJlbllO, Ile MOJ/Cem napupoeamb u o mOM, llm06 Oll IlUKOZOa 6um Ile 6bZJl. " 

(s. 54) 

" "Cfepm Mell51 e03bMU, eCJlU 51 nOMbZtuJl5l1O ezo MellaJ/Cupoeamb. " (s. 39) 

"Mon dieu! KaK cyob6uIla MUJlOCepolla! alla cmapaemc5I coeoullumb JllOOeU OOIlOZO 

yMa, OOIlOZO eKyca, OOIlOZO Ilpaea; MbZ c030allbz opyz OJl51 opyza ". (s. 51) 

"MamyzuKa, Kozoa ebZ zoeopume o lleM-llu6YOb pyCCKOM, mozoa J/CeJlaJl 6bZ5I om eac 

6bzmb Ila cmo MUJlb tjJpalll1y3cKUX. " (s. 72) 

Co se týče obecných názorů Ivánka, připadají mu hloupé takové věci jako je 

svatba, bůh a deklaruje, že ve Francii je vše dovoleno - milovat, zrazovat i rozvádět 

se: "Pa3ee 6 POCCUU 60z e maKue oeJla MeZUaemC5I? no KpaUlleu Mepe, zocyoapu 

MOU, eo C/Jpalll1UU Oll OcmaeUJl Ila JllOOCKOe npOU3eOJlellUe - Jl106umb, U3MeIl5lmb, 

J/CellumbC5I u pa3eOOUmbC5I"(s. 36). Věrnost se mu zdá zbytečná a oddaná žena ho 

děsí: ,,llocm05l1l1la5l J/Cella eo Mile yJ/Cac npou3eooum."(s. 41). Lidské vlastnosti, 

kterými opovrhuje, jsou podle jeho slov trpělivost, opatrnost a stálost. Ivánek chce 

být hlavně nezávislý, užívat si tak jak to dělají ve Francii. Proto by možná u něj ani 

zamilovaná Radová při případném šťastném konci jejich vzplanutí nenašla spokojený 

život. Ivánek je mladík, jenž pravděpodobně viděl v Paříži uvolněný společenský 

život, který se mu zalíbil a chtěl by v něm pokračovat. Je o tom přesvědčen hlavně 

potom, co vidí nešťastný manželský svazek svých rodičů: "MamyzuKa! OOeOJlbllO 

69 



euoemb eac C 6amlOWKOlO, ttmo6 nOJlyttUmb coeepweHHylO aeepculO K 

:JICeHumb6e."(s. 72). 25letému mladíkovi však nemůžeme v podstatě vyčítat, že si 

chce užívat a být volný a zatím se nezatěžovat takovými závažnými věcmi jako je 

manželství a věrnost. A tak se takové projevy dají vcelku prominout. Co je však na 

pováženou, a co jistě Fonvizina děsilo, je jeho vztah k rodičům a rodné zemi. 

Ivánek si však neváží svých rodičů, v čemž Fonvizin viděl velkou hrozbu: "Bbl 

3Haeme, KaKoeo :JICUmb u C 006pblMU oml1aMu, a 51, ttepm MeH5I e03bMU, fl :JICuey a 

:JICUeOmHblMU." (s. 39). Ivánek také docela jasně dává najevo důvody, proč by si měly 

děti vážit rodičů: ,,A Kozoa UjeHOK He 06513aH pecneKmoeamb mozo nca, Kmo 6blJl ezo 

omel1, mo OOJl:JICeH JlU 51 eaM xom51 MaJleUWUM pecneKmoM?"(s. 54). Milované 

Radové dokonce vypráví, že ve Francii se synové s otci i perou: "Et pourquoi non? fl 

ttumaJl e npeKpacHou KHuze, KaK 6UWb ee 30eym ... le nom mest echappe, oa ... e KHuze 

les sottises du temps, ttmo OOUH CblH e IIapu:JICe ebl3bleaJl oml1a ceoezo Ha OY3Jlb ... a 

51, UJlU 51 CKom, ttmo6 He nocJleOOeamb mOMY, ttmo XOm5l OOUH pa3 CJlyttUJlOC5I e 

IIapu:JICe?"(s. 52). Rodiče pro něj nejsou autoritou, je znechucený z jejich života. 

Radové vypráví, že by chtěl odvést otce spolu s ní do Francie. Podle něj není nikdy 

pozdě stát se člověkem: ,,A 51 oyMalO, ttmo u ezo yee3y myoa C C0601O. 

IIpoceeUjambc5I HUKozoa He n03oHo; a 51 3a mo nopyKolO, ttmo OH, Cbe3051 e llapu:JIC, 

no KpauHeu Mepe xom51 CKOJlbKO-HU6yOb Ha tteJlOeeKa noxooumb 6yoem"(s. 51) 

Rodiče také ze své pozice syna umravňuje: žádá je, aby se přestali hádat, otce 

nařkne, že se k němu chová, jako by komandoval svůj pluk a dokonce se vzpírá vzít 

si dívku, kterou mu rodiče vybrali. I v této postavě je tedy kousek "emancipace". A 

to ve vztahu k stále menší závislosti dětí na rodičích. Nezávislost však u Ivánka 

přerůstá v nevážení si těch, kdo ho vychovali, což je z hlediska autora alarmující. 

I když se takto podaná postava vyskytovala v mnoha dílech té doby, Fonvizin ji 

přesto upravil tak, aby zaujala ruské diváky a můžeme konstatovat, že Fonvizin 

utvořil v Ivánkovi obraz, jaký měl obecně o Francouzech. 

Není to však jen směšná postavička hry, ale i jistý elegán mezi starými vyzrálými 

muži, kteří Ivánka z hlediska etikety nepřevyšují a chovají se velmi neohrabaně. 

Ivánek se umí chovat, má šarm, je zdvořilý a pozorný. 
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V této postavě však Fonvizin předává jedno varující poselství. Ivánek si neváží své 

vlasti a svých rodičů, kteří ho vychovali. V tomto chování Fonvizin viděl možnou 

zhoubu a sociální zlo, jelikož byl velký vlastenec a na nepřiměřené pronikání 

západního vlivu do Ruska nahlížel negativně. 

3.6.4 Dobroljubov 

Dobroljubov je autorem představen jako kladná mužská postava. K tomuto soudu 

nás vede i jeho jméno, které vyjadřuje "ten, který má rád dobro". Doplňuje tedy 

moudrost Sofie a jejich vzájemná náklonnost je tímto podtržena opět i lexikálně. 

Dobroljubov je protivníkem potenciálního ženicha Sofie, Ivánka. Sofie 

Dobroljubova miluje, ale vzhledem kjeho malému jmění jim sňatek není dovolen, ač 

má Dobroljubov sympatie ze strany otce Sofie; je totiž synem jeho přítele. Otec však 

dává přednost bohatšímu ženichovi a své skryté touze. Nakonec se však štěstí obrátí i 

na Dobroljubova, který se v závěru hry dozví, že získal 2000 duší, a tak se stane 

vhodným ženichem a Rada k sňatku svolí. 

Postava Dobroljubova je důležitá nejen z hlediska milostné zápletky (velmi často 

narušuje milostná vyznání a díky němu se mění směřování děje), ale také slouží 

k vyjádření autorovy pozice. Dobroljubov nenávidí nespravedlivá rozhodnutí, 

chamtivost, hrubost a chybnou a nedostačující výchovu dětí. Stejně jako kladná 

postava Sofie, i Dobroljubov mluví jen velmi málo a jeho promluvy mají často 

charakter komentáře. O jeho myšlenkách se ale dozvídáme díky jeho málomluvnosti 

málo, avšak celkově autor vykreslil postavu kladně ve shodě s osvíceneckými 

idejemi, které zastával. 

Dobroljubov má rád nejen všeobecné dobro, ale především své dobro. Mluví o 

svém štěstí, svém postavení, jako by byla Sofie jen příjemným doplňkem. Není tedy 

klasickou kladnou postavou, je lhostejný k jiným lidem, chladně je odsuzuje a 

nechce si vyslechnout jejich stížnosti na nelehký osud. Pro příklad si uveďme pasáž, 

kde si chce nešťastná Akulina vylít své srdce právě Dobroljubovi, ten ji však 

považuje za hloupou selku a tak jí bez servítek odpovídá: "T{mo J/Ce BaM yZOOHO?" 

nebo ,,06 3mOM, cyoapblH5l, eac HUKmo u He cnpaULUeaem. "(s. 62-63). Z jeho replik 

na nás dýchá také jakási mužská nadřazenost a chlad k ostatním. Připadá si na výši a 
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milostným pletkám ostatních se vysmívá: " ... UX mo606b CMeUlT-ta, n030pT-ta u oeJlaem 

UM 6eclfecmue. HaUla :JICe mo606b OCT-t06aT-ta T-ta lfeCmT-tOM T-tGMepeT-tuu u OocmouT-ta 

mozo, lfmo6 6CJlKUU nO:JICeJlGll T-taUleZO ClfaCmUJl."(s. 44) 

Jazykový projev Dobroljubova je spisovný bez výraznějších hovorových prvků. 

Stejně jako kladná ženská hrdinka je tato postava nevýrazná a jen její lakonické 

příchody na scénu uvádějí děj do pohybu. 

Názory Dobroljubovajsou v podstatě osvícenecké, ale tím, že této postavě je dáno 

málo prostoru, tyto myšlenky nejsou více rozvinutyl4. 

3.7 Analýza Fonvizinových postojů k mužům promítnutých do dramatu 

"Brigadýr" 

Mužské postavy v dramatu jsou podle mého názoru o něco méně výrazné než 

jejich ženské protějšky. Fonvizin jim také přiřadil mnohem více negativních a 

satirických charakteristik, a tak ani kladná postava Dobroljubova není bez 

nepatrných záporných prvků. 

Vraťme se k názvu hry, která byla pojmenována podle mužské postavy. Je 

pravdou, že drama nemá jedinou hlavní postavu, kolem níž by se soustředil celý děj a 

možná bychom našli lepší adepty pro pojmenování komedie (např. Ivánek, Akulina). 

Proč však vybral Fonvizin právě postavu Brigadýra? V úvodní části třetí kapitoly 

jsme se pokusili nastínit možný Fonvizinův postup při vymýšlení názvu dramatu. 

Můžeme také konstatovat, že tato postava je důležitá z toho hlediska, že Brigadýr je 

počátkem všeho. Ivánek je jeho syn, kterého chce oženit, on sám se zamiluje do 

Radové, čímž zkomplikuje situaci. Díky němu je Akulina ve svém citově prázdném 

životě nešťastná. Anebo byla tato postava prostě jen nejvíce "sympatická" autorovi a 

asociovala mu jeho otce, takže se rozhodl hru pojmenovat po něm? Těžko odhadnout 

a z autorových dopisů či autobiografie se to, bohužel, nedozvíme. 

U postav starších ženatých mužů můžeme najít mnoho shodných rysů. Příjmení 

postavy Rady je nám stejně cizí jako u postavy Brigadýra. Záměr autora byl tedy 

14 Jiné to bude v komedii Výrostek, kdy z úst Staroduma vyslechneme celé pasáže osvíceneckých 
názorů a myšlenek. 

72 



nejspíše takový, že postavy měly zobrazovat určité obecné typy, s nimiž se můžeme 

setkat v obyčejném životě. 

Oba jsou vlastníky sousedních stavení a jejich funkce jsou v sociální hierarchii 

rovnocenné. Samotný Rada v prvním dějství říká: "Mbl paeHbl nO'-tmu eo eceM. Tbl, 

J1106e3HblU Opy2 u ceam, mO'-tHO mo e eoeHlWU cJly:JIC6e, '-tmo fl e cmamCKOU. " (s. 35). 

Stejné názory většinou mají, když haní vzdělávání a chválí staré dobré časy a tradice. 

Chtějí být spřízněni také tím, že dají dohromady svoje děti. O to, zda bude tento 

svazek šťastný, se vůbec nezajímají, jde jim pouze o jejich osobní blaho a to, co ze 

sňatku mohou vytěžit. Oba se také vzájemně zamilují do svých žen. 

Jejich rozdílné charaktery nám naopak nejvíce dokazuje způsob, jakým se snaží 

udržet či ukončit rozhovor (s. 143, 33). Hromovému diktátorskému hlasu vojáka je 

postavena mazaná řeč zákeřného soudce. Brigadýr jde většinou rovnou k jádru věci a 

využívá k tomu velmi silných slovních prostředků. Jeho způsoby vydobýt si vše 

silou, přivádí do rozpaků Radu, jenž vše řešil svou vychytralostí. Další rozdíl mezi 

nimi je, například, v tom, že se Brigadýr směje jakékoliv metafyzice a víře v Boha. 

Rada naopak neustále ubezpečuje sám sebe, že pozemský život je stejně hezký jako 

ten pomíjivý nadpozemský. 

Jejich pozice v manželském a rodinném životě jsou rozdílné. U Brigadýra se o 

veškerý chod domácnosti stará jeho žena. U druhé dvojice je to naopak, Radová 

nedělá nic jiného, než že se stará sama o sebe a na Radovi leží veškeré 

obhospodařování jejich statku na venkově. 

Ve hře se však oba chovají tak, jako by celému hospodářství a ženám vládli oni. 

Je tomu ale doopravdy tak? Silácké řeči a neurvalé chování Brigadýra dokládají jen 

to, že používá svou dominanci k usměrňování své ženy, k níž si pravděpodobně jako 

kjediné vše dovolí, a která mu není schopna oponovat (nebo už otupěla). Jinak je 

však v praktickém životě nepoužitelný. Ač by se to na první pohled mohlo zdát, 

rodina Brigadýra není typickým příkladem patriarchálního uspořádání s vedoucí 

úlohou muže v rodině. Brigadýr vědomě vytváří jen vnější efekt, který má působit na 

okolí, protože by pro něj bylo neúnosné, kdyby se někdo dozvěděl, že je vlastně 

v rodinném životě k ničemu (výchova syna i hospodaření stojí na jeho ženě). 

Brigadýr je jako muž vylíčen jako tragická postava, která dokáže jen komandovat, 
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vyhrožovat a chovat se hrubiánsky a pokrytecky. Své vlastní poklesky svaluje na 

atmosféru a vnější okolnosti a není si schopen přiznat vlastní pochybení. Je to 

v podstatě zbabělec léčící si své komplexy na ženě. 

Rada, ač se stará o hospodářství místo manželky, není opakem Brigadýra. Oba 

jsou v dominantní roli jen navenek. Rada se podřizuje manželce, která tráví většinu 

času u zrcadla, byt' je na vesnici. Rada se od ní nechává urážet a vše taktně přechází 

nebo raději mlčí, aby měl klid. Je smířen s tím, že ženu nepředělá, nemá sílu na to se 

jí postavit, a tak oddaně plní její rozkazy a vrtochy. 

Rozdíl v jejich vztazích k ženám je v tom, že Brigadýr si svou ženu "vychoval" 

tak, aby se mu ve všem podřizovala a nevzpouzela se (ač si vše dělá v podstatě po 

svém a domácnost stojí na ní). Brigadýrová vidí ve svém muži autoritu a měla by si 

ho vážit a poslouchat jej. Tento model vznikl na základě sociálních podmínek, 

v nichž obě postavy většinu času prožily, tzn.v drsném vojenském prostředí, které se 

oběma vrylo pod kůži: Brigadýrovi v jeho způsobech vyjadřování, chování a prudší a 

agresivní povaze. Aku1ina si pak z této jejich životní etapy odnesla ponaučení, že 

jako správná žena voj áka s ním má držet krok a podřizovat se. 

Rada takovéto postavení v rodině nemá. Jeho žena je tvrdohlavá, umí si postavit 

hlavu, manželovi odporovat, a tak se Rada naučil toto její chování tiše akceptovat, a 

dělat si vše po svém. 

I když si jsou mužské postavy vědomy toho, že jejich sociální role v rodině je 

spíše formální, přesto jsou oba muži ve vztahu ke svým ženám velmi sebejistí. 

Brigadýr si myslí, že o jeho ženu nikdo stát nemůže a Rada je zase přesvědčen, že je 

jeho žena spokojená a její výkyvy jsou jen přechodné. Proto jsou oba na konci hry 

velmi překvapeni. 

Na mužských postavách Fonvizin nejzřetelněji odhaluje negativní stránky 

společnosti, které ho v tu dobu trápily. Konkrétně se jednalo o chybějící vlastenectví 

a vytrácející se sílu ruského jazyka, nespravedlnost a úplatkářství u soudů či 

nedostatečnou výchovu dětí, jež mají ke zdárnému společenskému rozvoji nejvíce 

přispět. 

Do oblasti vztahů, zejména pak prostřednictvím mužských postav, autor mimo 

jiné promítl problematiku, která ho rovněž znepokojovala, a to přílišnou uvolněnost 
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mravů, jež se do Ruska dostávala prostřednictvím západních vlivů, a hrubost ve 

vztahu k ženám. 

Fyzické násilnosti na ženách byly v 18. století, bohužel, celkem běžnou záležitostí 

(hlavně na vesnicích) a ženy měly jen málo možností na úspěch u soudu (s. 244,26). 

Muži to věděli, a tak se neštítili ženy týrat a bít. Z dopisů Fonvizina cítíme k ženám 

velkou úctu a respekt, tudíž toto násilnictví páchané na ženách zcela určitě velmi 

odsuzoval. Důkazem toho nám může posloužit i odpověď Dobroljubova (hlásné 

trouby názorů Fonvizina), který při líčení hrubostí, jichž se Brigadýr dopustil na 

Akulině, pronese následující repliku: "Epuzaoupma. HeOeJlb lfepe3 nRmb, mecmb u R 

mOMy CMe5lJlaCb, a mozoa, Mamb MOR, lfymb-6blJlO-lfymb 60zy oymy He omomta 6e3 

n01<.aRHUR. / /{o6poJl106oe: /{a !<.aK :JICe ebl C HUM :JICUmb MO:JICeme, Kozoa OH u e 

mymKy lfymb 6blJlO eac Ha mom ceem He omnpaeuJl?(s. 63) Akulina však 

s Brigadýrem zůstává, protože jiné východisko nemá a dobře to ví. Z takto týraných 

žen (psychicky či fyzicky) se stávaly osobnosti bez vlastní hrdosti, sebevědomí, 

naprosto smířené s osudem, bez jakékoliv snahy o změnu. V horším případě se 

pokusily o sebevraždu. 

Fonvizinův strach z uvolňujících mravů se nejvíce projevil v postavě Ivánka, 

který je představitelem lehkovážné mládeže, pro niž jsou představy manželství a 

věrnosti jen prázdnými pojmy. Fonvizin vyrůstal ve velmi křesťansky orientované 

rodině, a proto pro něj byly tyto "progresivní" vlivy ze západu hrozbou. Autor si 

cenil čistého citu a rozvrácené mravy, které viděl ve Francii, odsuzoval (s. 240-242, 

3). Jelikož pocházel z velmi dobře fungující rodiny, můžeme se domnívat, že pro něj 

byla tato instituce vážená a její rozdělení by pravděpodobně toleroval jen z velmi 

vážných důvodů. Proto také hra končí tak, že manželství zůstanou neochromena 

náhlými milostnými dobrodružstvími a přetrvají nadále i za cenu toho, že žena sama 

o sobě nemůže v podstatě rozhodnout. 

U mužských postav autor viditelně popsal střet mezi starou a novou generací. 

Fonvizin se možná více přikláněl ke staré generaci, která ctila staré tradice a vážila si 

takových životních principů jako je láska k bližnímu, spravedlnost, úcta k rodičům a 

hrdost na svůj původ. Neměl však rád útlak žen a přílišnou dominanci mužského 
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pohlaví v manželství a rodině. Také se velmi přikláněl ke kvalitní výchově a vzdělání 

dětí, které v Rusku 18. století naštěstí nabývalo na intenzitě. Děsila ho také přílišná 

volnost ve vztazích a vyprchávající zdvořilost a respekt k ženám. 

Komedie nám tak poodhaluje určité negativní jevy ve společnosti, aniž by to 

možná bylo na první pohled patrné. Za mužskými postavami, stejně jako za 

ženskými, jsou skryty dobové a společenské procesy, které v 18. století probíhaly, a 

s nimiž autor ve své hře polemizuje a snaží se je prostřednictvím rozhovorů 

jednotlivých aktérů hry přiblížit čtenáři či divákovi, který by se měl v postavách 

snažit vidět nejen směšné figurky, které namluví během dramatu spoustu hloupostí, 

ale také postavy, které jsou zasazeny do jisté sociální a společenské situace, která má 

nepochybný vliv na jejich život a názory. 
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3.8 Prvky, které vzájemně propojují drama "Brigadýr" 

Na závěr praktické části se pokusím popsat některé prvky dramatu, které prolínají 

celou hrou a pomáhají nám poodhalit vztahy mezi jednotlivými postavami a zároveň 

nám zobecňují některé kompoziční principy a jazykové zákonitosti komedie. 

Hře "Brigadýr" je kritiky často vyčítáno, že jí v podstatě chybí děj. Jde jen o 

krátké epizody, které po sobě následují; ve hře schází ústřední téma, jež by z dramatu 

vytvářelo komplexní celek. Uveďme si alespoň některé přepisy z dobové kritiky, tak 

jakjsemje přejala z O. B. Lebeděvové (48)15: 

JI. H. KyJlaKo6a: "Ee30eJlmeJlbHOCmb, omcymcmeue KaKUX 6bl mo HU 6blJlO 

UHmepecoe, oyxoeHoe y6oJ/Cecmeo eeJlUKOJlenHO xapaKmepu3yemCJl nycmblMu 

pa3Z0eopaMU zepoee KOMeOuu. " 

K. B. lluzape6: "YcmaHoeumb CKOJlbKO-Hu6yOb l.{emKylO 3aKOHOMepHocmb e 

KOMn03Ulfuu KOMeouu eoea JlU e03MOJ/CHO. CeJl3b MeJ/Coy OmOeJlbHblMU aKmaMU U 

ClfeHaMU e ooCmamOl.{HOU cmeneHU CJlyl.{aUHa. KOMUl.{eCKOe oeucmeue e nbece 

3aMeHeHO KOMUl.{eCKUMU pa3zoeopaMu. " 

B. H. BCe60JloikKUň-Fepuzpocc: "KOMÚ)UJl uoem Ha ocmpoyMHoM, MacmepCKU 

OmmOl.{eHHOM OUQJloze, HO ClfeHUl.{eCKOZO oeUcmeUJl e Heu MQJlO, OHO He 

pa3eUeaemCJl, KOMeOUJl CmamUl.{Ha. " 

r. ll. MaKozoueUKO: "l1x [COrjJbU U J(06poJllo6oea) Jl10606b eHe oeUcmeUJl 

KOMeouu. 113bJlmue :Jmou JlUHUU HUl.{eZO He U3MeHum e pa3eumuu nbeCbl. J(eucmeue e 

«Epuzaoupe» npoucxooum JlUUlb e cmaHe 06JlUl.{aeMblX, 06beOUHJllOm ux ecex 

e3aUMHblť Jl1060eHblť yxaJ/CueaHUJl. " 

B. H. FJlyX06: " ... oeucmeue e "Epuzaoupe" ecmb, HO OHO JlUUleHO eOUHcmea, KaK 

OHO nOHUMaemCJl meOpemUKaMU KJlaCCUlfU3Ma. He pa3 e03HUKa51, oeucmeue 

npepbleaemCJl . ... KOHfjJJlUKm nO-HaCmOJlU{eMy 3aeJl3bleaemCJl mOJlbKO e nOCJleOHeM 

aKme: Epuzaoup U CoeemHUK CmaHOeJlmCJl ceuoemeJlJlMU Jl106oeHOzo 06bJlCHeHUJl 

l1eaHa U C06emHUlfbl. " 

15 Text čerpán z internetového zdroje http://infolio.asf.rulPhilol/lebedeva/c1ass.html (48). 
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Co by to však bylo za dramatické dílo, jestliže by postrádalo děj? Je to možné 

v komedii, kde jsou hrdinové pohrouženi do obyčejných životních situací - pijí čaj, 

hrají karty a prožívají milostná dobrodružství? 

Mohli bychom namítnout, že hlavním dějem hry jsou v podstatě milostná 

vzplanutí hrdinů. Ovšem tyto zápletky se nám představují velmi diskrétně a 

neodpovídají klasickému klasicistnímu zákonu tří jednot16
• Nutno však podotknout, 

že milostné zápletky jsou pravděpodobně pro Fonvizina jen prostředkem k rozvinutí 

dialogů či monologů, které nám odhalují jednotlivé postavy a jejich osobní zážitky a 

životní zkušenosti. 

To, co však tvoří jednotu komedie, jsou rozhovory, které mezi sebou postavy 

vedou (48). Jsou to jednotlivé vyřčené příběhy či komentáře, které nám celé drama 

spojují v jeden celek a napovídají o životě a charakteru jednotlivých postav. Pravdou 

však zůstává, že komedie "Brigadýr" není dílem, které by čtenáře svým příběhem 

strhlo hned na začátku, takže by napjatě čekal, jak vše skončí. Ne, čtenář či divák je 

nucen poslouchat jednotlivé postavy, vnímat jejich rozhovory a utvářet si tak 

postupně obrazy jednotlivých lidských osudů, které nejsou předkládány postupně 

v navazujících scénách, ale vykreslovány autorem přerývaně. Milostná vzplanutí 

hrdinů jsou jen vnější vábničkou, za kterou se skrývá mnohem víc. A závěr hry, kdy 

je Sofii a Dobroljubovovi posvěceno manželství, není vyvrcholením dramatu, na 

které bychom v průběhu celého dramatu čekali. Dalo by se říci, že autor nechává 

v závěru otevřený konec, kdy nás odkaz na společný budoucí život kladných hrdinů 

nijak neuspokojí. Autor nás nutí přemýšlet i po skončení dramatu. Co asi bude 

s nešťastnými osudy ostatních, o jejichž budoucnosti se již ze hry nic nedozvíme? 

Aspirace komedie jsou tedy opravdu vyšší než jen potěšit a pobavit, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. 

Tezi o tom, že hlavním uměleckým prostředkem komedie je řeč, monology a 

dialogy postav (roBopeHIie), podtrhují i objektivní ukazatelé (48). Slovo 

,,206opumb'' má v textu jednu z hlavních úloh a vyskytuje se zde v nepřeberném 

16 Klasicistní dramata měla zachovávat Aristotelovu zásadu tří jednot, která spočívala v dodržování 

jednotného místa, času a děje. (s. 43, 64) 
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množství variací a sémantických odvozenin. Rozhovory - to JSOU hlavní a 

nejúčinnější hybatelé této komedie: 

COeemHUl1a: Ocmaebme maKue pG3Z0eopbl. Pa3ee Hellb35l o OpyZOM 

OUCKlOpupoeamb? Bbl6pGllu maKylO cypbe3HylO MamepulO, KomopylO 5l He nOHUMalO. 

Epuzaoup: Jl u CaM, MamyUlKa, He zoeoplO mozo, l.Jm063a6aeHo 6blllO cnopumb o 

maKOU Mamepuu, KOmOpa5l He npUHaOlleJ/Cum HU 00 9K3epl1Ul1Uu, HU 00 6amGlluu, U 

HUl.JeZO maKOzo, l.Jmo 6bl. 

CoeemHUK: fJmo 6bl no KpaUHeu Mepe Xom5l CllyJ/CUJlO K OOllJ/CHocmu CyObU, ucml1a 

UJlU omeeml.JUKa. Jl CaM, npaeoy CKa3amb, HeoxomHO zoeoplO o mOM, o l.JeM, 

pa3z0eapUea5l, He MOJ/CHO COCllambC5l HU Ha yKG3bl, HU Ha yllOJ/CeHbe. 

EpuzaoupUla: MHe CaMOU CKyl.JHbl me pel.Ju, om Komopblx Hem HUKaKOZO 6apblUla. (K 

cOeemHUl1e.) llepeMeHuM, ceem MOU, pel.Jb. lloJ/CGllyucma, CKaJ/CU MHe, l.Jmo y eac 

uoem ll1005lM, 3acmOllbHoe UllU OeHbZaMU? 

(s. 36-37) 

Samotná úloha řeči je v textu realizována a zdůrazněna řadou slov se stejným 

kořenem či různými synonymy. Nejčastějším slovem v komedii je sloveso -

"zo6opumb" (či jeho dokonavá forma - CKa3aTb). Skoro každý slovní projev je 

doprovázen různými formami slovesa s tímto významem: CKG3amb MOZY, 5l me6e 

zoeoplO, He zoeoplO mozo, HeoxomHO zoeoplO, MOJ/CHO CKa3amb, npaeoy CKa3amb, 

oOllJ/CeH zoeopumb, Zoeop5lm, CKa3blealOm, 6e3 llecmu MOZy CKa3amb, OOHO Clloel10 

CKG3amb, nozoeopumb XOl.Jy, nOKaKoeCKU zoeopumb, zoeopumb U3eOllUUlb atd. 

Pobídnutí k dalšímu jazykovému projevu je podtrženo také imperativy tvořenými od 

sloves rOBopHTb či CKa3aTb: CKaJ/CU MHe, eblCKaJ/CU, eblmollKyu, nozoeopUM, 

zoeopume l.Jmo eaM yZOOHO, HUl.JeZO He zoeopume, nepeMeHUM pel.Jb, paCCKaJ/CU atd. 

Tato nadprodukce slov s významem mluvit, dorozumět se apod. má tu schopnost, že 

velice živě rozproudí celý děj a vlastní život dramatu. Milostné zápletky by samy o 

sobě děj kupředu neposouvaly. Jednak se odehrávají diskrétně a jednak jsou 

v podstatě statické a slouží hlavně jako zdroj parodie a komičnosti. Vše, co dělá hru 

dynamickou, je řeč a rozhovory. Vyřčené věty a způsoby jazykového vyjádření nám 

poodhalují charaktery postav dramatu a jejich příběhy, které mohou diváka oslovit a 
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donutit ho zamyslet se nad skrytým významem a poselstvím hry. Rozhovory vždy 

navozují novou situaci, dodávají nový rozměr té či oné postavě, dynamizují hru, ale 

výrazněji nepřispívají k rozvoji dějové linie z hlediska obsahu či vývoje celého 

příběhu hry. 

Podle mého názoru je dynamika ve hře patrná i bez poutavé dějové linie, a tak 

bychom mohli s některými kritiky na začátku této kapitoly polemizovat. Kdo 

komedii považuje za živou a přirozeně plynoucí, je např. J. V. Stennik, jež o ní 

napsal: ".... OUHaMU'1eCKUU, nepennemalOUjuUCJl KaJleUOOCKon 111060eHblx 3nU300oe. 

(s. 309, 31). Hra totiž diváka nenudí; divák s napětím čeká ne na to, co postavy 

dramatu udělají, ale co směšného (či politováníhodného) řeknou. Dialogy jsou 

stavěny velmi živě, jednotlivé repliky se svižně střídají a i odlišné jazykové dispozice 

jednotlivých postav dělají drama velmi přitažlivé a pestré. J.V. Stennik, stejně jako 

např. G.P. Makagonenko (viz s. 77), se však soustředili při hodnocení hry na 

milostná vzplanutí jednotlivých hrdinů. Ta však podle mého názoru život dramatu do 

pohybu uvádějí jen velmi okrajově, protože již z první scény je divákovi jasné, kdo 

ke komu bude mít větší náklonnost, takže to, co se děje v epicentru hry z hlediska 

milostného rozdělení rolí, diváka či čtenáře nijak nepřekvapí. Chtěl snad Fonvizin 

docílit toho, aby se diváci nudili, když jim nastíní průběh hry již v samotném 

začátku? Jeho záměr byl pravděpodobně jiný. Fonvizin chtěl hru založit patrně na 

poutavých rozhovorech, jimiž se snažilo postižení sociálně společenské a jazykové 

situaci té doby. A to vše pak protkal svým velmi vytříbeným uměním pro satirické 

vnímání situací. 

Nové situace a odhalení ve hře přinášejí vždy nový dialog. Osoba, která se ve hře 

znenadále objeví, může donutit ostatní osoby k pohybu, k přemístění, novému 

uspořádání či konverzaci. 

EpU2aOUputa: IIepeMeHuM, ceem MOU, pe'1b. IIo;)ICaJlyucma, CKa;)ICU MHe, '1mo y eac 

uOem 11100JlM, 3acmOllbHoe UllU OeHb2aMu?(S. 36) 

COeemHUlja: IIepeMeHUM pe'1b ... Mou yutU mepnemb He M02ym Cllblutamb o '1epmJlx u 

o mex 11100JlX, KOmOpble cmOllb MH020 Ha HUX nOXOOJlm. (s. 40) 
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CoeemHUK: IIoou ClOoa, CorjJblOUlKa. MHe o MHOZOM C m06010 nOZ060pumb 

Hao06HO. (s. 44) 

Epuzaoup: MamyUlKa! 3mo He maKoe oeJlo, o KomopoM 6bl Jl zoeopUJl npu eaUleM 

cO:J/CumeJle. (BblXOOJl) (s. 60) 

COrjJbJl: IIo:J/CaJlyucma, cyoapblHJl, nepecmaHbme paCCKa3bleamb o mOM, t/mo 

e03MyUjaem t/eJloeet/ecmeo. (s. 64) 

Význam řeči ve vztahu k plynoucímu ději hry Giná rozmístění hrdinů, nové 

situační dispozice) je velice zřetelný ve finálních replikách všech pěti aktů děje: 

Co rjJ bJl: Mbl OOJlZO 3aZOeOpUJlUCb. HaM Hao06Ho uomu K HUM, OJlJl U36e:J/CaHUJl 

noo03peHU5l. KOHelj nep60zo oeUCm6UJl. (s. 44) 

C06emHuK: IIouoeM-Ka Jlyt/Ule, oa 6blnbeM no t/aUlKe t/alO. IIocJle 06eoa o oeJlax 

zoeopumb HeJl06KO. KOHelj mpembezo oeucmeuJl. (s. 61) 

Epuzaoup: O oeJle Jl z060pumb HecKyt/JlUe; OOHaKO nouoeM myoa, zoe 6ce. (BblXOOJl.) 

BnpJlMb, e:J/CeJlU He nepecmaeaJl CKa3bl6amb o mOM, KaK JllOOU oUlu6alOmCJl, mo Mbl 

He couoeM C Mecma u 00 CKOHt/aHU5l HaUleu :J/CU3HU. 

C06emHUK: IIouoeM :J/Ce, nouoeM. KOHelj t/em6epmozo oeucmeuJl. (s. 71-72) 

Podobně vysokou frekvenci výskytu jako slovo z060pumb má v dramatu také 

slovo CJlbllUamb ve všech jeho formách. Všechny postavy komedie velmi dobře 

slyší, co bylo řečeno, a také chtějí být vyslyšeny. Ne vždy se však setkají s kladnou 

odezvou. Celý text je prostoupen výkřiky, prosbami a osloveními typu: nOCJlyUlamb 

mOJlbKO; nOCJlyUlau; CJlyUlau; MOU yUlU mepnemb He Mozym CJlblUlamb; ax, t/mo Jl 

CJlblUly; UJlU CHOCHO MHe CJlyUlamb; He U360JlUUlb JlU nOCJlyUlamb; 6bl, KOHet/HO, He 

CJlblxueaJZU; CJlblUlamb ucmopulO; CJlyUlamb oypat/ecmea, e:J/CeJlU 6bl oxomHUlja 

CJlyUlamb. 

Slovní projevy mohou být pozitivní a účinné jen v tom případě, když je obsah 

pochopen druhou stranou, jíž je řeč adresována. V komedii "Brigadýr" můžeme 

vysledovat důležitou linii s podtextem nedorozumění. 
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Ač se jedná o venkovskou šlechtu s podobným sociálně společenským 

postavením, jazyková dispozice jednotlivých představitelů je natolik jiná, že si 

navzájem nerozumějí, nedokáží najít společnou řeč a pochopení. 

COeemHUlja: Bbl6panu maKy10 cypbe3Hy1O Mamepu1O, KomopylO 5l He nOHUMalO.(s. 36) 

Epu2aÓup: J(a nepe020-mo Clloea, ttepm me 3Haem, 5l He pmyMe1O. (s. 37) 

Epu2aÓupuw: ... UHoe 20eopum OH, Ka:JICemC5l, u no-pyccKU, a 5l, KaK yMepemb, HU 

Clloea He pmyMelO. (s. 38) 

Epu2aóupuw: JI ljepKoeH020-mo 5l3blKa cmOllbKO :JICe Mano CMblUlJllO, KaK U 

qypaHljy3cK020. ... a 5l, 2peUlHa5l, U no-pyccKu-mo xyóo CMblUlJllO. Bom C m06010 He 

menepb y:JICe 20eoplO, a 60llbUle nOlloeUHbl petteu meoux He pa3yMelO. HeaHyUlKy U 

meolO CO:JICumellbHUljy nottmu 20ll0eo1O He pmyMelO . (s. 48) 

COeemHUlja: JI, cyÓapb, ÓUCKYPY meoe20 eoece He nOHUMalO .... (s. 59) 

Jako typický model nepochopení projevu partnera si můžeme uvést úryvek z 

dialogu mezi Radou a manželkou Brigadýra. Rada mluví vzletným metaforickým 

církevně slovanským jazykem. Akulina nechápe obraznost promluvy a věci si 

vykládá čistě pragmaticky: 

CoeemHUK.: Ox, M05l MamyUlKa! Tello Moe eUfe He u3HypeHo. J(an 6bl 602, ttmo65l 

Óoeell e20 2peUlHblM MOUM MOlleHueM U lloUfeHueM 00 mozo, ttmo6 u36aeUllOC5l OHO 

om Ob5leOllbCKOZO uCKyUleHUJl: He zpeUlUll 6bl 5l mozoa HU Ha He60, HU npeo mo601O. 

EpuzaoupUla: IIepeoo MH01O? A tteM mbl. 6amlOUlKa zpeUluUlb nepeoo MHOlO? 

CoeemHuK: OKOM U nOMblUlJleHueM. 

EpuzaoupUla: J(a KaK 3mo zpeUlam OKOM? 

CoeemHuK: JI zpeUly npeo m0601O, e3Upa5l Ha me65l OKOM ... 

EpuzaoupUla: J(a 5l Ha me65l CMomp1O U 06eM. Hey:JICellu 3mo zpeUlHO? 

CoeemHuK: TaKozo zpeUlHo Oll5l MeH5l. ttmo eCllU XOtty 5l u36aeUmbC5l eettHbl5l MyKU 

Ha mOM ceeme, mo OOll:JICeH 5l Ha 30eUlHeM noxooumb C OOHUM zlla30M 00 nOClleOHezo 

U30blXaHU5l. OKO Moe MeH5l C06llG3H5lem, U MHe ucmKHymb ezo Heo6xoOUMO OOll:JICHO 

Oll5l oyUleeHozo cnaCeHU5l. 
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EpU2aoupUla: TaK mbl u 6npa6oy, MOU 6amlOUlKa, 2Jla30K ce6e 6blKOJlOmb XOlJeUlb (s. 

47) 

V druhém dějství se Akulina sama přiznává: ,jl l1epK06H020-mo Jl3blKa CmOJlbKO 

:JICe MaJlO CMblUlJllO, KaK u rjJpaHl1y3cK020." (s. 48). 

V těchto pasážích, kde si lidé hovořící stejným mateřským jazykem nerozumějí, 

chtěl nejspíš Fonvizin ukázat svůj kritický postoj kjazykové situace, v níž se 

nacházelo Rusko v 18. století. Prostý lid té doby, jejímž představitelem je zajisté 

postava Akuliny, měl problém se spisovnou ruštinou, která sice již čerpala ze svých 

vlastních zdrojů, ale stále se ještě opírala o církevní slovanštinu. 

Hlavním zdrojem nedorozumění zůstává samozřejmě protiklad řeči Ivánka a 

Radové, jejichž mluva je protkána francouzskými obraty a zkomolenými ruskými 

spojeními dle západního vzoru, oproti prostému jazyku staré generace: 

CblH: J(a OH, MamyUlKa, oeJlaem me6e declaration en for-me. 

C06emHuK: He oCy:JICoau, He oCy:JICoeH 6yoeUlu. (Omopone6, 

6blxooum.) 

Epu2aoupUla: H6aHyUlKa! BblmOJlKyu mbl MHe JlylJUle, lJmo mbl menepb 

CKa3aJl. (s. 49) 

CblH: Mon pere! Jl 2060plO: He 20pJllJUmecb. 

Epu2aoup: J(a nep6020-mo CJl06a, lJepm me 3baem, Jl He pa3yMelO. 

CblH: Xa-xa-xa-xa, menepb Jl cmaJl 6UH06am 6 mOM, lJmo 6bl no rPpaHl1y3CKU He 

3Haeme. (s. 37) 

Totální neporozumění lidí, kteří mluví stejným jazykem, je ještě podtrženo 

symbolicky - motivem hluchoty, jenžje vyjádřen lexiko-sémanticky (48). : 

C06emHUl1a: Pa36e 6bl 2JlyXU? Pa36e 6bl 6eClJy6cm6eHHbl 6blJlU, K020a OH 

paCCKa3bl6aJl O ce6e u O JIapu:JICe?(s. 59) 

Epu2aoUpUta: HJlu Jl 2Jlyxa cmaJla, UJlU mbl HeM .... J(a nO-KaK06CKU mbl co MHOU 

206opumb U360JlUUlb?(S. 73) 
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Rozhovory mezi "hluchými" lidmi s sebou nesou záporný efekt. Rada neuspěje 

při vyznání lásky manželce Brigadýra, protože ta ho nepochopí. Brigadýr ničeho 

nedosáhne v náklonnosti k Radové; Ivánek a Radová - dvě spřízněné duše - jsou 

v závěru hry násilně odtrženy, protože nikdo nechce vyslyšet jejich náhlé vzplanutí. 

A tak komedie nekončí jen vesele - povolenou láskou Sofie a Dobroljubova, ale také 

hořem nešťastně zamilovaných, byť komických a směšných postav. 

Nepochopení v dramatu však mnohdy není j en jevem, který doprovází rozdílná 

jazyková dispozice hlavních hrdinů. Někdy je vyvoláno zcela záměrně s úmyslem 

ukončit rozhovor. Jako klasický příklad si můžeme uvést vyznání lásky Brigadýra 

manželce Rady. Radová je z Brigadýra omrzelá, a ač velmi dobře chápe jeho slova, 

dělá, že nerozumí tomu, co chce sdělit: 

Epuzaoup: Tpeeoza, Komopou fl ZOpa300 60JlbUle onacalOCb, HeJ/CeJlU 

UOY'lU npomue l1eJlOU HenpUflmeJlbCKOU apMUU. rJla3a meou MHe 

cmpaUlHee ecex nyJlb, floep u Kapmelfeu. DOUH nepeblu ux eblCmpeJl 

npOcmpeJlUJl yJ/Ce HaeblJlem Moe cepol1e, u npeJ/Coe, HeJ/CeJlU OHU MeHfl 

yXJlOnalOm, coalOCfl fl meoUM eOeHHOnlleHHblM. 

CoeemHUl1a: JI, cyoapb, OUCKypCy meoezo eoece He nOHUMalO u OJlfl 

mozo C n03eOJleHUfl eaUlezo fl eac OCmaeJlfllO. (s. 59) 

Toto vyznání lásky tvoří v rámci dramatu jakousi paralelu s vyznáním náklonnosti 

Rady Akulině. Jedna žena ho nechápe doopravdy, druhá však jen "na oko", jelikož 

již před tímto aktem Radová Ivánkovi říkala, že si myslí, že ji jeho otec miluje. 

Odpověď Radové je tedy pouze předstírané nepochopení. 

Postavy dramatu mluví, některé více, některé méně, ale v podstatě všichni chtějí, 

aby se vědělo o jejich záměrech, cílech, tužbách, a hlavně, aby byly pochopeny, aby 

někdo politoval jejich nelehký osud. Někdy však neví, jak na to. Hrdinové chtějí, aby 

jim druzí porozuměli, ale svým způsobem se nechtějí přizpůsobit jiným postavám. 

Mluva jednotlivých aktérů v dramatu působí poněkud izolovaně. Často to vypadá, 

jako by se jednalo o dva monology jdoucí paralelně na jedné scéně. Někdy záměrně 
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(Radová dělá, že nechápe vyznání Brigadýra), někdy z pouhé neznalosti jazyka či 

omezenosti (Rada a Akulina). Neporozumění a nezájem poslouchat a vnímat druhé je 

zajisté zdrojem konfliktu, který se chtě nechtě musí brzy objevit a objeví. 

Dalším výrazným znakem dramatu je fakt, že postavy především mluví, ale 

v podstatě nic nedělají. Ač jsou nešťastné a chtěly by svůj nicotný život změnit, přeci 

jen zůstávají spíše u povzdechů a banálních konstatování. Nic z jejich tužeb a cílů 

nebude nikdy naplněno, neboť jim vyhovují spíše pasivní role. 

Akustický vjem komedie je ještě doplněn vizuálně - zejména pomocí slovesa 

euoemb (48): 

CblH: JleuJ/Cy, ttmo Hao06Ho 06 3mOM zoeopumb 6e3 eCJlKOU OUCCUMlOJlal1Uu.(s. 39) 

COeemHul1a: Ax, ttmo Jl euJ/Cy? '" Ax, ttmo Jl CJlblUly? (s. 41-42) 

EpuzaoupUla: Bce CJloea eblzoeapueaem OH maK ttucmo, maK pettUcmo, KaK 

nonyzau ... JJa eUOaJl JlU mbl, MOU 6amlOUlKa, nonyzaee?(s. 48) 

COeemHUl1a: ... KOHettHO, ebl He euoume oocmouHcme e eaUleM CblHe. 

Epuzaoup: He euJ/Cy, oa CKaJ/Cume J/Ce ebl MHe, KaKue oocmouHcmea ebl e HeM 

euoume?(s.56) 

Epuzaoup: JleuJ/Cy, ttmo ebl menepb Ulymumb U3eOJlUme; paCCKa3bl ezo - nycmOUlb. 

(s. 59) 

EpuzaoupUla: Jl euJ/Cy, ttmo MHe HUKaK HeJlb3Jl HU CJlyUlamb, HU caMOU zoeopumb. 

(s. 73) 

Obdobně jako u aktu mluvení, i v tomto případě postavy nejsou schopny vidět u 

druhého nic jiného, než to, co spadá do jejich zorného pole: 

CblH: Cfepm JlU euoum mo, ttmo cKpblmo? A HapyJ/CHoe eCJlK euoum. (s. 41) 

COeemHUl1a: ... Jl euJ/Cy, ttmo y me6Jl Ha ZOJloee nyopa, a ecmb JlU ttmo e ZOJloee, 

mozo, ttepm MeHJle03bMU, npUMemumb He MOZy. (s. 41) 

CoeemHuK: Jl zpeUly nepeo m0601O, e3UpaJl Ha me6Jl OKOM. 

EpuzaoupUla: JJa Jl Ha me6Jl CMomplO U 06eM. HeyJ/CeJlu 3mo zpeUlHo?(s. 47) 
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COeem7-tUK: Jl e ceoeu J/Ce7-te M7-tOZO euJ/Cy, tteZO mbl 7-te eUOUZUb. 

Epuzaoup: IIoJloJ/CUM, 3mo npaeoa; 007-taKO u mo 7-te JlOJ/Cb, ttmo Jl e cynpyze meoeu 

maKJ/Ce M7-tOZO menepb euJ/Cy, ttezo mbZ 7-te eUOUZUb. (s. 70) 

Omezenost vizuálního vnímání jde opět ruku v ruce skrytému motivu slepoty 

(48). 

COeem7-tUK: Tbl oyMaezub, 6pamel1, ttmo Jl cnycmUJl 6bZ J/Ce7-te Moeu, e:JICeJlU 6 

yCMompeJl Jl ttmo-7-tU6YOb y 7-tee 6Jlazoe 7-ta yMe ... CJlaea 6ozy, y Me7-tJl ZJla3a-mO ecmb; 

Jl 7-te U3 mex MyJ/Ceu, KOmOpble CMOmpJlm, oa 7-te euoJlm. (s. 70) 

COeem7-tUK: lJeJlOMyopue ee (Akuliny - pozn. autora) U3eeCm7-tO mOMY, Kmo, no 

7-teCttaCmblO, OCJlenlle7-t ee npeJleCmbMu. (s. 70) 

Postavy komedie "Brigadýr" mluví, slyší, ale nechápou Osou "hluché), stejně jako 

se dívají, vidí, ale nevěří svým vlastním očím Osou slepé). (48) 

Jak již bylo řečeno, komedie je charakterizována především živými rozhovory v 

rámci jednotlivých postav i společné komunikace. Ty drama dynamizují a ženou 

kupředu. Ovšem ne všechny postavy oplývají výřečností. Osoby, které jsou 

ztělesněním moudrosti, Dobroljubov a Sofie, během hry spíše mlčí nebo komentují 

situaci jen velmi zdrženlivě a nahodile. Výsledek mlčení má však na konci úspěch

povolení zasnoubení a jejich následné štěstí. Je zvláštní, že Fonvizin v době 

osvícenectví charakterizoval kladné hrdiny mlčením. Vždyť mluvit, a tím předávat 

své myšlenky a zkušenosti, bylo pro dobu vyznávající rozum charakteristické. 

Je pravdou, že rozhovory ostatních hrdinů dramatu nejsou o předávání hlubokých 

myšlenek a idejí, ale jsou to jen banální sledy promluv (avšak mnohdy se skrytým 

hlubším podtextem, vykreslujícím nelehké životy postav), které jsou spíše laděny 

komicky. Jako způsob, jak odlišit kladné hrdiny i v jazykové rovině, si tedy Fonvizin 

vybral polohu mlčení. 

Učinil tak ovšem ve hře, kde je mluva jedním z hlavních hybatelů a nosných 

stavebních prvků dramatu. Takže tito hrdinové mohou také jen velmi málo ovlivnit 

vývoj událostí. Kladní hrdinové nejsou ani zdrojem konfliktu, který by mohly jejich 
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odlišné názory vyvolat. Zůstávají stranou a nejsou hlavními postavami v pravém 

slova smyslu. 

Dalšími slovy, vyskytujícími se s větší frekvencí v dramatu, JSou lexikální 

jednotky označující moudrost (j'M) nebo hloupost (rnyrrocTb). 

Již na začátku hry je divákům jasné, co si která osoba myslí o svých společnících. 

Lexikální jednotku s významem rozum - j'M (v jejích různých slovních modifikacích 

- pa3j'M, pa3j'MHbIň) najdeme v komedii 47 krát, slovo s protikladným významem-

32 krát (.IJ:ypaqeCTBO, .IJ:ypa, .IJ:ypaK) (s.147, 33). 

Milostná zápletka je rovněž podmíněna tímto rozdělením. Hrdinové se 

zamilovávaj í do těch, o kterých si myslí, že j sou chytří. A naopak, opovržení u nich 

vyvolávají ty osoby, o jejichž rozumu nejsou přesvědčeni. Rada by se 

pravděpodobně do staré brigadýrové nezamiloval, pokud by v ní nebylo, dle jeho 

slov, "HeT.JmO omMeHHO pa3yMHoe". Rada tedy obdivuje rozum manželky Brigadýra. 

Její manžel ji naopak považuje z a hloupou bytost, ale ten k do o plývá rozumem a 

moudrostí, je podle něj Radová. Ivánek si sám o sobě myslí, že je velice moudrý a 

pokud si o něm někdo myslí opak (např. Sofie), pak to bude nejspíš jen proto, že ona 

sama je omezená a nechápe ho. 

S motivy hlouposti, omezenosti, proti kterým Fonvizin tolik bojoval, se v 

podstatně větší míře můžeme setkat v jeho další hře "Výrostek" (1782). 

Jednotlivé stmelující prvky komedie, které jsem zde uvedli, utvářejí z dramatu 

komplexní celek a pomáhají nám poodhalit autorův záměr a obecné vyznění 

komedie. 
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4. Závěr 

Komedie "Brigadýr" byla první hrou, s níž se Fonvizin proslavil, a která mu 

přinesla úspěch dokonce i u carského dvora. Fonvizin se tak zařadil k spisovatelům 

18. století, kteří sehráli velmi důležitou roli při rozvoji realisticko-kritického proudu 

v literatuře, v němž později pokračovali takoví autoři jako např. Krylov, Gribojedov, 

Gogol, Puškin, Ščedrin, Lermontov, Pisemskij, Slepcov, Uspenskij či Čechov. 

Fonvizin pocházel z křesťansky založené rodiny a vyrostl mezi devíti sourozenci. 

Péči o své děti však rodiče nezanedbávali, a tak autor získal v mládí pozitivní vztah 

ke vzdělání, a především k literárním textům. Na dětství autor vzpomíná jako na 

šťastnou etapu svého života. Z jeho korespondence s rodinou na nás dýchá velká 

láska a úcta k rodičům. Velmi ho také ovlivnil jeho vřelý vztah k sestře, s níž si po 

celou dobu svého života dopisoval a která mu byla inspirací pro nejednu literární 

postavu. 

Jeho kladný vztah k jazyku a literatuře se dále rozvíjel na gymnáziu a později i na 

univerzitě, kde se stal jedním z nejlepších studentů. Zde se také seznámil 

s petrohradským divadlem, které ho ohromilo. Již na gymnáziu se Fonvizin věnoval 

překladům a díky této činnosti se dostal pod vedení LP. Jelagina. Už v tomto mladém 

školením věku se začal projevovat jeho talent pro samostatnou kreativní literární 

činnost. Do překládaných textů vkládal své vlastní pasáže a vnášel do nich dialogy, 

které satiricky reflektovaly tehdejší dobu. 

Analyzované drama "Brigadýr" autorovi přineslo důležitý kontakt s hrabětem N.L 

Paninem, vzdělaným diplomatem a ministrem zahraničních věcí. Fonvizin se stal 

jeho sekretářem a začal se věnovat diplomatickým záležitostem. Vzhledem k náplni 

své práce cestoval Fonvizin např. do Francie či do Itálie. Z této životní etapy se nám 

zachovaly jeho dopisy, které směřoval především své sestře, rodičům a Paninovi. Ty 

jsou jakousi kronikou tamějšího života a společenského dění a jsou psány velmi 

vytříbeným jazykovým stylem. V 80. letech Fonvizin napsal komedii "Výrostek", 

která již mnohem zřetelněji napadá společenské poměry a negativní dopady vlády 

Kateřiny II. Zásahu proti své literární činnosti ze strany carského dvora se mu 

dostalo při velmi odvážném oponování carevně v časopise "Co6ece.n:HlIK mo6HTeJIeň 

pyccKoro CJIOBa". Fonvizin se musel uchýlit do ústraní. Autor však bez psaní nemohl 
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existovat, a tak sestavoval např. časopis, který chtěl vydávat či se podílel na tvorbě 

"Slovníku Akademie". Fonvizin byl tedy literárně aktivní až do konce svého života. 

V jeho dílech se velmi výrazně odráží doba, v níž žil a tvořil, a kterou sarkasticky 

komentoval a kritizoval. Převážnou část autorova života byla u moci Kateřina II., 

jejíž vláda byla vládou mnoha protikladů. Velmi se jí dařilo expandovat do cizích 

zemí a zahraniční politika byla její doménou. Co se týče vnitřní situace v zemi, zde 

mnoho úspěšných kroků ke zlepšení nepodnikla. Všechny její intence (např. Velká 

instrukce) zůstaly převážně jen na papíře a carevna nadále tvrdě upevňovala svoji 

moc, což se například projevilo několika rolnickými bouřemi. Co se jí však 

bezesporu podařilo pozvednout, bylo postavení šlechty. Sláva dvora byla veliká, 

šlechta se vzdělávala, kulturně se vyžívala a Rusko čile pokračovalo v navazování 

kontaktů se západním učeným světem. Vytvoření vnější iluze a pozlátka vzdělaného 

Ruska, plně rozvíjejícího odkaz Petra 1., se Kateřině dařil. Opravdové problémy, 

které trápily většinu obyvatelstva, však zůstávaly bez řešení. Fonvizin svým citlivým 

vnímáním skutečnosti viděl i tyto stránky její vlády, a tak ve hře "Brigadýr" 

nacházíme svědectví o neuspokojivé situaci v Rusku (např. nedostačující vzdělání u 

středních vrstev, úplatky u soudů atd.). Fonvizin zastával názor, že politickým 

změnám v zemi musí předcházet sociální přeměna společnosti (s. 282, 21). Ta by 

měla být založena na pozitivním společenském působení na člověka a účelné 

výchově v dětství. Tato myšlenka je nosným motivem nejen v "Brigadýrovi", ale i 

v jeho pozdější komedii "Výrostek". 

V dramatu "Brigadýr" je jasně zachycena i jazyková situace, která panovala v 18. 

století. Rusko stále ještě bojovalo s dvojjazyčím a zároveň se snažilo vypořádat se 

západními vlivy, které byly v době, v níž autor tvořil, velmi patrné. Rusko se 

nacházelo ve fázi hledání jednotného systému, na kterém by mohla být spisovná 

ruština založena. Bylo jasné, že dvojjazyčí nemůže přetrvat. F.P. Filin ve své knize 

píše: "IJepKOBlIOCllaBRlICKUU 5l3blK OllR CBemCKUX l{elleU lIe ZOOUllCR u 6blll BblmeClIell 

B crjJepy l{epKOB1I3X lIyJICO. /{ellOBOU 5l3blK 6blll CllUUlKOM npUMUmUBell, 

KOllCepBamUBell, lIe nOOOaBaJlCR 3anaOllblM KyllbmypllblM BllURlIU5lM, n03moMy lIe MOZ 
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6blmb OCft060U llumepamypftOZO Jl3bl1W." (s. 75, 35). Ani napodobení francouzských 

vzorů se však nezdálo být tou správnou cestou. 

Fonvizin probíhající jazykové procesy čtenáři přibližuje, a tak postavy ve hře 

promlouvají jak celými francouzskými frázemi, zkomolenými slovy po 

francouzském vzoru, tak i hovorovou, prostou ruštinou či spisovným jazykem, 

kterým hovoří převážně kladné postavy. O jazyce v dramatu "Brigadýr", živém, 

jadrném, autentickém hovorovém jazyce té doby, kterým spolu jednotlivé postavy 

hry mluvily, psal i P.A. Vjazemský: "B Epuzaoupe 6 nep6blU pm yCllblUJallU fta 

cl{efte ftaUleU Jl3blK ftamypaJlbftblU, ocmpoyMftblU: 60m zoe C[>Oft6U3Uft Jl611JlemCJl 

nucamelleM UCK)lCCftblM ... " (s. 103,36) 

Každá postava ve hře zastupuje typizované představitele určité společenské vrstvy 

- prostá venkovská žena, voják, uplatitelný soudce či dva povrchní obdivovatelé 

francouzské kultury. P.N. Berkov charakterizoval postavy v "Brigadýrovi" 

následovně: " ... :JICU6ble, nocmpOeftftble xyoo:JICeCm6eftftble 

06pa3bl .. .peaJlbftble moDu co C60UMU UftOU6uoyallbftblMU lJepmaMU, ZOllOCOM, 

noxooKoU, :JICeCmaMU, CKJtaOOM pelJU, XOOOM MblCllU ... " (s. 20, 8) Po celou hru jsou 

postavy věrné svému charakteru, který autor nastíní hned při prvních rozhovorech. 

Např. D.D. Blagoj popsal kompozici a charakteristiku celé hry: " .. . KaK 6 XOpOUlO 

CJIO:JICeftftOU opKecmpe, ftU pmy fte cjJallbUlU6aJl." (s. 76, 10). Pokud podrobněji 

analyzujeme Fonvizinovu hru, opravdu zjistíme, že se autorovi podařilo vytvořit 

příběhy osob s individuálními rysy. Jejich charakter, způsob mluvy i smýšlení 

ovlivnily však nejen vrozené dispozice, ale i sociální a společenské prostředí, 

v kterém postavy žily. U každé postavy se v průběhu hry dozvídáme o jejím zázemí, 

v kterém vyrůstala nebo alespoň strávila poměrnou část svého života. 

Jediná postava, která z této linie vybočuje, je Radová, u níž se můžeme pouze 

domnívat, že se jedná ženu ze střední vrstvy, která si vzala za muže úředníka, který si 

za své působnosti u soudů pomocí úplatků zajistil hodně peněz. Více indicií nám 

autor o jejím předchozím životě nepodává.(s. 21, 8) 

Na rozdíl od II Rousseaua, který říkal, že člověk přichází na svět nezkažený, 

Fonvizin předpokládal, že se člověk rodí se zápornými sklony ve svém chování a má 

v sobě zárodky zla. Socializace člověka tuto náchylnost ve větší míře neovlivní. 
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Podle Fonvizina záleží hlavně na osobním morálním úsilí člověka a jeho touze po 

vlastním zlepšení. (s. 183, 20) Je však vůbec taková to morální obroda člověka 

možná v poměrech, v jakých žili prostí ruští lidé? Najde v sobě člověk v takových 

podmínkách sílu na změnu? Mají vůbec postavy v "Brigadýrovi" šanci na to být jiní, 

vzdělanější a žít lepší život? 

Můžeme si také klást otázku, zda je ve hře postava, která by sjednocovala celé 

drama. Jako první varianta se nám nabízí postava Brigadýra, po kterém je hra 

pojmenována. Je tomu však opravdu tak? S. Rassadin dokonce píše, že tato postava 

se dostala do názvu jen náhodně (s. 78, 27). Je velmi obtížné najít postavu, která by 

byla z hlediska vývoje a vyznění dramatu nejdůležitější. Všechny postavy v sobě 

nesou určitou dávku poselství o době, tehdejších mravech a mezilidských vztazích. 

Fonvizin hlavní představitele1stylizoval do směšných postaviček, které namluví plno 

banálních vět, avšak za jejich dialogy nacházíme mnohem více. Opravdovou a 

realistickou postavou hry, jíž determinovalo drsné prostředí, v kterém žila se svým 

mužem, je postava Aku1iny. Ta, podle mého názoru, vyniká nad ostatními. Akulina 

vzbuzuje smích i pláč zároveň. Představuje tak dvě odlišné polohy - komickou a 

tragickou. K.V. Pigarev shledal, že " .. . 06pa3 6puzaoupUlu CllOJICHee, '-leM OH 

KaJICemC5l ... npu 6ceu C60eu zllynocmu 6puzaoupUla 6ce JlCe eOUHcm6eHHblU '-lell06eK 

KOMeOuu." (s. 99,24) 

Tato postava je v dramatu nejvýraznější, prostupuje všemi dějovými pasážemi a 

její příběh je asi nejvíce dojímavý a upřímný. G.A. Gukovský napsal: " ... nepeo HaMU 

cyob6a pyCCKOU JlCeHUfUHbl, JlCeHbl, oocma6UleUC5l 60 6llacmb Zpy60My MyJICy, meMa 

Heu36b16HOZO ZOp5l ::Jmou JlCeHUfuHbl, KOmOpaJl 6eob M02!la 6blmb, 6 CYUfHocmu, 

xopOUleu, !l1065lUfeu, mepnellb160U u ClJaCmllU60U JlCeHOU. 3mo meMa HapOOHblX 

nelfeH, u ([JOH6U3UH, npU6llUJlCa5lCb K peanu3My, npU6llUJlCaemC5l K HapooHoMy 

m60p'-leCm6y." (s. 300, 12). 

N.I. Panin sděloval Fonvizinovi po přečtení o dramatu: " .. 6bl coellallU OOHaKO 

pOllb ee cmOllbKO UHmepecHylO, lJmo 6ce XOlJemC5l ee cllyUlamb (s. 208, 2), což 

znamená, že je v postavě Akuliny přítomen silný autorský záměr vytvořit ženskou 

postavu, která sice prvoplánově působí směšně a hloupě, ale při hlubší analýze je 

1 Za hlavní postavy považuji všechny postavy mimo Sofie a Dobroljubova. Ti jsou jako kladné 
postavy méně výrazné a v dramatu nehrají zásadní roli. 
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daleko bohatší. Aku1ina je také jediným člověkem ve hře, který je schopen soucitu, 

čímž má rovněž po lidské stránce převahu nad ostatními. 

Poměr ženských a mužských postav v dramatu je odlišný. Mužských hrdinů je ve 

hře více, avšak své ženské protějšky nijak výrazněji nepřevyšují. 

Ženy se v dramatu objevují tři a každá z nich nese absolutně jiný pohled na svět. 

Akulina, žena Brigadýra, je prostá ruská žena, která hovoří běžnou hovorovou 

ruštinou s jednoduchou syntaxí. Její život je po boku hrubého a neotesaného manžela 

nešťastný, avšak ona je plně smířena s osudem ženy vojáka. Trpí vedle něj bohužel 

nejen psychicky; z jejího vyprávění se dozvídáme, že ji manžel dokonce fyzicky 

napadl. Akulina není zobrazena jako hloupá a neschopná venkovanka, jelikož sama 

obstarává a kontroluje hospodaření jejich statku. 

Opakem brigadýrové je mladá manželka Rady, která okouzlí nejedu mužskou 

postavu. V této ženě se snažil F onvizin vykreslit paničku z města, která se dostala 

díky svému muži na venkov, kde se necítí naplněna, nudí se a venkovská společnost 

jí přijde pod její "městskou" úroveň. Nenávidí proto svého muže a vyhrožuje mu 

rozvodem. Radová je autorem podána jako žena, která se ráda stylizuje do podoby 

francouzské dámy a přizpůsobuje tornu i svoji mluvu. Autor prostřednictvím této 

postavy také poukazuje na počínající emancipaci žen. 

V postavě Sofie Fonvizin představil čtenáři kultivovanou, odměřenou a vzdělanou 

ženu, v které viděl budoucnost, a tak je jí v závěru hry dopřáno štěstí. Fonvizin do 

Sofie promítl jeho ideál ženy, zajisté inspirovaný jeho vlastní sestrou, kterou 

obdivoval. Postava má ambice na kladnou osvícenou hrdinku, avšak její obraz ve hře 

je poněkud plochý a nevýrazný. 

Mužské postavy mají mnohem více satirických a negativních stránek. Starší 

mužskou generaci představují postavy Brigadýra a Rady. Na první pohled se nám 

může zdát, že j sou naprosto rozdílní, avšak v průběhu dramatu se dostáváme k tornu, 

že jsou si v podstatě velmi podobní. Ani jeden z nich nemá vedoucí úlohu v rodině, i 

když by se tak mohlo zdát. Oba nejsou se svým životem moc spokojení, avšak 

v manželství se cítí sebejistí. 
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Rada je vychytralý, pokrytecký, bývalý soudce, který svou řeč mění podle situace, 

v níž se nachází. Brigadýr je od přirozenosti tvrdý, obhroublý muž, který se ve válce 

naučil jen komandovat a ovládat druhé. I jeho mluva působí velmi tvrdě a je plná 

vojenských termínů. Protipólem, a jakýmsi odlehčujícím prvkem ve srovnání 

s postaršími muži, je postava Ivánka, v které zobrazil Fonvizin lehkomyslného 

elegána, který umí okouzlit ženy svými zdvořilostními frázemi a svým uhlazeným 

chováním francouzského šviháka. Na druhou stranu Fonvizin vidí v postavě Ivánka 

hrozbu - chybějící vlastenectví a úctu k rodné zemi, rodičům a instituci manželství. 

Nevýraznou osobou je postava Dobroljubova, která ve hře působí spíše jako 

komentátor děje. V jeho promluvách je občas zřejmá přítomnost autora: " .. . 6ceMy 

npU'-lUHOU 60cnumaHue." (s. 68, 2). Kladné postavy u Fonvizina splňovaly 

osvícenecký model a hlásaly "rozumné myšlenky" (s. 187, 21) Autor jim však 

v dramatu nedal mnoho prostoru a tak zůstávají ve stínu svých "záporných" kolegů. 

Vztahová linie dramatu odráží několik podob lásky, které nám přibližují osobní 

život Fonvizina. 

Objevuje se zde láska mateřská. Mateřský vztah Akuliny k Ivánkovi je velmi 

silný, avšak Ivánek se od rodiny vzdaluje, neprojevuje žádanou úctu ke svým 

rodičům, což Fonvizin, pro kterého byla rodina váženou institucí, odsuzoval. Ve hře 

se, dle mého názoru, objevil i odraz jeho platonické lásky, kterou cítil k mladé 

Priklonské, a to v závěrečné scéně, kde je velmi patrné zoufalství z nenadálé rozluky 

mezi Ivánkem a Radovou. Z Fonvizinova životopisu víme, že i on se z rozchodu s ní 

velmi dlouho vzpamatovával ajeho láska k této vdané ženě trvala po celý jeho život. 

V "Brigadýrovi" narážíme i na lásku k sestře, které si velmi vážil. Byla to 

vzdělaná žena, uměla hovořit několika jazyky a psala básně, což Fonvizinovi velmi 

imponovalo. Tento vztah se promítl do postavy Sofie. Nutno podotknout, že jeho 

sestra byla emancipovanou ženou jen do té doby, než se vdala za Fonvizinova 

kamaráda a oddala se obyčejnému životu mladé vdané ženy vychovávající několik 

dětí. 

Manželskou lásku, která by byla založena na přátelství, toleranci a respektu, 

v dramatu nenajdeme (snad k ní však spěje láska Dobroljubova a Sofie). F onvizin 

nám ukazuje spíše nefunkční vztahy, plné nenávisti, nudy a touhy po lepším životě. 
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Drama představuje také několik konfliktů a kontrastních situací. Na první 

pohled je patrný generační konflikt mezi starou a mladou generací. Mladí 

nerespektují tradice, neváží si svých rodičů, chtějí sami rozhodovat o svých životech 

a zdají se být mnohem více lehkomyslní. Na druhou stranu je za tradicemi skryto 

mnoho mechanismů, které se zdají být zastaralé a pro moderní dobu se již nehodí 

(výběr životního partnera rodiči atd.). Na těchto alarmujících skutečnostech, jako 

např. rozpad silné rodinné soudržnosti, se Fonvizin pravděpodobně snažil odhalit 

počínající krizi rodiny. Pro Fonvizina byla rodina důležitým socializačním činitelem 

s nezastupitelným vlivem na rozvoj člověka, proto tento trend zřejmě nepodporoval, 

což je z dramatu patrné. Toto nosné téma později rozvedli spisovatelé v 19. století. 

(např. I.S.Turgeněv) 

Velmi vážný konflikt Fonvizin zobrazil v manželských modelech a údělu žen. Na 

dvou dospělých vdaných ženách ukazuje marný boj s nešťastným životem, který obě 

ženy žijí. Radová se pouští do krátkého flirtu s Ivánkem, který je jí blízký a zajímá se 

o stejné věci jako ona. Její manžel je podle ní k ničemu a vyhrožuje mu rozvodem. U 

Akuliny vyobrazil Fonvizin ještě tragičtější polohu nefunkčního manželství. Akulina 

už totiž roky strávenými s hrubým mužem otupěla, vzdala se jakýchkoliv nadějí na 

změnu a plně se podřídila životu, v kterém chybělo díky vojenským přesunům pevné 

zázemí, a který za ni naplánovali její rodiče. 

Ženy nakonec zůstávají se svými manželi v nenaplněných svazcích. Můžeme si 

však domyslet, že i kdyby se pokusily svůj život změnit, chyběly by jim k tomuto 

kroku ekonomické prostředky, jelikož byly na svých mužích finančně závislé. Proto 

nakonec rezignuj e na změnu i Radová. 

Ve hře se také objevují náznaky obav Fonvizina před přílišným francouzským 

vlivem. Týkalo se to nejen vlivu francouzštiny na ruštinu, ale i uvolněných mravů a 

pokrytectví (viz s. 29). Stejnou věc dokládá i J. Lotman, který píše, že Fonvizin byl 

ve Francii rozčarován tamější morálkou. To, co podle něj hlásali např. 

encyklopedisté - vysoké filosofické principy, neodpovídalo jejich skutečnému 

chování, což ho velmi rozhořčovalo. (s. 246, 20) 
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Celé drama dynamizují rozhovory a v mnoha replikách je této skutečnosti docíleno 

lexikálně; velmi častou slovní jednotku v dramatu tvoří sloveso "roBopHTb". 

Z jednotlivých rozhovorů ve hře si čtenář pomalu vytváří mozaiku různých životních 

příběhů a charakterů, za jejichž, na první pohled banální formou a obsahem, se 

skrývá hlubší smysl. Rozhovory však nijak nepřispívají k rozvoji děje a dějová linie 

je ve hře velmi nevýrazná. D.D. Blagoj dokonce konstatuje, že v "Brigadýrovi" 

v podstatě děj chybí a celé drama je založeno pouze na rozhovorech (s. 287, 9) 

Hrdinové si stěžují na své životy, které by si představovali jinak. Chtějí se však 

hlavně vypovídat, svěřit se, ale po detailnějším prozkoumání hry docházíme 

k závěru, že po žádné změně, osobním vývoji v podstatě ani netouží. Neustále mluví, 

ale nekonají. Pro takový proces se jim nedostává motivace, ani chuti, protože každá 

změna vyžaduje výdej energie, a v jistém smyslu i riziko proher a špatných investic. 

Takto mohou jen příjemně snít a přemýšlet nad svými nenaplněnými životy. 

V mnohém nám tedy mohou připomínat postavy z pozdějších Čechovových dramat. 

Hlavním záměrem mé diplomové práce bylo poukázat na aktuálnost dramatického 

díla z 18. století, pokud je autorem zralá, vnímavá a společenskou dobu reflektující 

osobnost, jakou Fonvizin zajisté byl. Témata skrytá za milostnými fraškovitými 

dobrodružstvími a zdánlivě banální mluvou, nám vykreslují problémy, které 

vyvstávaly před autorem v době, kdy svá díla tvořil, a která ho trápila. Mnohé 

otázky, které se ve hře řeší, zůstávají naléhavé dodnes, ať už se týkají partnerských 

vztahů či společenských poměrů. 

Doufám, že tato diplomová práce poslouží všem, kteří se chtějí vrátit k starší 

literatuře a zamyslet se nad jejím poselstvím. 
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