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Úvod 

Autora diplomové práce již během studií zaujala romantická postava 

„vzbouřence". V ročníkové práci z bohemistiky byla věnována pozornost 

specifickému typu „zbojníka" ze stylistického hlediska v české literatuře XX. století. 

V diplomové práci se autor zaměřil na rozbor motivu romantického „vzbouřence" 

jako předchůdce „zbojníka" v novodobém smyslu slova. 

„Vzbouřenec" patří mezi typické romantické postavy, které aktivní formou 

prožívaly rozpor mezi vlastními představami o životě a dobovou společenskou 

situací. Buď se snaží uniknout bezútěšné životní realitě útěkem do světa fantazie 

jako Novalisův Ofterdingen, či idealizovat středověké rytířské ctnosti jako Hugův 

Hernani, případně se bouří proti společnosti jako Mickiewiczův Wallenrod. Tyto 

postavy byly přesvědčeny o své pravdě, kterou hájily i za cenu vlastního života, jejich 

morálně obhajitelné činy se ovšem často ukázaly jako marné. 

Mezi první představitele „vzbouřenců" patří „ušlechtilý loupežník" v pojetí 

Schillerovy tragédie „Loupežníci". Hlavní postava Karl Moor se stal vůdcem 

loupežnické bandy, ale zároveň pochyboval o oprávněnosti páchání zla ve jménu 

ušlechtilých ideálů. Tím se odlišuje od původního významu „vzbouřence" ve smyslu 

„bandita", „loupežník", tedy ten, který kradl a vraždil, aniž by se zabýval otázkami 

svědomí, morálky či cti. Ostatní typy „vzbouřenců" různými způsoby rozvíjejí 

myšlenky boje za spravedlnost, hledají morální důvody pro spáchané zločiny, sní 

marně o změně společnosti. Autor diplomové práce hodlá přiblížit literární tradici 

romantického „vzbouřence" v ruské a české literatuře na pozadí evropského 

romantismu prostřednictvím dílčích typů „vzbouřence". Novou podobou „vzbouřence" 

je literární postava „zbojníka", jehož typickým rysem je rozvinutý motiv ušlechtilosti 

ve smyslu „bohatým bral a chudým dával". 

V této práci bude věnována pozornost postavám „vzbouřenců" v tvorbě 

A. S. Puškina a K H. Máchy, především Pugačovovi a Vilémovi. Záměrem autora je 

povšimnout si společných a odlišných rysů Puškinova a Máchova pojetí „vzbouřence" 

na základě vzájemného srovnání konkrétních postav. Ty tvoří určitou spojnici mezi 

Schillerovým „ušlechtilým loupežníkem" a Jiráskovým Jánošíkem jako „zbojníkem", 

pro něhož se napravování křivd stalo hlavním životním posláním. 
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Slovo „zbojník" bude posouzeno též z hlediska sémantického v ruštině 

a češtině a získané poznatky budou porovnány jazykové i s autorským pojetím 

u Puškina a u Máchy. Výchozím předpokladem srovnání bude to, že „zbojník" 

v původním smyslu slova označuje „lupiče", „vraha". Autor práce předpokládá, že 

v lexikální rovině došlo к významovým posunům od významu „zločinec" 

к charakterovému typu ušlechtilé osobnosti. Oba literáti pravděpodobně připojili 

к obecně známým charakteristickým rysům „zbojníka" i další originální sémantické 

rysy vypovídající o konkrétní postavě, o konkrétním prostředí a autorsky tak rozvinuli 

významové pole tohoto slova. 
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1 Folklórní a literární kontext 
postavy „vzbouřence" 

Romantičtí literáti byli rozčarováni dobovým společenským vývojem po Velké 

francouzské revoluci, kdy nebyly naplněny vznešené sny o rovnosti a svobodnějším 

světě. Trpké vystřízlivění bylo završeno napoleonskými válkami a jejich důsledky. 

Mnohdy se proto stylizovali do rolí vzbouřenců a rebelů, kteří byli ochotni se postavit 

proti celému světu. Pokoušeli se navzdory nepochopení obhajovat vznešené ideály. 

Hrdinové se buď snažili uniknout z reálného světa do fantazie, do snů, případně 

do minulosti, nebo protestovali proti společnosti hrdým odbojem a razantním, 

hlasitým odmítáním konvencí. Vnitřní přesvědčení jejich postav je vedlo do konfliktů 

а к zoufalým činům, vzdor se obvykle ukazoval jako marný. 

Starší romantická generace dle Vlašína (Vlašín, 1976, s. 128) hledala 

východiska především v úniku do iluzorních světů. Jinou formou překonávání 

romantického konfliktu byl příklon к národu a prostému lidu, který představoval 

kladné společenské hodnoty. Ti, kteří nepodléhali iluzivním ani vlastenecky laděným 

řešením, vyjadřovali svůj konflikt v podobě romantického „světobolu" a „rozervanosti" 

a zároveň popírali všechny existující řády jako například Mácha v Máji. Pocit 

vlastního odcizení promítali do individualistického gesta vzpoury proti světu plnému 

zla a útlaku. Tento aktivně romantický postoj bývá označován jako romantismus 

revoluční. Jestliže se vzbouřili proti řádu i tyranii bohů, jednalo se o gesto 

prométheovské vzpoury jako například u Shelleyho. „Vzbouřenci" se obvykle 

stylizovali do osaměle bojujících obhájců nějakého ideálu, spravedlnosti, morálky, 

bývali pak souzeni za zradu, za vraždy a jejich ušlechtile myšlené pohnutky nebyly 

při soudu brány v úvahu. 
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1.1 Typologie postavy „vzbouřence" 

v romantismu 

Autor práce vychází z předpokladu, že postavu „vzbouřence" můžeme chápat 

v pěti dílčích rovinách, v nichž se vyskytuje v romantické literární podobě. Jedná se 

obvykle o postavu z okraje společnosti, která různým způsobem reaguje 

na společenskou situaci. Romantičtí autoři se zamýšleli nad otázkou vnitřních 

pohnutek jednání „vzbouřence". Zvláštním typem romantického „vzbouřence" je 

postava „zbojníka", který je jakousi syntézou předchozích pěti typů. 

V lidové tvorbě, která byla v romantismu často citována, spíše převažuje 

význam slova „vzbouřenec" jako „bandita", známý z četných pramenů. Do této 

skupiny patří postavy jako Petrovský, Grasel, Babinský, Jermak, Razin a Pugačov 

v lidovém podání a částečně i v Puškinově „Pugačovské rebelii". 

Dalším známým typem je literární podoba „vzbouřence" ve smyslu „ušlechti-

lého loupežníka", jako je například Karl Moor. Tyto postavy se obvykle dostávají 

mimo zákon vlivem nepříznivých vnějších okolností. Nikdy však v sobě nezapřely 

osobnost, které není cizí čest, úcta к morálce a spravedlnosti. Nejedná se tedy 

o „lupiče" pouze v negativním slova smyslu, který reagoval na křivdu pomstou, na zlo 

novým zlem. К tomuto typu patří Ondráš, částečně Vilém, Pugačov v pojetí 

z „Kapitánské dcerky", též zloděj, jenž zachránil cara v ruské lidové pověsti. 

Třetím typem je vzbouřenec ve smyslu „odbojník", „psanec", jenž se násilnou 

či ozbrojenou vzpourou pokusil prosadit oprávněné požadavky nějaké skupiny nebo 

utlačovaného národa, byť pohnutky к rozhodnému kroku byly různé. Tento typ se 

pokouší živelně reagovat mimo jiné na aktuální téma národně-osvobozeneckého 

boje, nemá k tomu však dostatečné zázemí. Jeho úspěchy jsou záležitostí dočasnou, 

spíše využívá příznivých podmínek, než aby se jednalo o promyšlené, předem 

připravené povstání. К tomuto typu patří již dříve známé lidové postavy jako Horymír, 

Dalibor, Kozina, částečně Razin, Hernani, Wallenrod, Vojnarovskij, do jisté míry 

Pugačov v „Pugačovské rebelii". 
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Čtvrtým typem „vzbouřence" je „moralizující zločinec", jenž se zamýšlí 

nad svojí minulostí, nad zločiny, které spáchal. Mnohdy dochází к závěru, že podlehl 

osudu. Bývá trestán, což přijímá jako věcný rozsudek, jindy jako vykoupení z výčitek 

svědomí. К tomuto typu patří Pokrovského a Puškinovi loupežníci a částečně 

Máchův Vilém. Josef Kajetán Tyl považoval Viléma za „mudrujícího loupežníka". 

Pátým typem je „bouřící se snílek", který sní o svobodě, nezávislosti, lásce, 

toleranci, uznání ve společnosti, a proto se sám bouří proti společnosti. Snaží se 

prosadit své představy, naráží na nepochopení, je rozčarován, dostává se mimo 

společnost podobně jako Don Quiote. Postavou tohoto typu jsou Puškinovi Aleko, 

Dubrovskij, do jisté míry i protihráč Pugačova v „Kapitánské dcerce" Griňov a mladý 

cikán Máchův. Mezi svérázné „bouřící se snílky" patří i Lermontovův Pečorin, který 

svou nerozhodností, váhavostí a nedůsledností přináší jen zlo, aniž by sám cokoliv 

dokázal. Karikaturou „bouřícího se snílka" je Stendhalův Julián Sorel, jenž svým 

jednáním zpochybnil vše, co do té doby bylo pro společnost přijatelné. 

Novým typem je „zbojník", který „bohatým bral a chudým dával". Za jeho 

předchůdce lze považovat „ušlechtilého loupežníka". Ve své podstatě se původně 

jedná o „lupiče", který se obvykle snaží vědomě napravovat křivdy spáchané 

mocnými na chudých a utlačovaných. V ruské lidové tradici lze připomenout 

bohatýrskou postavu Ilji Muromce, který bránil „mládence proti třem Tatařínům". 

V české tradici se Ondráš zastal neprávem zbitého otce, podobně jako o něco 

později Jánošík. 

Významnou úlohu při působení „vzbouřence", respektive „zbojníka" hraje 

prostředí. Často odlehlost či nedostupnost končin, v nichž se vyskytuje, mu napo-

máhá rozvinout činnost do mnohem širších souvislostí, než by mu umožňovaly běžné 

životní podmínky, byť doba trvání jeho působnosti je obvykle omezena na poměrně 

krátkou dobu. 

Romantický „vzbouřenec" se na rozdíl od „lupiče" mnohdy zamýšlí nad morální 

opodstatněností zločinů, zabývá se tím, proč se dostal na okraj společnosti, případně 

se snaží změnit společnost к lepšímu. Tyto charakteristické rysy jsou podrobněji 

zmiňovány v následujících typech „vzbouřence". 
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1.1.1 „Bandita" 

Předchůdcem romantického „vzbouřence" je „bandita", což odpovídá 

původnímu významu slova „zbojník". Postava tohoto typu je hojně zastoupena 

v lidové tvorbě jako „lapka", „lupič". Pro jeho působení jsou typické odvaha, síla, 

statečnost, neohroženost, obzvláště je-li obklopen svou tlupou. Obvykle se vyhýbá 

otevřenému střetu s vojskem, přepadá ze zálohy a rychle mizí. Ve své loupežnické 

činnosti pokračuje tak dlouho, dokud není chycen a popraven. 

Jednou z nejznámějších českých lidových postav tohoto typu je Petrovský, 

náčelník loupežnické bandy, jenž se ukrýval na zpustlém Kokoříně (Petiška, 1978, 

s.149). Tento příběh se dle pověstí měl odehrávat krátce po třicetileté válce. 

Loupežníci pod jeho vedením využívali starých chodeb, aby se mohli objevovat 

v širokém okolí a nepozorovaně mizet. Osudným se jim stalo přepadení mlýna 

u Mělníka. Starý čeledín měl „lehké spaní" a osazenstvo se ubránilo. Lupiči odtáhli 

s nepořízenou. Petrovský slíbil mlynáři pomstu. Převlékl se za zámožného měšťana 

a ucházel se o mlynárovu dceru Lidušku. Otec v něm viděl příležitost, jak dívku 

výhodně provdat. Petrovský využil příležitosti a unesl ji. Dívce se podařilo utéct. 

Hned druhý den mlynář společně s ozbrojenými sousedy loupežníky zajali a předali 

spravedlnosti. Dle lidového podání byly zločiny této tlupy tak strašné, že jméno jejich 

vůdce vstoupilo i do pohádek jako synonymum pro loupežníky. 

Petrovský představuje typ člověka, který ani po válce nepřestal bojovat. 

Tentokrát však nesloužil žádnému králi či císaři, ale obohacoval se na úkor druhých. 

Jeho hamižnost a pomstychtivost se mu stala osudnou. 

Hrdiny četných českých lidových příběhů jsou Grasel a Babinský. V úvodním 

medailonku (Spálová, 1968, s. 286) o Janu Jiřím Graselovi je uvedeno: „Není nám 

dáno býti jen národem hrdinných Janošíků a ušlechtilých Ondrášů, kteří bohatým 

brali a chudým dávali." Tato historicky doložená postava, prý nepolapitelný loupežný 

vrah, řádila v době napoleonských válek a byl popraven v roce 1818. Není bez 

zajímavosti, že počeštěné Grasel - „grázl" je známo v češtině jako nadávka. Spálová 

dále podotýká, že v okolí Brna, se toto slovo „tak příkře necítí". Podle Herbena 

(tamtéž, s. 288) se tak říkalo všem učedníkům na rozdíl od studentů, byť s poněkud 

hanlivým nádechem. 
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Spálová dále uvádí (tamtéž, s. 287), že „1.srpna 1879 zemřel v Řepích 

u Prahy nejpopulárnější český loupežník (Václav Babinský)". Po lapení ho obhajoval 

tehdy mladý právník František Ladislav Rieger. Jelikož Babinskému prokázali pouze 

jednu loupež, byl odsouzen к dlouholetému žaláři. Po odpykání trestu působil jako 

zahradník v klášteře. Odlišně se o něm zmínil Jan Neruda v nekrologu, psal, že „jako 

nějaký svatý Kryšpín vyrovnával neshody společenské podle pevných zásad, takže 

když nějaký chudák potřeboval padesát zlatých, vzal nějakému boháčovi několik 

tisícovek a tu padesátku potřebnému dal." Tento motiv připomíná pozdější zbojnické 

„bohatým bral a chudým dával", ale není doložen z jiných pramenů. 

V obou případech se jednalo o loupežníky, kteří svoji činnost nevykonávali 

z žádných známých ušlechtilých pohnutek. Druhý z nich přijal poněkud mírnější trest, 

napravil se a po zbytek života se věnoval poctivé práci. 

Mezi „bandity" patří i postavy ruského folklóru Jermak, Razin a Pugačov. První 

z nich, Jermak Timofejevič, ataman donských kozáků (Zujeva, 1996, s.195n.), 

přepadal se svými věrnými jak lodě kupecké, tj. „basurmanské", tak ruské. Car ho 

přikázal zatknout. Dle historických pramenů se osobně dostavil к carovi Ivanu IV. 

v roce 1585. Slíbil mu, že své hříchy odčiní službou při dobývání Sibiře. Když tak 

s úspěchem učinil, car mu nabídl bohatou odměnu za statečnost, o minulých 

zločinech taktně pomlčel. Tímto motivem přerůstá postava Jermaka význam 

„bandita" směrem к níže zmiňovanému „ušlechtilému loupežníkovi". Jermak 

s poděkováním odmítl a požádal cara, aby mu svěřii vládu nad donskou oblastí. 

Lze považovat za sporné, zda byl tak mazaný ve vyjednávání či tolik miloval rodný 

kraj. 

Nejznámější postavou kozáckých pověstí je bezesporu Stěnka Razin. Tento 

vůdce donských kozáků vedl odboj proti carovi vletech 1667-1671. Dokud Razin 

loupil v Persii, nevměšoval se car do jeho záležitostí. Když však dobyl Jaik, 

Astrachaň a získával vliv na stále rozsáhlejším území, byl zajat a popraven. 

V lidovém podání jsou obvykle popisovány Razinovy hrdinské činy. V textu 

pověsti „O Stěnkovi Razinovi a jeho synech", („Про Стенку Разина и его сыновей", 

Zujeva, 1996, s. 248) je představen jako legendární postava čaroděje a zlosyna, 

(„колдун", „разбойник"). Tato pověst začíná typicky pohádkovým motivem „в неко-

тором царстве, в некотором государстве..." (tamtéž, s. 248), čímž je zpochybněna 

dokumentární věrohodnost a posílena legendárnost textu. Následuje zmínka 

o dětství Razina, jehož ukradli jako malého chlapce loupežníci a jeho rodiče přitom 
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zabili. Sám jejich ataman ho vychoval jako vlastního syna. Když otčím zemřel, nebyl 

Stěnka ve svých devíti letech ještě dostatečně zkušený, aby po něm převzal úřad. 

Šel proto do lesa a zabil tam bájnou obludu, ač sám nebyl bohatýrem. Ocenění si 

získal, atamanský post ještě nikoliv. Jednou se kozáci pokusili přepadnout i námořní 

loď. Později starý ataman, zkroušený neúspěchem, zemřel. Ještě před smrtí 

doporučil na své místo Stěpana. Kozáci váhali, ale Razin jim řekl, že ho buď zvolí, 

nebo s nimi nechce být. Zeptal se jich, kdo z nich, co umí. Ukázal, že dokáže poručit 

lesu, aby se před ním sklonil. To nikdo z nich nesvedl. Tehdy se stal atamanem. 

V téže pověsti je dále zmíněno, když kozáci došli na pustý břeh moře, chtěli 

odplout. Razin přičaroval velký koráb, kam se všichni pohodlně vešli. Tím potvrdil své 

nadpřirozené schopnosti. 

O něco později kozáci přesídlili k Saporskému lesu. Jednou si tam Stěpan 

vyjel na lov a uviděl krásnou dívku. Vzpomněl si na starý kozácký zvyk ještě z dob 

staré Syče, napadlo ho, že by ji měl raději zabít. Pak si to rozmyslel a oženil se sní. 

Vzal ji s sebou, jejím rodičům dal vědět až po několika letech, co se stalo s jejich 

dcerou. Její rodiče s vesničany ze čtyř vsí se vydali ji vysvobodit a obklíčili Štěpánův 

dům. On se jich však nezalekl, slovy a metlou je vyhnal. 

Razin se po třech letech rozhodl změnit působiště. Kozáci úspěšně zaútočili 

na Staročerkaskou a Saratovskou gubernii, dobyli i sídelního města Saratova. Pobili 

tam více jak tři sta tisíc lidí. Tak začalo jeho působení na volžských březích. Kolem 

něj nikdo neprošel, neprojel, ani neproplul, aniž by mu nezaplatil patřičnou daň. Sám 

car mu psal, aby carské lodě nechával na pokoji. Razin mu na to odpověděl, nechť 

si na svých lodích nechá vymalovat erby, aby je rozeznal od druhých, a ať mu tedy 

platí daň přímo. Car se zalekl a rozhodl se milostivě platit. 

Jednou Razina jakýsi proradný stařík vylákal do města a předal spravedlnosti, 

kde byl jako známý zločinec zakován. Razin zatřásl nohou a okovy spadly. Stařík ho 

nechal svázat lýkovými provazy. Když přišel gubernátor, divil se, proč Stěpana 

svázali pouhým lýkem a nechal ho znova zakovat. Razin se znovu osvobodil, 

nakreslil si loďku a odplul po řece, která se náhle objevila. Když Razinovi bylo téměř 

sto let, přeplavil se přes moře na odlehlý ostrov. Po několika letech tam zemřel. 

Nebylo ale nikoho, kdo by ho pohřbil. Jeho duše chodila po zemi tak dlouho, dokud 

se nenašel takový odvážlivec, který za to následně získal nemalé bohatství. 
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S chápáním postavy „vzbouřence" jako „bandity" korespondují lidové pověsti 

o Pugačovovi. Například v pověsti „Pugačovci u Penzy a Saratova" („Пугачевцы под 

Пензой и Саратовом", Zujeva, 1996, s. 352) se uvádí, že před vzbouřenci utíkali 

především šlechtici, kteří byli nejvíce pronásledováni jako úhlavní nepřátelé kozáků. 

Ve vsi Simbuchino žil s rodinou bojar Jefim Petrovič Čemezov. Jakmile se doslechl 

o zvěrstvech pugačovců, obrátil se na své věrné sloužící, aby u sebe skryli jeho 

šlechtické děti. Ty se po nějaké době shledaly se šťastným otcem, který jejich 

záchranu připisoval svatému Nikolaji. Dal od té doby ve všech svých vesnicích slavit 

každoročně jeho svátek a svoje sídlo přejmenoval na usedlost Nikolskou. 

Jiná z pověstí „Pugačovské zlato na dně jezera lnyško" („Пугачевское золото 

на дне озера Инышко", Zujeva, 1996, s. 353). vypráví о tom, že Pugačov se při 

útěku před pronásledovateli na tomto místě zbavil sudů plných zlata a naházel je 

do jezera. Tehdy se zázrakem objevilo nad opravdovým dnem nové dno. Těžký 

náklad je prorazil a skončil v hlubině. Odtud se je neúspěšně kdysi snažil vylovit 

jakýsi boháč. Dle pověsti se vysvětlení nabízí dvojí, buď jezero nechtělo vydat své 

poklady bohatému, nebo nikomu. 

Ruská píseň „Soud Pugačova", („Суд над Пугачевым", Zujeva, 1996, s. 284) 

začíná slovy: „Судил тут граф Панин вора" (tamtéž, s. 284). Hrabě Panin se ptal 

darebáka Pugačova, zda popravoval šlechtice. Ten se tím netajil a pochlubil se tím, 

že jich dal pověsit na sedm set tisíc i soudci by přál to samé, kdyby tu příležitost měl. 

Dle lidových pověstí byl Pugačov statečný, nebojácný a nepolapitelný vůdce 

loupeživých kozáků, kterého se bál i sám car. Ať si usmyslel cokoliv, dostal, co chtěl. 

Když se mu kdokoliv postavil, porazil ho. V lidovém podání zemřel přirozenou smrtí, 

sešlostí stářím. Pro svou sílu se stal obdivovaným legendárním hrdinou. Pugačov se 

na základě uvedených příkladů jeví podobně jako Razin, tj. neohrožený, ale i zpupný 

vůdce loupeživých kozáků, který se dokázal vysmívat i soudci, ač si byl vědom 

bezvýchodnosti svého postavení. Stal se lidovým hrdinou spíše kvůli tomu, že 

pronásledoval šlechtice, nikoliv proto, že by někomu nezištně pomáhal. 

„Bandité" si mnohdy získávali obdiv lidových vrstev, jelikož byli schopni se 

postavit vrchnosti. Jestliže byli chyceni, nebývaly ani shledány dostatečné polehčující 

okolnosti, nemívali ani mocné přímluvce, proto končívali na popravišti. Pro poddané 

symbolizovali naději na zlepšení životních podmínek. Ve folklórním podáťtf někdy 

nabývali nadpřirozených schopností, což přispívalo ke zvyšování jejich neforfftáíňí 

autority a ke spekulacím o tom, že jisté unikli spravedlivé odplatě vrchnosti. 
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1.1.2 Význam „ušlechtilý loupežník" 

Odlišnou variantou vzbouřence je typ „ušlechtilého loupežníka". Tato postava 

podobně jako „bandita" loupí, páchá zločiny, ale v duchu romantické vzpoury je jeho 

jednání podřízeno nějaké ušlechtilé myšlence, jako je napravení křivdy či nezištná 

pomoc příteli. Jeho čin nebývá vnímán jako spravedlivá odplata, nýbrž jako loupež či 

vražda, ač obvykle ctí morální hodnoty, případně jeho zásluhy převáží provinění. 

Českou lidovou postavou tohoto typu je Ondráš, osobnost z konce 

XVII. století, známá spíše z regionální literatury. Byl synem janovického rychtáře, 

jeho otec toužil po tom, aby jeho potomek dosáhl slušného vzdělání a dal ho 

studovat. Ondráš studia nedokončil, nechal se naverbovat к vojákům. V hospodě 

od janovického souseda vyslechl zprávu o tom, že vrchní ze zámku nechal jeho 

starého otce bezdůvodně „připnout na lavici a vysázet mu pětadvacet ran lískovkou" 

(Sivek, 1959, s. 94). Ondráš pospíchal domů, aby se zastal starého otce. Po cestě 

náhodou pomohl hraběti, jenž uvázl s kočárem v blátě. Místo nabízené odměny ho 

požádal o spravedlivé vyšetření incidentu. Hrabě to však nesplnil. 

Ondráš utekl do hor, stal se členem zbojnické družiny. Pro své schopnosti se 

brzy vypracoval na jejich vůdce. Vzal spravedlnost do svých rukou, začal se mstít 

všem, kteří kdy ukřivdili chudým. Všichni bohatí v kraji se ho báli. Brzy se mu 

naskytla i příležitost pomstít smrt otce. Zajal vrchního ze zámku, kterému splatil 

spáchané příkoří „stejnou mincí". Páni marně stíhali oblíbeného „zbojníka", kterému 

pomáhal všechen prostý lid. Nikdy by ho nedostali, nebýt zrady jeho druha Juráše. 

Tomu bylo slíbeno za zradu sto dukátů. Tento motiv připomíná biblického Jidáše. 

Juráš se nechal zlákat bohatstvím, které si pak ani dlouho neužil. Sám záhy skončil 

na popravišti. Tato pověst připomíná příběhy dalších karpatských zbojníků, například 

bratrů Martina a Jana Pohludků ze Vsetínska (Petiška, 1979, s. 168) nebo Juraje 

Jánošíka z Kysuc (viz Jirásek, 1949, s. 331). Postavě „zbojníka", především 

karpatské v novodobé česká a slovenské literární tradici je ve XX.století věnována 

bohatá sekundární literatura (například Kobzáň, 1958, Melicherčík, 1952, Písková, 

1997). 
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Ondráš se postavil za otce, kterého svévolně nechal zbít panský úředník. 

Když se domáhal vysvětlení u vrchnosti, nedostalo se mu řádné odpovědi. 

V rozhořčeném hněvu se společně se svými druhy mstili za všechna příkoří 

spáchaná na chudých. 

Poněkud neobvyklá postava „ušlechtilého loupežníka" se vyskytuje v ruské 

lidové pověsti „Zloděj zachránil cara" („Вор спас царя", Zujeva, 1996, s. 169). Jedná 

se spíše o zdánlivě „počestného" zloděje, který vykonává svědomitě vlastní 

„řemeslo" a nehodlá páchat „velké" zločiny. Svého přítele nezištně varuje před 

nebezpečím. Carovo uznání vede k jeho napravení. 

Tento příběh se údajně odehrál v době vlády cara Ivana III. Tehdy car chodil 

inkognito po noční Moskvě, navštěvoval hospody, besedoval s lidmi. Seznámil se 

a brzy i sblížil s jedním šikovným zlodějíčkem a podvodníčkem. Převlečený car zjistil, 

čím se nový kamarád živí, a začal ho přemlouvat, aby vykradl státní pokladnu. 

On však odmítl s tím, že něco takového je jeho „řemeslu" zcela cizí. Slíbil však příteli, 

že mu ukáže takové zloděje, kteří to klidně udělají. 

Šli společně moskevskými ulicemi až pod okna jednoho paláce. Zlodějíček 

vylezl až do druhého patra, kde vyslechl rozhovor bojarů z nejbližších carských 

kruhů. Ti se právě domlouvali, že se zbaví cara. Nepoznanému monarchovi se 

nechtělo příliš věřit nějakému podvodníčkovi, přesto však učinil preventivní opatření. 

Celý den se car choval ke svým nejbližším šlechticům jako obvykle, ale tajně povolal 

vojsko. Večer ho jeden z proradných bojarů pozval na návštěvu. Při prípitku mu 

nabídl pohár vína. Car tušil zradu, změnil zvyklosti a nabídl svůj pohár hostiteli. 

„Любил я тебя, хозяин, пуще всех бояр, и, в знак этой любви, прими и пей 

чару государеву, а я выпью из твоей чарки. Ужас обнял всех гостей, 

зломышлявших на жизнь царя; а боярин стал отказываться, как не-достойный 

прикасаться к питью государеву." („Вор спас царя", Zujeva, 1996, s. 170) 

Když se bojar bránil pít z carovy sklenky, dal panovník rozkaz vojákům, aby 

Pozatýkali spiklence, na které zlodějíček ukázal jako svědek jejich tajného jednání. 

Car donutil bojara, který ho pozval, vypít pohár určený původně pro něj. Tak byl 

Potrestán hlavní viník. Vládce vyznamenal toho, jenž mu zachránil život i státní 

Pokladnu. Zahrnul ho bohatstvím a on se pak dle pověsti stal dobrým člověkem. 

Literárním předobrazem „ušlechtilého loupežníka" v německé literatuře je Karl 

Moor, hlavní postava tragédie Friedricha Schillera „Loupežníci" (1782). Již první 

Představení zaznamenalo bouřlivý úspěch, a Schiller se tak zařadil mezi významné 

11 



německé dramatiky. Příběh ze šlechtického prostředí zpracoval novátorským 

způsobem a využil obvyklé typy postav ve zcela jiných souvislostech. Drama bylo 

přeloženo do češtiny již v roce 1786. Později bylo inscenováno mj. Josefem 

Kajetánem Tylem a jeho hereckou společností. Sám autor se inspiroval anglickou 

a francouzskou literaturou druhé poloviny XVIII. století, především filozofickými 

myšlenkami Rousseauovými. 

Do ruštiny byli „Loupežníci" (titul v ruštině „Разбойники") přeloženi v roce 

1793 (překladatel N. Sandurov, dle Schillerova originálu) a za života Puškina ještě 

dvakrát (1824 F. F. Ivanov, dle volně přepracované francouzské verze, 1828, 

N. Ch. Ketčer dle originálu). 

Schillerův vůdce loupežnické bandy se významnou měrou liší od jiných 

literárních charakterů svými vlastnostmi. Schiller vytvořil nového, dobového 

a zároveň vlastenecky smýšlejícího hrdinu, který byl schopen aktivním činem 

poukázat na prohnilost, zbabělost a pasivitu aristokracie v malých německých 

rozdrobených knížectvích na konci XVIII. století (Berkovskij, 1976, s. 515). 

Karl Moor je romantický hrdina, jenž je osudově vtažen do překotného sledu 

událostí. Zatímco žil v Lipsku bezstarostným studentským životem, v rodném 

knížectví připravoval jeho vlastní bratr proti němu spiknutí. Karl si vážil svého otce, 

psal mu kajícný dopis, v němž se mu omlouval za prohřešky, jichž se dopustil. 

Společně se svými přáteli, volnomyšlenkářskými libertiny, diskutovali o svobodě, 

rovnosti a o spravedlnosti ve společnosti. Marně však hledali příležitost k nějakému 

rozhodnému činu, jediné, co jim nechybělo, bylo revoluční nadšení. Tímto motivem 

Postava Karla přesahuje k „bouřícímu se snílkovi". 

Když Karl dostal od otce dopis, v němž se dozvěděl, že byl vyděděn, získal 

jeho vzdor konkrétnější podobu. Rozhodl se pomstít celému lidstvu za všechnu 

nespravedlnost. Nechal se přáteli přesvědčit, aby se stal „hejtmanem tlupy 

loupežníků". Společně pak odešli do dalekých lesů, do Čech. 

Zatímco mladší bratr Franz pokračoval v intrikách, Karl vedl tlupu loupežníků 

neobvyklým způsobem. Jeden z nich, Roller, byl zajat a odsouzen. Loupežníci se ho 

rozhodli osvobodit. Přitom vyplenili ženský klášter, zneuctili jeptišky a vypálili město. 

Využili nastalého zmatku, požáru a rabovali. Moor nevěřícně kroutil hlavou, cože 

všechno dopustil, aby bylo pácháno jeho jménem. Vyhnal Schufterleho, který se mu 

přiznal, že vhodil malé dítě do plamenů. Na další neobvyklé činy nezbylo hejtmanovi 

již více času, protože se na ně chystala vojenská trestná výprava. 
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Dříve než došlo к bitvě, objevil se v lese páter, vyjednavač druhé strany. Kněz 

vypočítával hejtmanovi do očí všechny zločiny, jichž se dopustil na bohabojných 

a čestných křesťanech. Nabídl Moorovi vyváznutí bez trestu, jestliže opustí bandu 

a vzdá se do jeho rukou. Karl odmítal a odpovídal na všechna obvinění konkrétními 

žalobami. Symbolem „loupežnické spravedlnosti" byly jeho čtyři drahocenné prsteny. 

Každý z nich stáhl z ruky jednomu vysoce postavenému člověku, jenž se zpronevěřil 

proti morálce. Vytýkal prodejnost úředníkům, prohnilost církve, která „káže vodu, ale 

pije víno". Vyjednavač změnil taktiku. Obrátil se к loupežníkům. Oslovil je jménem 

celé církve, aby vydali hejtmana. I sám Moor se přimlouval za vlastní zatčení. Kněz 

se jen divil, ale nenašel se žádný, kdo by dobrovolně vydal vůdce. Moor přemýšlel, 

jak by se odvděčil věrným druhům. Místo odměny jim přísahal věčnou věrnost. 

Do tlupy tehdy přibyl nový muž, představil se jako Kosinský. Dříve než byl 

Přijat, proběhl mezi ním a hejtmanem jakýsi „přijímací pohovor". Ten na jeho 

vychloubání reagoval slovy: „A naučil ses šermovat jen proto, abys zabíjel ubohé 

cestující pro tolar anebo bodal ženy zákeřně do břicha? Jdi, jdi! utekl jsi chůvě, 

Protože ti hrozila metlou!" (Schiller, 1886, s. 110). 

Diskuse ještě chvíli pokračovala ve srovnatelném duchu. Již to začalo vypadat 

tak, že nový člen přijat nebude. Karl na tomto místě vyčítal příchozímu, že se chová 

jako „bandita". Když Kosinský začal vyprávět Moorovi příběh své nešťastné lásky, 

hejtman zpozorněl. Po předčasné smrti otce zdědil v Čechách panství. Miloval 

krásnou Amálii, chystala se svatba. Náhle však byl povolán ke dvoru. Vědom si své 

šlechtické povinnosti, vydal se ihned na cestu. Tam pobyl ve vězení kvůli podezření 

2 vlastizrady přibližně měsíc, pak byl propuštěn. Po návratu se dozvěděl strašlivou 

Pravdu. Hrabě dal dívce na vybranou - buď mu bude po vůli, nebo mladého šlechtice 

nechá popravit za domnělou vlastizradu. Amálie se podvolila. Kosinský byl chycen při 

pokusu o pomstu a vyhoštěn. Moor si vzpomněl na vlastní stejnojmennou milou, 

kterou zanechal doma ve Francích samotnou. Rozhodl se zjistit, co se s ní stalo. 

К jeho rozhodnutí přispěly i poplašné zprávy z domova. 

Dříve než se dal do zjednávání pořádku na panství, chtěl se inkognito 

seznámit s aktuální situací. Nechal se ohiásit na zámku jako hrabě Brand. Až nyní se 

Moor dozvěděl, že jeho milovaný otec, na něhož stále vzpomínal, prý zemřel. Netušil, 

že tato informace byla klamná. Vyčítal si jeho smrt, věřil, že byl toho sám příčinou. 

O něco později se starý sluha Moorů setkal s hrabětem Brandem mezi čtyřma očima. 

Karl ještě nějakou dobu tajil pravou identitu. Když se ale dozvěděl, jak to bylo s jeho 
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vyděděním, přiznal se, že je opravdu Franzův starší bratr. Za nějakou dobu se 

náhodou sešel s Amálií. Ta s ním hovořila jako s neznámým hostem, ale mezi řečí 

mu potvrdila, že na milého stále čekala. 

Dále navázal výstup, který se odehrával v táboře loupežníků pod starou 

rozsypanou věží. Loupežníci se hádali mezi sebou o nějakou malichernost. Spor 

skončil smrtí jednoho z nich. Následoval půlnoční výjev, kdy Moor zpíval píseň 

s motivem Brutovy zrady na Caesarovi. Moor pochyboval o správnosti své zločinné 

činnosti. Veškeré konání však podřídil boji za lidskou svobodu, za vlastní svědomí. 

Tento motiv přesahuje k typu „moralizujícího loupežníka". 

V závěrečném výstupu dramatu se naposledy setkali prohlédnuvší otec 

a domů navrácený nezdárný syn, což připomíná biblický motiv „návrat ztraceného 

syna". Otec Maxmilián Moor si uvědomil proradnost Franzovu. Loupežník Karl 

požádal otce o požehnání, ten byl nakloněn mu odpustit. Na scéně se objevila znovu 

Amálie. Šťastné shledání se teprve nyní změnilo v tragédii. Karl se omluvil otci 

za spáchané zločiny a odmítl Amáliinu lásku. Byl si vědom toho, že přece nemůže 

být nevěstou hejtmana lupičů a vrahů. Ona, ač věděla, co byl Karl doopravdy, znovu 

se mu vrhla do náruče, trvala na tom, že ho má přesto ráda. Loupežníci mu 

připomněli starou přísahu. Karl váhal, pak ji zabil. Loupežník Grimm ocenil jeho 

obětavost: „Zaplatiľs dluh i s lichvářskými úroky. Udélaľs víc, než by udělal kdokoli, 

aby obhájil svou čest. Ted pojď s námi!" (Schiller, 1886, s. 174) 

Karl Moor poznal svůj omyl, když se domníval, že dalším krveprolitím obhájí 

právo a spravedlnost. Zároveň nemohl jako šlechtic jednat jinak, chtěl-li zůstat 

čestným. Naposledy promluvil к přátelům, к loupežníkům: „Ovšem, teď již není v mé 

moci, abych napravil minulost - co je zničeno, zůstane zničeno - co jsem povalil, 

nikdy už nepovstane. - Ale přece mi ještě něco zbylo, čím mohu zase usmířit 

uražené zákony, čím uzdravím pohaněný řád!" (Schiller, 1886, s. 175) 

Zpochybnil účinnost odčinění zla dalším hříchem. Opustil své druhy, aby se 

dal poznal chudému člověku, který za jeho dopadení dostal odměnu. Varianta tohoto 

ušlechtilého motivu později posloužila jako součást kanonizované podoby motivu 

zbojníka - „bohatým bral, chudým dával". Schillerův hrdina proto obětoval život, aby 

někomu jinému pomohl a zároveň ulehčil svému svědomí. 

Karl Moor je typ „vzbouřence", který podlehl nepřízni osudu. Snažil se jako 

osvícenský vzdělanec obhájit své vlastní představy o morálce, o svobodě, byl však 

nucen přehodnotit chápání nejvyšších hodnot. Když se změnily podmínky, nechal se 
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přáteli přemluvit, aby se dal na loupežnickou dráhu. Sám cítil společenskou 

povinnost zbytečně neubližovat nevinným. Karl Moor sice svým osamělým buričským 

vzdorem nemohl změnit celou společnost, ale dokázal si v nezáviděníhodných 

osudových okamžicích zachovat vysokou morální úroveň. Když byl sám ztracen, 

pomohl alespoň chudákovi. Jeho osobní oběť se ukázala jako marná. V konečném 

zúčtování převážila jeho vina nad laskavostí a ušlechtilostí. 

Motiv účelově změněné identity postavy (Karl Moor se představil jako hrabě 

Brand), se objevuje i u postavy Pugačova (vystupoval pod jménem cara Petra III.). 

U Máchy se můžeme setkat s tímto motivem v Cikánech, kde ani jeden z cikánů 

nebyl tím, za koho se vydával, respektive za koho byl považován. 

Podobně jako v „Loupežnících", tak i v závěrečné části Pugačovské rebelie 

docházelo ke sporům mezi kozáky. Někteří byli ochotni i intrikovat proti svému 

hejtmanovi, u Puškina atamanovi. Pugačov byl nakonec svými bývalými věrnými 

kozáky vydán spravedlnosti. 

Máchův Vilém uvažoval podobným způsobem jako Karl Moor, nemohl 

pochopit zradu vlastního otce, který ho bezdůvodně vyhnal. Oba tak zpochybnili 

nutnost počátku svého loupežnického působení. 

Postava „ušlechtilého loupežníka" obvykle zůstává ve své podstatě zločincem, 

ale svým působením se snaží napravit nějakou újmu, jeho gesto romantické vzpoury 

vede к závažnému trestnému činu, za jehož spáchání je pak souzen. 

1.1.3 „Odbojník", „psanec" 

Romantickému pojetí nejvíce odpovídají postavy, které se z přesvědčení o své 

pravdě, v dobrém úmyslu, v touze po nápravě křivdy postavily proti vrchnosti, ale 

jejich snaha nebývala pochopena. „Odbojníci" bývali proto postaveni před soud jako 

vzbouřenci a obvykle odsouzeni za vzpouru proti vrchnosti a popraveni. 

Historicky nejstarší z českých lidových postav tohoto typu je vladyka Horymír 

zNeumětel. V době vlády bájného knížete Křesomysla se dle pověsti (Jirásek, A.: 

O Křesomyslovi a Horymírovi, 1946, s. 72, Petiška, E.: O Horymírovi, 1973, s. 79) 

rozmohla mezi lidmi touha po zlaté a stříbře. Mnozí ze zemědělců opouštěli pole, aby 

zkusili štěstí jako kovkopové. Horymír si stěžoval samotnému knížeti, že „není, kdo 

by obdělával půdu". Ten ho sice vyslyšel, ale sám netrpěl nedostatkem, a proto 
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nechal věcem volný průběh. Zpráva o Horymírově udání se donesla i ke zlatokopům. 

Ti se rozhodli pomstít se nepohodlnému vladykovi. Podařilo se mu utéct a s pomocí 

bohů a věrného koně Šemíka zničil jejich doly. Kníže se rozzlobil a odsoudil 

Horymíra к smrti. Když kníže zjistil, že odvážný jezdec zdárně přežil legendární skok, 

nechal se obměkčit přímluvou moudrých mužů a dal vladykovi milost. Horymír se 

vzbouřil proti nespravedlivému rozhodnutí panovníka, zastal se těch, kteří svou prací 

dávají obživu všem lidem, nejen několika jednotlivcům. Horymír při své obhajobě 

argumentoval tím, že bez obilí by mohl v zemi vypuknout hladomor. Křesomysl se 

nechal zlákat vidinou bohatství. Horymír tak projevil prozíravější smýšlení než 

panovník. Byl za to sice trestán, ale vytrval ve svém přesvědčení. 

Postavou původně z konce XV. století je havíř Opat (Tyl, 1951, s. 9). Příběh 

utlačovaných kutnohorských horníků končí dle historických pramenů 5. 8. 1496 jejich 

popravou. Král Vladislav si zvolil za své sídlo Budín, Prahu a České země 

navštěvoval jen sporadicky. Toho využili kutnohorští úředníci ve svůj prospěch. 

Okrádali havíře na platu i krále na povinných odvodech. Bylo otázkou času, kdy 

dojde к rebelii. Písemná stížnost havířů na chování úředníků na sebe nenechala 

dlouho čekat. Když nepochodili u městské vrchnosti, obrátili se přímo ke králi. Páni 

ale byli rychlejší a dříve, než havířské poselství dorazilo к panovníkovi, si vymysleli 

lživá obvinění. Delegace nespravedlivě obviněných havířů se vrátila s nepořízenou. 

Tehdy se rozhodli až do vyřízení oprávněných požadavků přerušit práci v dolech. 

Hrozilo, že zasáhne vojsko. 

Královský hejtman naoko nabídl vzbouřencům vyjednávání. Požádal je, aby 

mezi sebou vybrali třináct nejlepších, s nimi pak bude uzavřena dohoda. Když havíři 

včele se starým, váženým předákem Opatem (Tyl, 1951, s. 63) dorazili 

na poděbradský zámek, změnili se z vyjednavačů na vězně. Po rychlém procesu byli 

popraveni za vzpouru. 

Tyl doplnil svoji literární podobu historické události o postavu vůdce 

vzbouřenců Opata, který se stal vůdcem odboje spíše na základě vývoje událostí. 

Právě ten patřil dlouhou dobu к umírněným havířům, kteří usilovali o dohodu 

s vrchností, brzdil mladší v projevech rebelie. Když poznal, že situace je příliš 

vážná na to, aby byla řešitelná pouhou domluvou, dal svoji přirozenou autoritu 

do služeb vzbouřenců, což se mu stalo osudným. 
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Vypráví se (Petiška, 1973, s. 126), že po těchto událostech přišla velká 

povodeň a rudy v dolech rázem ubylo. Později došlo к vyšetřování a rehabilitaci 

odsouzených, ale výsledek soudu byl již nezvratitelný. Utlačovaní havíři se vzbouřili 

proti zvůli mocných, obhajovali právo na slušné životní podmínky, nepředpokládali 

žádné intriky ani zradu a padli do připravené pasti. Dle pověsti položili život 

za oprávněné požadavky, za spravedlnost. Hlavním tématem v obou pojetích byla 

vzpoura havířů proti nespravedlivému jednání vrchnosti. Lze považovat 

za romantické doplnění lidové pověsti závěrečnou zmínku o tom, že královská 

vyšetřovací komise, která prokázala nevinu havířů, dorazila pozdě. 

Další literární postavou zdoby Vladislava Jagellonského, známou též 

z lidových pověstí, je Dalibor z Kozojed (Jirásek, 1953, s. 222, Francek, 1999, 

s. 141). Jeho příběh se odehrává v roce 1498. Tehdy žili i páni naklonění prostému 

lidu, к nimž se mnohdy utíkali ti, kdo nemohli vydržet těžké životní podmínky. Ovšem 

tehdy byli poddaní majetkem pána. Když svévolně opustili své místo a přeběhli 

jinam, bývali posíláni zpátky. Jedna skupina takových vzbouřenců si vynutila na 

svém pánovi smlouvu, kde se jich písemně zřekl. S tímto dokumentem utekli na 

panství Dalibora z Kozojed. Původní vlastník si nenechal nic líbit, nechal ukrást 

Daliborovi smlouvu a zažaloval ho u pražského soudu. 

Dalibor byl odsouzen za krádež majetku a zavřen do vězení. Požádal 

strážného, aby mu obstaral housle, na něž se naučil hrát. Zaháněl tak chmurnou 

náladu a dlouhou chvíli. Tehdy se pod jeho oknem scházely zástupy lidí 

a odměňovaly ho, jak mohly. Jeho obliba stále stoupala. Soudci se začali obávat, aby 

j »v jeho písních nebyla skryta touha po pravdě a po svobodě". Brzy nato byl odsouzen 

a popraven. Idealizovaný Dalibor projevil svoji dobrou vůli. Podcenil však touhu 

po pomstě jiného majitele poddaných. Z morálního hlediska měl nárok na to, aby 

Přijal nové příchozí, kteří dokonce měli řádnou smlouvu. U soudu se jí však nemohl 

Prokázat, proto byl odsouzen za krádež. Jeho smrt nebyla mezi prostým lidem nikdy 

zapomenuta. Dle lidového podání byl sťat neprávem. 

Postavou z konce XVII. století je vůdce povstání Chodů Jan Sladký Kozina, 

I hlavní postava Jiráskova románu „Psohlavci". V roce 1694 bylo prodáno chodské 

panství svobodnému pánovi Lamingerovi z Albenreuthu, přezdívanému Lomikar 

(Jirásek, 1973, s. 17). Na Chodsku odjakživa žili hraničáři, kteří věrně hájili hranice 

Českých zemí. Za věrnou službu měli četná privilegia od králů. Nový majitel o něčem 

takovém nechtěl slyšet a požadoval od Chodů robotu a jiné poddanské povinnosti. 

17 



Když se ohradili proti upíráni starých práv, vysmál se jim a staré listiny jim před 

očima spálil. Ani soud neuznal oprávněnost jejich požadavků, navíc byl Kozina uznán 

jako viník odboje a popraven. Dle lidové pověsti vyzval Kozina nespravedlivého pána 

na „boží súd do roka a do dne". Jeho slova se prý vyplnila a Lomikar zemřel. 

Jan Sladký Kozina v čele vzbouřených Chodů, představuje mluvčího sociální 

skupiny, které byla upřena její nezadatelná práva. Pokusil se je hájit osobním 

jednáním, nebál se ani soudu, jelikož byl přesvědčen o oprávněnosti svých 

argumentů. Chodové se pokoušeli se obhájit svá privilegia v Plzni, snažili hájit svá 

práva u panovníka ve Vídni, odvolali se k apelačnímu soudu v Praze. Všechno úsilí 

bylo marné. Došlo к střetu Chodů s vojskem, při němž byli někteří z vůdců zabiti, jiní 

uvězněni. Kozina a byl odsouzen za vzpouru do žaláře. Rozhořčený Laminger dosáhl 

obnovení procesu a Kozinovi byl trest změněn na popravu. Soudci dali za pravdu 

mocnějšímu, nechali se přemluvit a uplatit. Ani kněz, který dával Kozinovi poslední 

pomazání, nezviklal hrdého Choda v jeho přesvědčení. 

Podobným typem jako „odbojník" je „psanec", jenž hájil zájmy nějaké skupiny, 

o jejichž oprávněnosti byl vnitřně přesvědčen. Vzbouřil se nikoliv proti zvůli mocných, 

nýbrž proti stávajícímu, jemu nevyhovujícímu stavu, a tím se stal psancem. 

Mezi tyto postavy patří Hernani, hrdina stejnojmenné tragédie (premiéra 1830) 

Victora Huga. Toto drama je považováno za jednu z nej významnějších divadelních 

her francouzského dramatu první poloviny XIX. století. Jeho autor se inspiroval 

příběhem ze španělské historie z počátku XVI. století, z doby, kdy vládl španělský 

král Karel I. Tento vladař je spíše znám jako don Carlos nebo později jako císař 

Svaté říše římské Karel V. 

V úvodu příběhu došlo ke konfliktu psance Hernaniho a tehdy již krále dona 

Carlose. Oba se ucházeli o ruku krásné doni Sol da Silva. Setkali se u dívky 

na zámku, kde se oba sokové pohádali. Ona dávala přednost psanci. 

Dříve než se mohli vzít, musel Hernani splnit šlechtickou povinnost a pomstít 

smrt svého otce, kterou má na svědomí otec panovníka. Rozloučil se se Sol a při 

přípravách svého plánu se skrýval v horách. Navíc musel zabránit sňatku vyvolené 

s dalším nápadníkem, jejím strýcem, vévodou donem Ruyem Gomézem da Silva. 

Hernani se vloudil na Silvův hrad jako poutník, kde se nechal poznat. Byl tam ale 

Překvapen králem, který ho stíhal pro urážku. Před rozlíceným vladařem ukryl 

Hernaniho právě don Goméz. Zachráněný šlechtic na oplátku slíbil vévodovi, že je 

Připraven pro něho zemřít, kdykoli to uzná za vhodné. Svatba se nekonala. 
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V té době vzbouřenci připravovali převzetí moci ve Španělsku a zavraždění 

krále. Los padl na Hernaniho, který měl shodou okolností s panovníkem nejvíce 

nevyřízených účtů. Vzpoura byla ale odhalena. V okamžiku, kdy měli být popraveni 

odbojní šlechtici, Hernani odhalil svou pravou totožnost. Představil se jako Jan 

Aragonský a žádal popravu i pro sebe. Zároveň vyčetl donu Carlosovi smrt svého 

otce, kterou zavinil otec panovníkův, když ho bezdůvodně nechal popravit. Hernani 

kvůli tomu odešel do exilu, kde se připravoval na pomstu. Když se v témže okamžiku 

Don Carlos dozvěděl, že byl jmenován císařem, dal všem spiklencům velkoryse 

milost. Don Carlos se zachoval jako pravý šlechtic. Hernani, nyní po pravým jménem 

vévoda Aragonský, si vzal doňu Sol s požehnáním krále, zdánlivě jeho štěstí již nic 

nestálo v cestě. Ovšem černá maska na slavnostním karnevalu a v ní don Da Silva, 

mu připomněla starý slib: 

"Vezmi si tento roh a měj ho za váhu mé pravdomluvnosti. Kdykoli budeš 

ohtíti, done Ruyi Gomézi, ukončit moje žití, jen к ústům přilož - poslechnu jeho hlas. 

Za svědky mrtvé mám. - Dnes vypršel tvůj čas. Jsi tedy připraven?" (Hernani, s. 98) 

Scéna připomíná podobný motiv z Puškinovy povídky Výstřel. I tam byl 

šlechtici v okamžiku největšího štěstí krátce po svatbě připomenut starý slib. Hugo 

zvolil odlišný záměr. Zde tato scéna posloužila jako další dějství tragédie čestného 

šlechtice Hernaniho. U Puškina se jednalo o vyvrcholení příběhu o zachování cti 

důstojníka. 

Hernani zprvu zaváhal mezi povinností šlechtice a citovým štěstím. Až když ho 

doňa Sol předešla a napila se jedu, pak teprve splnil slib. Okolnosti ho donutily, 

zachovat se jako šlechtic. Ztratil život, nikoliv čest, byt' byl Hugem nepřímo označen 

za váhavce, který se nechá zahanbit ženou. Motiv váhání se vyskytuje i u typu 

„bouřící se snílek". 

V českém překladu je Hernani nazýván banditou, lupičem, psancem, rebelem, 

spiklencem, což odpovídá původnímu sémantickému poli „zbojníka". Hernani se 

zachoval jako šlechtic. Kdyby nepomstil otcovu smrt, kdyby se nezastal své lásky, 

kdyby nesplnil daný, byť poněkud lehkovážný slib, stal by se nepřijatelným 

pro společnost i pro sebe samého. Zachování tohoto principu ho přivedlo do záhuby. 

Hernaniho vzpoura byla marná, byť pro muže a šlechtice jeho postavení 

opodstatněná. 
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Mezi postavy „odbojníků" patří i hlavní postava stejnojmenné Mickiewiczovy 

poemy Konrád Wallenrod, pololegendární lidový hrdina litevských pověstí 

z XIV. století. Tehdy bojoval řád německých rytířů, tj. křižáků, proti „nevěřícím", tj. 

proti Litevcům. Skutečná historická postava, stejnojmenný velmistr řádu, tehdy svým 

nepochopitelným váháním a čekáním na posily způsobil to, že německá vojska byla 

zcela zdecimována nepřítelem. Mickiewicz zde autorsky na historickém materiálu 

rozvinul myšlenku, že „jedinou zbraní otroka je zrada". 

Wallenrod se stal členem řádu v dětství, kdy jako sirotek přišel do kláštera. 

Svou statečností v bojích s Maury, příkladnou zbožností a dalšími ctnostmi se stal 

jediným všeobecně přijatelným kandidátem na funkci velmistra. Vadilo málokomu, že 

byl původně mezi Prusy cizincem. Wallenrod si uvědomoval svoji zodpovědnost 

za řád, zároveň však byl vychován starým mnichem v úctě к předkům, především 

к těm, kteří položili život za svobodu milované vlasti. Sám Litevec se stal svým 

bratřím úhlavním nepřítelem. V tom se odehrávala jeho vnitřní osobní tragédie - řešil 

spor, zda zůstat čestným válečníkem či obhájit svědomí vlastence. 

Tajemná kajícnice, poustevnice z věže, mu zpěvem stále připomínala osud 

nebohého litevského národa. Oslovila ho jako poslední naději pro Litevce. Ona sama 

se dobrovolně uchýlila do samoty a rozjímání. Dlouho marně hledala příležitost, jak 

by Wallenrodovi mohla připomenout jeho vlasteneckou povinnost, zpívala proto 

litevské vlastenecké písně a doufala, že je Wallenrod zaslechne. Záměr se zdařil, 

on však stále váhal, zda zradit řád nebo vlast. 

Další, kdo přispěl к jeho pochybnostem, byl potulný žebrák, jenž zpíval 

na křižácké slavnosti. Připomněl Wallenrodovi litevského vůdce Waltera. Ten byl 

vychován Němci jako křesťan a zároveň „litevským bardem" jako vlastenec. Oženil 

se s Aldonou, hrdou Litevkou. Po prohrané bitvě se vrátil zpátky do hor, stal se 

Psancem. Jeho milovaná žena ze smutku, všemi opuštěna vstoupila do kláštera. 

Nezůstal nikdo, kdo by hájil Litvu proti nepřátelům. 

Sám Wallenrod požádal pěvce o hudební doprovod a reagoval zpěvem balady 

o Alpuhaře. V baladě Maurové prohráli válku se Španěly. Jejich vůdce Almanzor 

Poklekl před vítězi, objal a políbil jejich vůdce. Dříve než se stačili vzpamatovat 

z Překvapení, vysvětlil své nepochopitelné jednání. Zachoval se jako zrádný přítel -

navenek se tvářil, že opustil svoje vojsko, ve skutečnosti však byl nemocen 

a Pomstychtivé „rozséval mor". Nenašel účinnějšího prostředku, jak se pomstít 

nenáviděným nepřátelům. Wallenrod dozpíval a ulekl se obsahu staré písně. 
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Prohrané tažení křižáků potvrdilo zprávy, že zrádce musí být uvnitř vojska. 

Zvědové přinesli zprávy o tom, že velmistr se prý radil s poustevnicí litevsky, že tajně 

jednal s nepřátelským knížetem Vitoldem. Tajný tribunál ho odsoudil к smrti. On se 

však vyhnul vykonání rozsudku tím, že sám pozřel jed. Nabízel svému vychovateli, 

starému mnichovi, nechť odejde na věčnost s ním. Ten s díky odmítl, nabídl však 

Wallenrodovi, že o jeho statečnosti bude vyprávět celé Litvě. Kati přišli pozdě, stihli 

pouze vyslechnout přímo z úst velmistra krutou pravdu o jeho zradě. 

Mickiewicz nazval tuto báseň historickou povídkou z dějin litevských 

a pruských. Wallenrod pochyboval o síle vlastního národa, přesto se rozhodl pomoct 

mu i za cenu zkázy vlastního vojska. Měl všechny předpoklady stát se uznávaným 

velmistrem, ale stal se psancem vlastního svědomí. Vzbouřil se v nastalé situaci, 

zničil vlastní vojsko, ale zachránil milovanou vlast a přitom obětoval život. Křižáky byl 

považován za zrádce, ale pro Litevce se stal národním hrdinou. 

V ruské literatuře se Kondratij Fjodorovič Rylejev, představitel děkabristických 

básníků (popraven 1825), v národním eposu „Vojnarovskij" inspiroval reálnou histo-

rickou postavou. Vojnarovskij byl synovec ukrajinského hejtmana Mazepy, který se 

postavil po boku svého strýce za nezávislost Ukrajiny. Spojil se proto dokonce proti 

ruskému carovi se švédským králem Karlem XII. Povstání za svobodu milované vlasti 

bylo poraženo a Vojnarovskij spolu s dalšími usvědčenými povstalci byl poslán 

do vyhnanství na Sibiř. Text zachycuje hrdinu až po potlačení vzpoury. Vojnarovskij 

vyprávěl svůj příběh učenému společníkovi Millerovi, který pozorně naslouchal líčení 

osobních zážitků i podrobnému popisu událostí. Hodnotil sám sebe jako 

vlasteneckého mučedníka. Litoval smrti Mazepy, zároveň pochyboval o smyslu 

povstání i o opravdových úmyslech svého strýce, jehož dříve až nekriticky obdivoval. 

Vojnarovskij i přes neutěšenost životních podmínek ve vyhnanství na Sibiři, přes 

ztrátu svobody, neztratil naději ve vítězství. Nepropadl nikdy malomyslnosti, podobně 

jako sám Rylejev si do samého konce zachoval víru ve svou pravdu. 

Mickiewicz a Rylejev se liší od jiných romantických autorů mimo jiné tím, že se 

Pokusili zobrazit v literární podobě vlastenecké hnutí národů, které v té době neměly 

vlastní autonomii. 

Postavy „odbojníků, psanců" obvykle měly pádný důvod, proč se postavit 

vrchnosti. „Psanci" byli přesvědčeni o své pravdě, o oprávněnosti vzpoury, proto se 

Postavili proti pánovi. Ve svém přesvědčení vytrvávali obvykle až do tragického 

konce. Nejednou se později ukázalo, že jejich požadavky byly oprávněné. 
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1.1.4 Význam „moralizující zločinec" 

Postava „moralizujícího zločince" je ve své podstatě „bandita", který podlehl 

nepřízni osudu a zároveň se u něj probíralo svědomí. Nezabýval se otázkou 

oprávněnosti svého jednání, chápal to jako východisko z nouze. Často se ocitl 

na periferii společnosti, odkud nenalézal úniku. 

Mezi postavy „moralizujících zločinců" patří hlavní postava Puškinovy poemy 

„Bratři loupežníci" („Братья разбойники"). Původně Puškin zamýšlel vytvořit poemu 

o osudu dvou bratrů, kteří byli společně odsouzeni za spáchané zločiny. Zachovalo 

se pouze torzo, které bylo nejprve publikováno ve sborníku „Polární hvězda" 

(„Полярная звезда", 1825), samostatně text vyšel v roce 1827. Básník se inspiroval 

skutečnou událostí, o níž se dozvěděl při svém pobytu v Jekatěrinoslavi. 

öle dobových pramenů v roce 1820 dva odsouzenci-bratři, kteří byli společně 

spoutáni, přeplavali Dněpr, a zachránili si tak život. 

Staršímu z loupežníků se později podařilo zachránit holý život, mladší 

při dobrodružném útěku zahynul. Shodou okolností se staršímu podařilo dostat se 

mezi psance, kteří žili jako strašlivé společenství mimo dosah zákona. Vyprávěl jim 

o tom, co zažil, vzpomínal na mrtvého bratra. Jeho posluchači se živě zajímali o jeho 

životní zkušenost. 

Nenechal se příliš přemlouvat a začal zeširoka vyprávět od trpkých zkušeností 

z dětství. Společně tehdy s bratrem vyrůstali jako sirotci v cizí rodině, která pro ně 

měla jen pohrdání a přehlížení. Když tento úděl již nemohli více snášet, utekli 

do lesa. Tam se živili jako lapkové bez svědomí, přepadali všechny bez výjimky. 

Jednou se mladší z bratrů marně přimlouval za život starce, kterého přepadli 

a oloupili. Užívali si svobodného života, lacino nabyté síly a bohatství. Nějakou dobu 

se nenašel nikdo, kdo by se jich nebál. Sláva ovšem netrvala dlouho. Byli brzy 

chyceni a odsouzeni do vězení. 

Vypravěč, starší z loupežníků, pokračoval ve vyprávění. Vrhli se společně 

do řeky. Dva vojáci je pronásledovali. Jeden z nich utonul, druhého zabili. Mladší 

bratr byl zraněn a v náruči staršího zemřel. Dovyprávěl svůj příběh tím, že znovu 

zmínil motiv zbytečné smrti starce, jehož zavraždil vlastní rukou. Nyní si již dovedl 

Představit, že jeho tehdejší zločin byl zbytečný. 
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Dle „Puškinské encyklopedie" (Nazraň, 1999, s. 288) se jedná o nedokončený 

text. Na základě dochovaných slok lze usuzovat, že Puškin sympatizoval s hlavní 

postavou. Oba loupežníci byli již od dětství pronásledováni nepřízní osudu, žili 

na okraji společnosti. Jedinou cestou, jak dosáhnout uznání, bylo překročit zákon. 

Starší z loupežníků se neštítil vraždy, nehnulo se v něm nikdy svědomí. Vždy 

však miloval a ctil mladšího bratra. Vždyť to byl právě on, který mu připomněl 

zbytečnost vraždění pro lup. Bohužel právě v okamžiku prozření přišel o to jediné, 

čeho si vážil, o bratra. Sice se dostal mezi sobě rovné, ale sám a bez možnosti 

návratu do společnosti slušných, strašnými zločiny nezatížených lidí. Mamě se 

vzbouřil proti osudu, zůstal na periferii společnosti. 

Jedná se o postavu, která svým jednáním zasluhuje spíše opovržení. Básník 

připojuje několik motivů, jakýchsi polehčujících okolností. Ty by mohly posloužit jako 

prostředky к vyvolání soucitu se zločincem. Loupežník se tak stal plastičtějším, ač 

jeho vina nadále zůstala zřejmá. Mladší z bratrů se choval do jisté míry jako šelma, 

která zabíjí jen pro svoji obživu, nikoliv z pomsty, pro zábavu či pro pouhé pobavení, 

dokonce se v něm ozvalo i svědomí, čímž významně ovlivnil staršího. 

Mezi romantické literární typy „moralizujících loupežníků" patří hlavní postava 

básně „Loupežník" („Разбойник", 1830) méně známého ruského autora Matveje 

Pokrovského. Příběh je pojat jako autorské vypravování starého zločince, jenž se 

ohlíží za vlastní minulostí. Nikde se zde neobjevuje jeho jméno. 

Text je zaznamenán fragmentárně a zároveň chronologicky od jeho dětství 

až po poslední noc před popravou. Sám sebe považoval za dobrého, citlivého 

člověka. Až osud zkazil jeho životní štěstí. Již v patnácti letech osiřel. Když s ním 

Pěstouni špatné zacházeli, utekl do volné přírody. Ujala se ho mladá vdova s malým 

synkem. Stal se mladým hospodářem. Společně se starali o chudého starce, který se 

k nim chodil se najíst. Když ale mladému došla trpělivost, chudáka vyhnal. Vypravěč 

se trápil výčitkami svědomí a bez vysvětlení znovu odešel do lesa. 

Tehdy před mnoha lety svůj čin jako hřích necítil. Vždyť přeci dělal stále dost 

Pro jiné a na něj se nikdy nedostalo, když se ocitl v úzkých. Vždy se musel o sebe 

Postarat sám. „На место рая ад в душе ..." (Pokrovskij, 1830, s. 20). Svého činu 

však pořádně litoval až nyní, po dlouhých letech, kdy vzpomínal na uplynulý život. 

Postavil si v lese chatu, v níž nějakou dobu spokojeně žil stranou od lidí 

v naprosté nezávislosti a v harmonii s přírodou. Jednou kolem jeho domu šly dvě 

ženy, od pohledu matka s dcerou. Všiml si, jak jsou chudé, nedalo mu svědomí 
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a pozval je dál. Zůstaly u něj bydlet. Záhy se zamiloval do mladší z nich, do Marie. 

I ona opětovala jeho náklonnost. Vzali se, měli spolu osm synů. On chodil pracovat 

do lesa, o domácnost se staraly žena s tchyní. Tak spokojeně prožili třicet let. Děti 

se mezitím rozešly do světa. 

Když jednou, žena a tchyně zůstaly doma samotné, přišli nějací tuláci, kteří 

požádali o pomoc. Za tu se ale odvděčili tím, že dům zapálili a ženy zabili. Vypravěč 

zůstal znovu sám. Navíc ve vzteku zabil nějakého člověka, který se nachomýtl poblíž 

doutnajících trosek. Znovu se mu stala útěchou jen příroda. 

Tížilo ho svědomí, chtěl se sám přiznat úřadům. Po cestě ho přepadl jakýsi 

lapka. On se mu ubránil a dali se do řeči. Nechal se přesvědčit, aby se přidal к tlupě 

loupežníků. S nimi se opět cítil spokojen. I oni ho respektovali jako sobě rovného. 

Okrádali všechny bez rozdílu, chudé i bohaté. Nenašel se nikdo, kdo by si troufl po 

setmění do lesa, kde řádila tato banda. Prožil tak několik let. Někdy si vzpomněl 

na milovanou Marii, na spokojený život s rodinou, ale vždy své svědomí umlčel. 

Jeden z lupičské skupiny unesl nevěstu místnímu atamanovi. Oklamal stráže, 

skryl se v lese a opustil tlupu. Nikomu nic neřekl, nikoho nevaroval před blížícím se 

nebezpečím. Několik atamanových vojenských oddílů zaútočilo na zlodějskou bandu. 

Zůstali naživu jen dva, vůdce bandy, který poté spáchal sebevraždu, a vypravěč. 

Jediného přeživšího zajali a odsoudili. On na útěk ani nepomyslil, něco takového 

nebylo blízké jeho naturelu. Znovu vyčítal osudu svůj úděl. 

Svému svědomí nemohl ulehčit ani poslední den svého života, jelikož spáchal 

mnoho zlého. Mél stále pocit, že největší křivda v životě se stala jemu. Prý jen 

Pasivně přijímal jednu ránu osudu za druhou. Nemohl za to, že osiřel, že mu nějací 

Pobudové zabili ženu. V popravě spatřoval vykoupení za zločiny, jichž se dopustil. 

V této postavě básník zobrazil člověka, který chtěl původně prožít spokojený 

život jako bohabojný křesťan, ale podlehl vnějším okolnostem. Z morálního hlediska 

by mohl být politován, jeho reakce byly však neadekvátní. Následoval zasloužený 

trest, pro něj však vykoupení z výčitek svědomí. 

Na romantickou postavu „moralizujícího zločince" navázal Dostojevskij 

v Postavě Raskolnikova v románu „Zločin a trest" (1866). Děj se odehrává v reálných 

kulisách Petrohradu ve druhé polovině XIX. století na pozadí hlubokých sociálních 

rozdílů Student práv Raskolnikov je natolik chudý, že nemůže pokračovat ve studiu, 

a nějakou obyčejnou" práci dělat nechce. Vidí kolem sebe nešťastné lidi, kteří žijí 

v bídě. Jeho vlastní sestra se chystá vdát za zámožného člověka, kterého nemiluje, 
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aby zachránila rodinu od hladovění. Podaří se mu tomuto sňatku zabránit. 

V Petrohradě se seznámil s rodinou Marmeládových. Ti žijí jen z příjmů dcery Soni, 

která se kvůli obživě rodiny stala prostitutkou. 

Východiskem z neutěšené životní situace vidí v nalezení osobní svobody. 

Dle svého vnitřního přesvědčení dělí lidi na dvě skupiny - na tu menší, jejíž 

příslušníci jsou jako silné osobnosti předurčeni vládnout světu, a na tu větší, do níž 

patří ti, kteří se podřizují vůli vládců. Základem morálky silných je absolutní svoboda 

v dosahování vlastních životních cílů jakýmkoliv způsobem, včetně páchání trestných 

činů. Tímto motivem Dostojevskij připomíná Machiavelliho Vladaře. Zákony dle 

Raskonikova existují a platí pouze pro druhou skupinu lidí. 

Pod vlivem této teorie se stylizuje jako vykonavatel spravedlnosti. Připraví si 

a spáchá vraždu staré lichvářky Aleny Ivanovny. Zločin, který provedl ve jménu 

dobra, není dokonalý, jelikož přitom zabil i náhodného svědka - její nevinnou sestru 

Lizavetu. Po provedení činu se začíná trápit výčitkami svědomí. Pochopil, že nepatří 

mezi „vyvolené", a proto neměl právo zabíjet. Svoje tajemství svěřil Soně. Na její 

radu a pod tíhou svědomí se Raskolnikov přizná policii. Je odsouzen к nuceným 

Pracím na Sibiři. Milující Soňa ho provází. 

Raskolnikov si do poslední chvíle zachovává svoji hrdost a přesvědčení, že 

vražda lichvářky, tedy člověka pro společnost „neužitečného", není zločinem. 

Spáchané zlo považuje za zdůvodnitelné, jestliže po vykonání zločinu kladné 

důsledky převáží ztráty. Raskolnikov chtěl tímto zločinem získat nezávislé 

postavení, následnou vinu pak odčinit prospěšnou prací pro lidstvo. Tímto motivem 

se blíží к „ušlechtilému loupežníkovi". 

Postava „moralizujícího loupežníka" se nevymyká představě „bandity". Avšak 

objevuje se u něj motiv svědomí, pochybností o nutnosti páchání zločinů, přesto pro 

něj neexistuje možnost zařazení se do společnosti. Ať už páchal zlo z jakýchkoliv 

Pohnutek, nebyl považován za nosite'e dobra, nýbrž za zločince. 
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1.1.5 Význam „bouřící se snílek" 

Mezi představitele romantických „vzbouřenců" patří „bouřící se snílek". Tento 

typ se oddává touze po nedostupném ideálu, pro nějž je ochoten obětovat vše. Na 

rozdíl od „bandity" však volí jiný způsob. „Bouřícímu se snílkovi" je bližší věčné 

dotazování se sám sebe po smyslu života, případně trpělivý, dlouhodobý odboj. 

Mezi typy „bouřících se snílků" patří Novalisův (vl. jm. Friedrich Leopold 

von Hardenberg) Heinrich von Ofterdingen (1800), hlavní postava stejnojmenné 

novely. Mladému Heinrichovi se ve snu zjevila vzácná, krásná modrá květina. Když 
s© jí přiblížil na dohled, změnil se její květ v líbeznou tvář. Po probuzení se svěřil 

svým rodičům. Jeho otec mu vyprávěl vlastní zkušenost ze setkání s tajemným 

květem. Dle jeho podání Bůh jediný je schopen vyložit její pravý smysl. Heinrich se 

nesmířil se zdánlivě jednoduchým vysvětlením, snažil se niternou úvahou nalézt 

vysněný ideál se zvědavostí typickou pro poetickou duši. 

Vydal se na cestu. Dlouhou chvíli si krátil nasloucháním vypravování a písní 

zkušených obchodníků. Příběh, který ho zaujal, byl osud básníka, který chtěl jít 

za poznáním do daleké země. Byl přepaden lupiči, vyžádal si poslední přání - aby si 

mohl zazpívat dojemnou píseň. Když skončil, skočil do vody, a byl zachráněn jakýmsi 

vodním netvorem. Lupiče stihl boží trest, když jejich loď ztroskotala. Tvořivý duch 

zvítězil nad hrubou silou. 

V dalším příběhu se Heinrich dozvěděl, že se nějaký starý král bál, aby se 

jeho citlivá dcera neprovdala za neurozeného ženicha. Žádný z mladých šlechticů se 

nevěstě nemohl rovnat, ač pořádně nevěděl v čem. Osamělá princezna trávila hodiny 

Procházkami v blízkém lese. Tam se setkala s tajemným bezejmenným mladíkem, 

který zasvětil život přírodním vědám. Na první pohled našli v sobě zalíbení. Rozhodla 
s e к zoufalému činu. Odešla ze zámku, do „náruče přírody". Až po delší době se 

odhodlala spolu se svým vyvoleným a jejich děckem vrátit zpět. Nešťastný král přijal 

oplakanou ztracenou dceru i jejího partnera, tajemného pěvce. Všichni básníci 

oslavili jejich návrat. Tentokrát byl Heinrich poučen o pravé ušlechtilosti zvídavého 

člověka. Jedině poznání tajemství přírody básníkem může vést к harmonii mezi lidmi. 

Ani tehdy nebyl spokojen s nabídnutou odpovědí na otázku po smyslu lidského 

Poznání. 
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Heinrich přijal pozvání na zámek. Hostitel, starý rytíř, ho seznámil s příběhem 

křižáků, kteří statečně dobývali Svatý hrob v Jeruzalémě z rukou pohanů. Rozrušen 

vyprávěním válečníka, vyšel si Heinrich do lesa, kde vyslechl nešťastnou Zulimu, 

kterou osud dovedl z rodné Arábie až do Německa. Dozvěděl se od ní, že Arabové 

pohostinně vítali poutníky. Ti si však nevážili laskavosti místních a „dopouštěli se 

mnohých zákeřností, dočkali se proto spravedlivé odplaty". Na tomto místě Heinrich 

začal poprvé pochybovat o smyslu poznání pravého stavu věcí. 

Na následující zastávce se Heinrich setkal se starým moudrým mužem, 

původem z Čech. Tento muž celý život toužil poznat, co se skrývá v horách, kde jsou 

ukryty zdroje „pramenitých vod", kde naleziště drahých kovů. Stal se úspěšným 

hornickým mistrem v Jílovém. Viděl podobenství lidského života v dolech. Nezáleželo 

vždy na velikosti vykopané chodby, na množství námahy, ale na hojnosti rudné žíly. 

Do malého německého městečka ho přivedla touha po poznání, po nalezení dalších 

rudných nalezišť. Zda se mu to pak podařilo, se Novalis nezmiňuje. Podstatnějším 

bylo to, že vzal s sebou Heinricha na průzkum blízkých jeskyní. Tam se setkali 

s poustevníkem, jenž ukázal Heinrichovi v zaprášené knize jeho vlastní příběh věčně 

neukojené touhy po poznání tajemství starých příběhů. 

Když Heinrich dorazil к cíli cesty, zdálo se, že našel smysl života, své štěstí. 

Jeho děd ho seznámil s krásnou Matyldou, dcerou známého básníka Klingshorna. 

Láska mladých lidí byla vzájemná. Zdálo se, že smysl modré květiny byl zdárně 

odhalen v šťastném milostném vztahu. Přesto však byl Heinrich stále nespokojen 

a hledal dále uvnitř lidské duše. 
V podobě, v jaké byl „Heinrich von Ofterdingen" publikován, byla hlavní 

Postava, autobiograficky stylizovaný básník, odsouzen к věčnému ptaní se po 

smyslu lidského života, bytí. Čím více se však uplatňovala jeho touha po poznání, 

tím se vzdalovala možnost poznat tajemství „modrého květu". Lyrický hrdina Heinrich 

se vzbouřil proti navenek spokojenému životu, neměl nikdy šanci dosáhnout vnitřního 

uspokojení, nalézt to, co by odpovídalo jeho představě o štěstí. Vzpoura zůstala 

v nedokončené, marné podobě. 

Mezi postavy „bouřících se snílků" patří i hlavní postava lyrického dramatu 

«Odpoutaný Prométheus" (1820) Percy Bysshe Shelleyho. Autor vychází z antického 

mýtu o potrestaném titánovi, který daroval lidem oheň, ukradený bohům. Byl za to 

navěky připoután ke kavkazské skále a odsouzen к věčným mukám. 

27 



Mukařovský (Mukařovský, 1938, s. 85) se zmiňuje o tom, že motiv vězně je 

o mnoho starší než romantismus, patří k nejstarším lidským mýtům vůbec. Jsou to 

Byron, Shelley a ostatní romantici obnovující a modifikující prométheovský mýtus, 

který v epoše stupňujícího se boje za svobodu národů i lidské osobnosti, nabyl 

mimořádně významnou podobu. 

Shelley zobrazil Prométhea jako dobrotivou bytost postavenou na roveň 

vládcům i všem bohům, včetně nejvyššího z nich, Jupitera. Dle doslovu Vančury 

(Byron, doslov Vančura, 1962) tyto postavy symbolizují to nejlepší a nejhorší 

v soudobém lidstvu. Prométheus představuje odpůrce zla. Jupiter jako tyran uchvátil 

moc a zneužíval ji ve svůj prospěch. 

Prométheus náhodou pochopil smysl tajemné věštby a zatoužil stát se 

smrtelníkem. Po setkání se záhadným, nehmotným Démogorgónem, strážcem 

poznání a symbolem věčnosti, si uvědomil, že i Jupiterova vláda je konečná. Shelley 

věří, že každá vláda utiskovatelů musí padnout. Tento motiv je zobrazen jako 

odpoutání Prométhea Herkulem. 

Zklamaný Prométheus zvítězil nad všemohoucností Jupitera svojí trpělivostí. 

Jeho jediným úkolem bylo vyčkat okamžiku, kdy ho přijdou vysvobodit milovaná Asia 

a její sestra, moudrá Panthea. Ty se vydaly za Démogorgónem s žádostí o radu, jak 

pomoci Prométheovi. Nedostaly však určitou odpověď. Dozvěděly se, že každý útlak 

je přechodný, jeho dočasnost je dána historickým vývojem. Jinými slovy, Shelley 

nechává zlo, aby sebe sama zničilo vlastním rozkladem, věří v sílu trpného 

vytrvalého odporu. 

Prométheus byl již jednou za vzpouru potrestán, nezbývá mu než čekat, zda 

změna řádu, o niž se sám dříve pokoušel, nastane i bez jeho přímého přičinění. Když 

se naplnil Jupiterův čas, d o š l o к všeobecnému uvolnění. Veškerá moc nad životem 

Přešla do rukou svobodného, ušlechtilého člověka. Jen uskutečnění „zákona 

spravedlnosti a lásky" samotným lidstvem je příslibem pro budoucnost. Prométheus 

svým příkladem zničil tyranii a ukázal lidem cestu, po níž už musí jít sami. 

Shelley odmítl revoluci jako možnost změny společenského řádu. Považoval 

za vhodnější, postavit se zlu trpělivostí. Člověk nemá právo zabíjet člověka. Jediný 
čin, individuální vzpoura, má naději na úspěch až v delším časovém horizontu, 

násilná změna je marná. Dle postavy Prométhea je tento projev romantického 

odporu proti řádu nazýván titanismem. Zlo představované despotickým tyranem není 

Poraženo bojem, ale zhroutí se samo do sebe svou prohnilostí a neudržitelncstí. 
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Za variantu „bouřícího se snílka" lze považovat Grigorije Pečorina, hlavní 

postavu Lermontovova románu „Hrdina naší doby" (1841), který zaujat sám sebou 

a vlastním nitrem, pokouší se o životní štěstí. Pečorin je přesycen aristokratickým 

prostředím. Cítí vnitřní prázdnotu, alespoň vůči sobě se snaží být upřímný, hledá své 

místo ve společnosti. 

Pečorin měl příležitost jako šlechtic studovat, ale to ho nebavilo, proto odešel 

do služby na Kavkaz. Zamiloval se tam do krásné čerkeské dívky Bely. Nadále ale žil 

vlastním životem, nechával ji často samotnou. Ona ho přesto milovala. Až když 

tragicky zahynula, uvědomil si, že mu její láska chybí. Rozčarován smutkem odjel 

do Persie. Před cestou daroval příteli svůj deník. Od něj se tyto zápisky dostaly 

к vypravěči následující části. Ten z nich vybral a uveřejnil to, co se týkalo Pečorinova 

života na Kavkaze. 

Publikovaný deník začíná dobrodružnou epizodou. Pečorin doplatil na svoji 

důvěřivost a naivitu. Při zastávce v Tamani byl pašeráky okraden o veškerý majetek. 

Jediné, co mu mimo holého života zůstalo, byl dokument „подорожная", který ho 

opravňoval využívat poštovní koně. O něco později se po cestě náhodně setkal se 

svou starou láskou Věrou. Líbila se mu i nyní, ale byla již vdaná za staršího 

zámožného muže. Vdávala se nikoliv z lásky, ale kvůli zajištění živobytí. Pečorin 

na ni tajně myslel, ale nebyl ochoten si to přiznat. Zároveň se mu líbila mladičká 

kněžna Mery, o tu však měl zájem jeho starý přítel Grušnickij. Pečorin se zachoval 

jako váhavý střelec. Láska byla příčinou jeho duelu s Grušnickým. Tento motiv 

Připomíná Oněginův souboj s Lenským. Pečorin jen zázrakem zůstal naživu. 

Pečorin ve svém deníku připomíná poručíka Vuliče, který byl všemi důstojníky 

obdivován pro svoji chrabrost, odvahu, furiantství. Pečorin s ním uzavřel sázku, že 

neexistuje předurčení osudu. Vulič si půjčil pistoli a hrál „ruskou ruletu". Vyhrál. Brzy 

Poté byl zabit opilým kozákem. Vrah se schoval ve srubu. Pečorin chtěl ukázat svoji 

neohroženost a šel s ním vyjednávat. Kozák na něj vystřelil, ale minul. V nastalém 

zmatku byl zločinec polapen. Pečorin byl považován za hrdinu, ale zároveň si 

uvědomil, že pravou příčinou Vuličovy smrti byl on sám. 

Lermontovův hrdina není „bouřící se snílek" v tom smyslu, že by chtěl měnit 

společnost. Spíše touží po tom, aby byl uznáván, milován, obdivován, ale nechce se 

za žádnou cenu vázat. Pečorin zároveň svým nerozhodným jednáním ovlivnil 

Magicky život druhých, aniž by sám něčeho dosáhl. Patří tak mezi postavy 

»zbytečných lidí". Jeho vnitřní vzpoura byla jen zdánlivá. 
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Karikaturou „bouřícího se snílka" je Julián Sorel, hlavní postava z Stendhalova 

románu „Červený a černý" (1830). Jedná se o člověka, který celý život toužil po tom, 

aby pronikl do tzv. vyšších kruhů, které si jediné mohou ve své nezávislosti užívat 

plně svobody. Nenáviděl jejich pokrytectví, ale zároveň toužil být jejich příslušníkem. 

Raději zapřel svůj nekritický obdiv к Napoleonovi, když se mu nepodařilo stát se brzy 

důstojníkem. Předstíral vroucí vztah k Bohu, touhu po misionářské činnosti, aby mohl 

vstoupit do kněžského semináře. Ani tam ale nebyl spokojen. Studium ho příliš 

neuspokojovalo, změnil opět své záměry. 

Rozhodl se dostat mezi "smetánku" prostřednictvím vysoce postavených žen. 

Nejprve svedl manželku okresního starosty paní de Renâl. Když mu hrozilo 

prozrazení, utekl do hlavního města. Milostný vztah mu byl pouze prostředkem pro 

dosažení vlastních egoistických cílů. Hodila se mu její pomoc, ale pak ji už 

nepotřeboval. Později se naoko zamiloval do dcery vysokého úředníka. Když si ji měl 

již vzít a legalizovat tak své postavení mezi smetánkou, jeho promyšlená konstrukce 

přetvářky a intrik se rozpadla. Dříve odvrhnutá milenka ho vydírala a vyhrožovala mu, 

že prozradí jeho minulost. Sorel se tohoto vyzrazení obával, proto ji v hádce postřelil. 

Nebránil se zatčení, vyšetřování, ani soudu. 

V své závěrečné řeči učinil plné doznání, přijal vinu za promyšlený pokus 

o vraždu. Odmítl obhajobu, stylizoval se do soudce dobové společnosti. Vypověděl 

veřejně vše, co dělal od té doby, kdy opustil rodnou vesnici. Neospravedlňoval své 

jednání, přesně popsal zkaženou morálku vysoce postavených lidí. Nakonec obvinil 

soud z předpojatosti. Vyslovil domněnku, že výsledek celého procesu byl stejně 

znám předem, jelikož se dopustil něčeho nevídaného - pokusil se jako „plebejec" 

proniknout do vyšších kruhů, kam svým původem nikdy nepatřil. 

Julián Sorel je typem člověka, který se postavil konvencím. Jeho originální 

a svérázný způsob byl takový, že se je pokusil bezohledně využít pro svůj vlastní 

prospěch. Ve své snaze byl dočasně úspěšný, dokud se někdo jiný nezachoval 

čestně, například madam de Renál. Byla to ona, kdo byla ochotna kvůli němu 

Připustit i rozvod. Když se vysmál jejím citům, začala ho ohrožovat touhou 

po pomstě. Když Sorel zjistil, že vzpoura proti vlastní malosti není možná, rozhodl se 

naprosto otevřeně, pravdivě a veřejně popsat společnost, která jen hovoří o morálce, 

cti, lásce a přitom žije zlem. 
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Sorel byl napodobeninou ambiciózního člověka, který se vzbouřil proti 

konvencím. Využíval slabosti druhých ve svůj prospěch a přitom zahubil sám sebe. 

Pohrdl rádoby spokojeným životem i ušlechtilostí v obvyklém slova smyslu. Když 

zjistil, že jeho snaha vyzněla naprázdno, zveřejnil vše, co prožil a co dělal. Všichni 

ostatní se museli nějak vyrovnat s následky odhalených intrik, pomluv, podvodů. On 

se nemusel o nic starat, jelikož šel na popraviště. Cítil se spokojen, i vlastní smrt 

chápal jako výsměch nemohoucnosti společnosti, která ho nebyla schopna zastavit 

v jeho hanebném počínání. Své si užil, alespoň se pobavil na úkor jiných, nyní 

neočekával od života více. Vzpouru pojal jako zábavu, jako hru s vznešenými ideály, 

choval se jako „hochštapler", jednal bez skrupulí a jakýchkoliv výčitek svědomí. 

Postavy „bouřících se snílků" obvykle podlehly svým představám o krásném 

ideálu. Odmítaly dobovou společnost, zároveň však nebyly schopny obhájit vlastní 

představu o lepším světě, čímž jejich snaha vyzněla naplano. 

1.2 „Zbojník" jako nový typ 

postavy „vzbouřence" 

Zvláštním, syntetickým typem předchozích variant romantického „vzbouřence" 

je postava „zbojníka". Jedná se o postavu jednající ve smyslu „bohatým bral 

a chudým dával", snažící se napravovat křivdy spáchané mocnými na lidech, 

případně na utlačovaných národech. 

V novodobé podobě se vyskytuje spíše v pozdějším období například 

v literárních postavách Juraje Jánošíka (Jirásek, 1953, s. 331), Ivana Karmeljuka 

(Vovčok, M.: Karmeljuk, IN: Slečinka z penzionátu a jiné povídky. Praha, 1956), 

případně Nikoly Šuhaje Loupežníka (Olbracht, I.: Nikola Šuhaj loupežník. Praha, 

1979). Ať už byly příčiny jejich zbojnické činnosti jakékoliv, snažil se s minimálními 

prostředky pomáhat neprávem utlačovaným a chudým. „Zbojník" bral spravedlnost 

do svých rukou a vinu trestal násilím, což ve svém důsledku vedlo к tragickým 

následkům. Dle Kobzáně (Kobzáň, 1958, s. 147) lid považoval zbojníky za bojovníky 

za právo a spravedlnost, kteří se mstili za utrpení, jemuž byl vystaven nevolník. Lid 

miloval všechny, kteří v sobě našli dostatek odvahy pustit se do nerovného boje. 
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V původním lexikálním smyslu slovo „zbojník" znamená „bandita, vrah". 

V lidovém a romantickém pojetí tomuto významu přibývají kladné charakteristické 

rysy, počínaje motivem polepšeného zločince a konče ušlechtilými pohnutkami 

svědka spáchaného násilí. Pravděpodobné nejblíže ze zmiňovaných typů 

„vzbouřence" má к této postavě „ušlechtilý loupežník". Významnými rysy „zbojníka" 

jsou nezištnost, boj za spravedlnost. Často prchá na periferii společnosti (do lesa, 

na předměstí), tedy tam, kde jsou mnohem lepší podmínky pro úkryt před 

pronásledováním. 

„Zbojník" podobně jako „odbojník, psanec" vnímá spáchanou křivdu jako 

Příkoří. „Odbojník" se na rozdíl od něj nevyhýbá střetu s vrchností, mnohdy s ní 

vyjednává a obhajuje svůj názor, nejednou se právě proto stává psancem, 

nepřipouští si, že by spravedlnost a právo nebyly na jeho straně. „Zbojník" obvykle 

volí „partyzánský" způsob boje. Snažení „zbojníka" i „odbojníka" bývá neúspěšné, byť 

se nejednou později ukáže, že jejich požadavky byly oprávněné. 

„Zbojník" mnohdy podléhá osudu, ale nestěžuje si na něj, nevidí v něm příčinu 

svého údělu jako „moralizující zločinec". Jeho životní dráha je často jakoby předem 

Předurčena, netrápívá se výčitkami svědomí. Smrt pro něj není vykoupením, spíše 

důvodem, proč nemohl pokračovat ve svém bohulibém poslání. 

„Bouřící se snílek" na rozdíl od „zbojníka", který se bouří vědomě, jen marně 

hledá své místo ve společnosti. Vzhledem k tomu, že „snílkovy" představy jsou příliš 

vzdálené od reality, bývá odsouzen к věčnému hledání, případně к poznání pravého 

stavu věcí, ke krutému vystřízlivění. „Bouřící se snílek" se může podobně jako 

„zbojník" ocitnout i na periferii společnosti, na útěku před spravedlností, ale ani tam 

nenachází uspokojení. Opakem ušlechtile myslícího „zbojníka" je „hochštapler", pro 

něhož je hraná vzpoura proti konvencím pouze prostředkem к prosazení svých 

egoistických zájmů. Jedním z možných pokračování typu „bouřícího se snílka" je 

»Zbytečný člověk". 

„Zbojník" veškerou svoji činnost podřizuje nápravě společnosti ve smyslu 

»bohatým bere a chudým dává". Vychází obvykle z předpokladu, že zámožní nabyli 

svých majetků neoprávněně, podvodem či jiným neadekvátním způsobem. 
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2. Slovo „zbojník" 
z hlediska sémantického 

Postava „zbojníka" patří mezi romantické typy „vzbouřence". V původním 

smyslu slova se jedná o postavu z periferie společnosti, čemuž odpovídá starý 

význam „lupič, vrah". Romantické literární postavy obvykle překračují sémantické 

pole známé ze staroslověnštiny. 
Při analýze významu výrazu „zbojník" autor práce vychází z dostupných 

výkladových, etymologických, frazeologických slovníků a dalších publikaci. 

Sémantické hledisko je doplněno o srovnání s využitím pole ve zkoumaných textech 

v Pugačovské rebelii a Máji v páté kapitole. Vzhledem k tomu, že tématem této prace 

je literární postava zbojníka v XIX. století, byly vyhledány dostupné varianty významu 

slova „zbojník" od předminulého století do současnosti. Výraz „zbojník" byl vybrán 

jako výchozí slovo, jelikož se jedná o variantu obvyklou v češtině na přelomu XX. 

а XXI. století. V připojených tabulkách je zobrazen výskyt významů slova „zbojn.k" 
a jeho variant v češtině a ruštině. Citované prameny jsou očíslovány jednou 

vzestupnou řadou a uvedeny v samostatné tabulce č. 5 na konci druhé kapitoly. 

2-1. Slovo „разбойникъ" 

v staroslověnštině 

Dle dostupné literatury se slovo „разбойник*" vyskytuje j,z v pamat h 

období staroslověnského. V připojené tabulce , 1 jsou uvedeny vyznamy, 

»zbojník" nabývalo v tomto období. Lze předpokládat, ze puvodn,, v nejstars. h 

ú t k á c h doložitelný význam slova „разбойник je někdo kdo loup,, tJ. „ u ^ 

J W . Je pozoruhodné, že ani varianta „zbojník", ani „разбоиникъ nejsou uvedeny 

^ z i základní všeslovanskou slovní zásobou (Kopečný, 6. 35,1981). 
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Tabulka č.1 

Sémantické pole slova „zbojník" ve staroslověnštině 

p.č. rok vydání základní významy komentář 

zdroje slovo 
1 1862 разбойникъ vrah * * ve slovníku uveden latinský 

1865 výraz „homicida" 
2 1982 разбойникъ zločinec, uvedené významy v ruštině: 

lotr, преступник, убийца, 

vrah разбойник, злодей 
3 1994, разбойникъ zločinec, uvedené významy v ruštině 

1999 (loupežný) разбойник, убийца 

vrah, (с целью грабежа). 

lupič 

Na základě citovaných pramenů můžeme slovo „разбойникъ" chápat jako 

součást slovní zásoby známé ve staroslověnštině. V citovaných pramenech nese 

význam „lupič", „vrah". Ve většině slovanských jazyků se dochovalo pravděpodobně 

jako pozůstatek původní společné slovní zásoby. Vzhledem k tomu, že není uvedeno 

mezi základní všeslovanskou slovní zásobou, jedná se spíše o slovo mladšího 

původu než obecně praslovanského. 

2.2 Slovo „разбойник" v ruštině 

V ruštině se vyskytuje pouze podoba „разбойник", v některých slovnících je 

toto slovo uvedeno pouze nepřímo prostřednictvím adjektiva „разбойный", případně 

sloves „разбойничать", „разбивать". Vedle původního významu známého již 

ze staroslověnštiny přibývají některé sekundární konotace, základní význam zůstává 

stejný. Viz tabulka č. 2 na následujících stranách. 
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Tabulka č.2 

Sémantické pole slova "разбойник" v ruštině 
p.c. zdroj 

vydán 

základní slovo významy komentár 

4 1866, 

1882 
разбойничать промышлять 

разбоем, грабить, 

отнимать что силою 
4 1866, 

1882 
разбивать буйный, 

своевольный 

драчунь, забияка 

и обидчик иногда 

називается 

разбойником + 

+ jeden 

z dílčích 

významů 

4 1866, 

1882 

разбойник пират чайка 

5 

6 

1939 разбойник грабитель, человек, 

промышляющий 

розбоем (в этом 

значении 

устаревшее) 

ласкательное 

обращение 

в значении 

баловник, 

шалун, 

негодник ++ 

++ 

familiárně 

5 

6 1983 разбойник тот, кто 

промышляет 

разбоем, грабежом, 

как бранное 

слово, 

сорванец, 

сорвиголова 
7 1989 разбойник рыцарь большой 

дороги, рыцарь 

ночи (книжное) 

башибузук, 

шиш 

(устаревшее) 
8 
o 

1992 разбойники hrací karty 
У 1995 разбойник 

пера 

продажный 

журналист, 

писатель +++ 

+++ 

přenesený 

význam 

35 



10 2000 разбойный разбой, т.е. 

нападение с целю 

ограбения, убийства 

насилие, 

нанесение 

материального 

или 

физического 

ущерба, 

обман * 

* přene-

sený 

význam 

11 2001 разбойник человек, 

занимающийся 

разбоем, грабежом 

12 2002 разбойный о человеке, грубо 

и нагло 

обращаемся с кем 

либо, обирающем 

кого либо 

Na základě uvedených citací a příkladů lze usuzovat, že slovo "разбойник" 

Patří k staré, ještě pozdně slovanské slovní zásobě. V ruštině se toto slovo 

zachovalo v původní podobě "разбойник". К významu "lupič", "vrah" přibyly ve XX. 

doletí další konotace významu jako "námořní lupič", tj. "pirát", přeneseně "nezbedné 
ditě". Vedle původního významu "ten, kdo se zabývá zločinnou činností", se vyskytují 

' d a |ší příbuzné významy jako "utlačovatel". V současné době je v ruštině spíše 

Považováno za řídké ve spisovné slovní zásobě. Primární význam slova "разбойник" 

zůstává do současnosti stejný (viz č. 11). Ve dvacátém století je zmiňován 

sekundární význam prodejného novináře. Ve výkladovém slovníku (viz č. 12) není 

"Разбойник" uveden jako samostatné heslo, pouze skrze adjektivum "разбойный". 
P a k se hovoří o hrubé a drze jednajícím člověku. Zajímavé je použití slova 

Разбойник" jako nadávky v současném ruském jazyce. 

Česko-ruské slovníky (viz č. 13, 14, 15) uvádějí shodný překlad slova "zbojník" 
d 0 istiny pouze jako "разбойник", bez jakýchkoliv dalších konotací. Varianty "rozbojník" 

nejsou v těchto pramenech uvedeny. 
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2.3 Slovo zbojník v češtině 

V současném českém jazyku se vyskytuje varianta "zbojník". Ruskému 

"разбойник" odpovídá lexikálně v češtině přelomu XX. а XXI. století "zbojník", 

respektive archaismy "zbojcě" a "rozbojník". Během XIX. а XX. století dochází však 

k sémantickým posunům. Viz tabulka č.3. Dle sekundární literatury jsou v obou 

jazycích používána různě vzájemně si blízká významová synonyma. Puškinovým 

a Máchovým autorským významovým konotacím v zkoumaných textech bude 

věnována pozornost na jiném místě této práce. 

Tabulka č.3 

Sémantické pole slova "zbojník" v češtině 
p.č. zdroj 

vydán 

základní 

slovo 

významy komentář 

16 1979 zbojcě zhoubce staročeský 

slovník 

1979 » zhúbce škůdce staročeský 

slovník 

16 1979 zbojník není 

uvedeno 

staročeský 

slovník 

17 1990 

(1837) 

rozbojník zbojník loupežník 

1990 

(1837) 

rozbojce rozbojník 

1878-

1893 

rozbojce rozbojník 

1878-

1893 

rozbojník zbojník loupežník rozbojník 

na moři 

~"Î87ÈT 

1893 

zbojce " rozbojník 
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18 1878-

1893 
zbojník, 

zbůjník, 

zbóník 

loupežník zákeřník 

18 1878-

1893 

zbojník vrah * * vrah 

pouze 

u zbojník 
19 1941 zbojník kdo chodí 

na zboj 
19 1941 rozbojník zbojník 

1935-

1957 
zbojník, 

zbůjník 

** novodobý 

zbojník 

** viz 

poznámka dole 

20 1935-

1957 

rozbojník zbojník, 

odbojník 
21 1952 zbojník rozpusti lec 
22 1960-

1971 
zbojce, 

zbůjce 

varianta 

zbojník 
22 1960-

1971 

zbojník varianta 

novodobý 

zbojník 

vzbouřenec, 

povstalec, 

rebel, 

rebelant, 

odbojník 

vzpurné, 

bujné, 

uličnické 

dítě, 

nezbedník 
22 1960-

1971 

rozbojník zbojník, 

lupič, 

loupežník 

odbojník, 

buřič, 

odpůrce 
26 1967 zbojník není 

uvedeno 
24 

2 

1968 zbojník lupič *** *** přejato 

ze slovenštiny 

24 

2 ^968~ zbůjník rozpustilý 

chlapec + 

+ jvč. dialekt 
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25 1 9 6 9 -

1986 

zbojník člověk 

odbojný 

dítě 

nezbedné 

25 1 9 6 9 -

1986 

rozbojník člověk 

odbojný 
26 1978 zbojník varianta 

novodobý 

zbojník 

bujný, 

vzpurný 

chlapec, 

uličník ++ 

++ expresivně 

27 1994 zbojník vzbouřenec, 

povstalec, 

rebel, 

odbojník 
28 1997 zbojník lupič +++ +++ přejato 

ze slovenštiny 

29 1998 zbojník varianta 

novodobý 

zbojník 

bujný, 

vzpurný 

chlapec, 

uličník 

p°známka: 

* "novodobý zbojník" - "kdo zpravidla ze vzpoury proti vrchnosti opustil stálé sídlo, 

Žl1 V lesích a přepadal zvláště bohaté" 

Ve staré češtině je doloženo slovo "zbojcě". Na základě citovaných pramenů 

^ r r i e doložit existenci slova "zbojník" v češtině již v době vzniku Jungmannova 
s|ovníku (1837). Toto slovo je doloženo v sekundární literatuře až do současnosti. 

Vyskytují se též různé varianty jako zbojce, zbojníček, zbůjník, zbůjník s různou 

^ Výskytu v jazyce Vedle něj existuje i slovo "rozbojník" v podobném významu. 

^ polovině XX. století převládá výskyt slova "zbojník", ve starších pramenech 

i e uveden "rozbojník". 

Slovo -zbojník" je v některých pramenech považováno za přejímku 
2 6 ž e n š t i n y (viz č. 24, č. 28). Tomu však nenasvědčují další prameny, které 
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Přímou vazbu na slovenštinu neuvádějí. Jak v staré češtině (viz Č.16), tak v češtine 

XIX. století (viz č 22) je zmíněno slovo "zbojce", původně "zbojcě". V staré češt.ne 

není doloženo ani očekávané hypotetické "razbojník", ani v XIX. století doložene 

"rozbojník". 

V uvedených příkladech převládá dříve doložený význam "lupič", "vrah", 

"zákeřník". Vyskytuje se též význam "námořní lupič"; "rozpustilé dítě". Motiv 

Přepadání přesahuje obecnou rovinu jen v některých pramenech (č. 16, č. 18., č. 24) 

ve smyslu přepadal (především) bohaté a mstil křivdy jako například "Jánošíkovi 
zbojníci". 

V rusko-českých slovnících (č. 30, 31, 32, 33) převažují významy blízké 

staroslověnskému jako "zbojník, lupič, zloděj". V některých případech (č. 30, 33) se 

objevuje například odvozený podobný význam "pirát, korsar, námořní lupič". 

К zajímavým posunům patří ve frazeologické rovině je uveden význam "разбойники 

пера", tj. "prodejní pisálkové". V aktuálním překladovém slovníku není již jako 

samostatné heslo zmiňováno. 

2.4 Slovo "zbojník" 
v mezijazykovém srovnání 

v úzu současné češtiny existuje obecně rozšířené slovo "zbojník" s poměrně 
širokým sémantickým polem od "bandity" až po "ušlechtilého loupežníka". Jeho 

°statní varianty jsou považovány za řídké, případně za lokální. V současné ruštině je 

slovo "разбойник" považováno za výraz na ústupu, který se spíše zachoval 
v některých frazeologických obratech, v nichž dochází k modifikaci významu 

Samého již ze staroslověnštiny. 

V mezijazykovém srovnání ruskému "разбойник" odpovídá v češtině význam 

"luPič", "zloděj", též "pirát", přeneseně žertovně o dítěti ve smyslu "nezbeda", 
r°šťák". Českému "zbojník" obvykle odpovídá "разбойник" bez uvedení dalších 

k°notací. Viz tabulka č. 4 na následující straně. 
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Tabulka č. 4 

Sémantické pole slova "zbojník" v překladu 
pč. rok vydání 

zdroje 
základní 

slovo 

významy komentář 

13 1968 zbojník разбойник 
14 1976 zbojník разбойник 
1b 1998 zbojník разбойник 
3U 1920 разбойник zbojník, 

loupežník, 

lupič, 

zloděj 

vrah + + starší 

význam 

31 1951 разбойник zbojník, 

lupič, 

zloděj 
• 

32 1953 разбой loupežné 

přepadení 
33 1959 разбойник loupežník, 

lapka ++ 

lupič, 

násilník +++ 

darebák, 

rošťák, 

neřád * 

++ 

zastarale 

+++ knižně 

* přeneseně 
33 1959 р-и пера 

•к* 

prodejní 

pisálkové 

** frazeolo-

gická rovina 

slova 

"разбойник" 

Výchozí význam doložený ve staroslověnštině, tj. "zločinec, lupič, vrah" se 

v ruštině nemění. Konotace "mořský lupič" a přenesený význam "nezbedné dítě" se 

vyskytuje v obou jazycích. V ruštině se navíc vyskytuje význam nepoctivého novináře 

("Разбойник пера") a užití slova v současném jazyku jako nadávky. V ruštině chybí 
v sémantickém poli slova "разбойник" odstín "bohatým bral, chudým dával" 

tabulky č. 1 a č. 2). 
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Autor poněkud překvapivě zjistil, že pouze v češtině a slovenštině se vyskytuje 

podoba "zbojník". V češtině XIX. století je doložen i "rozbojník" a další slovotvorné 

varianty. V ostatních slovanských jazycích, například v ukrajinštině, polštině, 

bulharštině, slovinštině, jsou doloženy různé hláskové podoby slova "razbojnik", což 

odpovídá původnímu staroslověnskému "разбойникъ". Dle některých pramenů 

(např. č. 19) by dle pravidelného jazykového vývoje vzniklo od praslovanského 

"orzb-" starší české "raz-". Tato podoba ale není v češtině doložena. Původ "z-" 

ve slově "zbojník" není v češtině spolehlivě doložen v citované literatuře, což přispívá 

k věrohodnosti myšlenky, že se jedná o přejímku. V současném úzu se vyskytuje 

v neutrální rovině výhradně podoba "zbojník" (viz tabulka č. 3) 

V češtině přibývá během XIX. а XX. století konotace "vzbouřenec, který 

Přepadal obzvláště bohaté", dále pak "povstalec", "odbojník" a původní primární 

význam "lupič" se v současném úzu zcela vytrácí. V ruštině k takto výraznému 

významovému posunu nedošlo. Pro podrobnější zachycení dalších srovnatelných 

významových polí by bylo třeba dle Česko-ruského slovníku (viz č. 14) využít 

ke srovnání dalších slov jako "мятежник", "бунтовщик", "бунтарь". Dle Rusko-

českého slovníku (viz č.31) odpovídá ruskému "бунтарь" význam "buřič, povstalec", 

slovu "бунтовщик" významy "buřič, vzbouřenec, povstalec", dříve "štváč, 

podněcovatel", slovu "мятежник" odpovídá "vzbouřenec", "buřič", "povstalec", 

"odbojník". Tyto významy se překrývají s polem slova "zbojník". 

Tabulka č. 5 

Přehled citovaných publikací ve druhé kapitole 

Р. č. název místo vydání rok 

vydání 

strana 

Palaeoslovenico-Graeco-Latinum 

Lexicon 
Vindobonae 1862-

1865 

771 

Slovník jazyka staroslověnského Praha 1982 556 

Старословянский словарь 

по рукописам X-Xl веков 

Санкт-

Петербург 

1999 567 
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4 Толковый словарь живаго Москва 1866 4.díl, S.468 

великорускаго языка (1882 a 4.díl, 

) s. 8-10 
T Толковый словарь руского языка Москва 1939 1118 

6 Словарь русского языка Москва 1983 585 

Словарь синонимов русского Москва 1989 364 

языка 

Словарь тюремно-лагерно- Москва 1992 204 

блатного жаргона 

Фразеологический словарь Новосибирск 1995 482 

русского литературного языка 
Ю Толковый словарь руского языка Санкт- 2000 529 

T í — 

конца XX века Петербург 

11 Комплексный словарь русского Москва 2001 835 

— 
языка 

>2 Словарь сравнений русского Санкт- 2002 358 

—— 

языка Петербург 

—— 
^esko-ruský slovník Praha 1968 1137 

<4 ^esko-ruský slovník Praha 1976 1225 <4 

^esko-ruský slovník Voznice 1998 953 
'0 toalý staročeský slovník Praha 1979 469 '0 

Slovník česko-německý Praha 1990 III. díl, 

(Jungmann) (dle s. 658, IV. 

1837) díl., s. 615 

Cesko-némecký slovník (Kott) Praha 1878- II.díl, 

1893 s.111, 

V.díl, 

s. 380 

Slovník jazyka českého Praha 1941 1613 
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20 "TP říruční slovník jazyka českého |P raha 1 
1 

935- IV 

957 s 

V 

'.díl, 

778, díl 

III, s. 288 

21 E itymologickém slovníku jazyka F 

českého 

»raha 1 952 3 

A 

15, 316, 

33 

22 Slovník spisovného jazyka 

:eského 

3raha 960- I 

1971 I 
i 

l.díl, s. 88, 

V.díl, 

5. 685 

23 Stručný etymologický slovník 

jazyka českého 

Praha 1967 424, 519 

|24~ Etymologický slovník jazyka 

českého 

Praha 1968 520, 741 

|25 [ Český slovník věcný a 

synonymický 

Praha 1969-

1986 

II.díl, 

s. 496-

497, II.díl, 

s. 452-453 

|26~ Slovník spisovné češtiny pro školu 

, a veřejnost 

Praha 1978 684 

|27~ Slovník českým synonym Praha 1994 412 

|28~ Etymologický slovník jazyka 

českého 

Praha 1997 712 

|29~ Slovník spisovné češtiny pro školu 

a veřejnost 

Praha 1998 559 

ГзёР Rusko-český slovník Praha 1920 879 

31 Rusko-český slovník Praha 1951 917 

32 Rusko-český frazeologický slovník Praha 1953 679 

33 Velký rusko-český slovník Praha 1959 IV. díl, 

s.21 

34 I Rusko-český slovník Praha 1999 884 

35 Kopečný, František: Základní 

všeslovanská slovní zásoba 

Praha 1981 

I j 
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3. Puškin a postava "vzbouřence" 

Vzhledem ke zvolenému tématu práce se jako nejvhodnéjší postava 

"vzbouřence" pro srovnávací studii jeví Jemeljan Pugačov, jehož pro literaturu objevil 

Alexandr Sergejevič Puškin a jemuž věnoval významnou pozornost v "Kapitánské 

dcerce" (viz 3.1.2) a v "Pugačovské rebelii" (viz 3.1.3). Mezi další postavy 

puškinských "vzbouřenců" patří Dubrovský a Aleko, o nichž bude podrobněji řeč dále 

(Viz kapitola 3.2). 

3.1. Puškinovo chápání Pugačova 

Puškin zobrazil Pugačova dvěma různými způsoby. V "Kapitánské dcerce" 
h o Pojal jako velkorysého samozvance, který jako car obdivuje odvahu, čestnost 
a charakter mladého důstojníka Griňova. V "Pugačovské rebelii" vytvořil literární 

dokument o příčinách, průběhu a výsledku jednoho z nejvýznamnějších 

Proticarských povstání. Jelikož se jedná o reálnou předlohu postavy, bude Pugačov 
v následující kapitole ve stručnosti představen z historického hlediska. 

3.1.1 Pugačov z historického hlediska 

Pugačovovo povstání bylo dle Pospělova (Pospělov, 1947, s. 211) reakcí na rozsáhlé 

změny ve fungování ruské společnosti. Jekatěrina II. se ve svém zákonodárství inspirovala 
myšlenkami osvícenského absolutismu. To vedlo ke zlepšení postavení šlechty a zároveň 

Posílení nevolnictví v Rusku. Nově bylo například vMalorusi zavedeno nařízení, že sedláci 

hospodařící na státních pozemcích se nesmí volně stěhovat od jedné vrchnosti ke druhé. 

Jestliže navíc mnohé z těchto pozemků darovala carevna velmožům, vedlo to ve svém 

důsledku к dalšímu prohloubení nevolnictví v Rusku. 
V letech 1773-1775 došlo к povstání pod vedením Jemeljana Pugačova, které 

Se rozšířilo z Uralu až na Volhu. Vzhledem к rozsahu, jakého dosáhlo, ohrožovalo 
stabilitu celého státu. Jedním z důvodů, proč našlo takovou odezvu, byly právě těžké 
žlvotní podmínky nesvobodných sedláků, zaměstnanců uralských průmyslových 
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závodů i průběžně omezovaná práva národnostních a tradičně privilegovaných 

společenských skupin. 

Vážným problémem byla otázka kozáctva a jeho využití při prosazování 

carské politiky v nově ovládnutých územích. Praxe, známá již od XVI. století, 

znamenala, že záporožští a donští kozáci chránili jižní hranici Ruska a výměnou za 

to dostávali naturálie jako střelný prach a potraviny. Později kozáci osídlili uralské 

°blasti, kde měli poměrně rozsáhlá práva svobody pohybu, rybolovu, obchodování se 

solenými rybami apod. S dalším rozšiřováním Ruska se jejich sídliště dostávala 
do vnitrozemí. Dohoda zněla, že nebudou využíváni v jiných oblastech, než žili. 

Carové se snažili různými způsoby toto privilegium odstranit, snižovali kozácký žold, 

Případně jim neposílali nic. Kozáci trvali na platnosti privilegií. 

Když nespokojenost přesáhla únosnou mez (Švankmajer, 1995, s. 169), 

kozáci se pod vedením Stěpana Razina vrátili к své "původní obživě" - k loupeživým 
náiezdům. Jelikož ctili cara, obrátili se v roce 1667 nejprve do Persie. Původní tažení 
2 9 kořistí se změnila v povstání kozáků, zběhlých sedláků i chudiny proti bohatým 
a Proti carské moci. Razinovo povstání zasáhlo rozsáhlou oblast dolního a středního 
p°volží a částečně i Podonní. Právě na Donu byl vůdce poražen a zajat. Vedle 
vůdce bylo popraveno na jedenáct tisíc vzbouřenců. Carská moc utopila vzpouru 

v krvi. 

Puškin se v "Pugačovské rebelii" zmiňuje v komentářích též o Razinovi. 

Slavný vůdce povstalců dorazil i na Ural. Nejprve se snažil přemluvit jaické kozáky 

vyjednáváním, později silou. Když je nepřesvědčil o potřebě vzbouřit se proti carovi, 
od tahl s nepořízenou. 

v XVII. století se podařilo zlomit odpor proti upevňování samoděržaví, nikoliv 

vyřešit otázku postavení nešlechtického obyvatelstva Ruska. Koncem XVIII. 
Století. v době vlády Jekatěriny II., došlo opět к výrazným projevům odporu proti 
da,šl'mu omezování práv a svobod nevolníků a dalších neurozených společenských 
SkuP'n. Na jedné straně lid respektoval cara jako vládce, na druhé straně stále doufal 
V lePš<' životní podmínky. Předzvěstí byla některá nařízení cara Petra III., která 
nevstoupiia nikdy důsledněji v platnost, jelikož car, dříve než je mohl prosadit, náhle 

Vadle těchto příčin hrály nikoliv nepodstatnou úlohu i důvody náboženské 
(SárTl pugačov se hlásil к starovércům, "раскольникам"). Bylo otázkou času, kdy se 
n a j d e Přijatelný vůdce pro reptající kozáky. Když se Pugačov dozvěděl, že se 
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na Urale zdržuje "urozená osobnost", velice se mu hodilo prohlásit se za cara 
petra III. Prostí lidé neměli důvod mu nevěřit. Podmínky pro rozsáhlý odboj proti 

samoděržaví byly ideální. 

Puškin v komentářích podotýká, že dle generála Bibikova, který vedl carská 

vojska při potlačování povstání, mnohem významnější bylo to, že vládla všeobecná 

nespokojenost, než samotná postava vůdce Pugačova. Tuto tezi potvrzují i novodobí 

historikové jako například Švankmajer. Když povstalci utrpěli několik drtivých 

Porážek, raději samozvance sami vydali úřadům, aby si zajistili alespoň milost 

Pro sebe. Pugačov byl v roce 1774 v kleci "vezen vesnicemi, které tajně doufaly 
v Príchod "mužického cara" (Puškin, 1834, s. 174). Samozvanec byl v Moskvě 
0c|souzen к trestu smrti. Humanisticky založená carevna Jekatěrina II. zmírnila 
r°zsudek smrti z rozčtvrcení zaživa na pouhé stětí. I sama carevna si byla vědoma 
r°2sahu právě potlačeného povstání. Podařilo se jí udržet pořádek v Rusku jen 
2 a cenu tvrdých represí proti vzbouřencům. Byť se carské úřady snažily sebevíc, stal 
Se vůdce legendou a doba povstání pod jeho vedením vstoupila do dějin jako 

"Pugačovština". 

3-1-2 Pojetí Pugačova 
v "Kapitánské dcerce" 

Jemeljan Pugačov hrál významnou roli v romantickém až sentimentálním 

Skinově románu "Kapitánská dcerka" (1836, tehdy bez uvedení autora). 
D l e Zahrádky (Zahrádka, 2005, s. 185) již Cvetajeva byla přesvědčena, že Pugačova 

n u t n o Považovat za hlavní postavu románu. 
Text je komponován do čtrnácti kapitol. Ty jsou uvedeny tematickými motty, 

t e r á Splňují následují text. V postavě Pugačova se dle Archangelského 
(ArChangelskij, 1999 s 59) jedná o nový typ hrdiny ruské literární prózy, je to vůdce 

^šlechtického povstání, jakýsi "dvojník" reálného Pugačova, kterého Puškin 

Гаг" v "pugačevské rebelii". 
Hlavní postavou románu je mladý, nezkušený šlechtic a "bouřící se snílek" 

* An*ejevič Griňov jehož doprovázel vérný sluha Savelič. Podobné nesourodá 

'°jÍCe * 2náma z Cervantesova románu Don Quiote. Řízením osudu známý vůdce 

Hetr 
dví 
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kozáckých vzbouřenců vstoupil do života zmiňovaného šlechtice. Povstání bylo 

zmiňováno pouze do té míry, do jaké se přímo týkalo osudů Griňova a kapitánovy 

dcery. Pugačov vystupoval jako "anděl spásný" v životě Griňova. 

Pro pochopení Pugačovova vztahu к Petru Andrejevičovi, je třeba zmínit 
1 další postavu románu sluhu Saveliče. Vztah mezi ním a Griňovem lze přiblížit 
n a následujícím příkladu. Sluha, starší loajální muž, dostal od šlechticova otce 
Za úkol na mladíka dohlédnout, aby se vyvaroval nerozvážných výstřelků, vzal svůj 
ukol zcela vážně a důsledně, vžil se do otcovské, pečovatelské role. Nezabránil však 
t o m u ' aby Griňov již po cestě do své první vojenské posádky neprohrál sto rublů, což 
vt® době znamenalo slušné jmění. Savelič se nejdříve zpěčoval vyplatit dlužnou 

^stku, až pod hrozbou propuštění ze služeb "mladého bárina" ji vydal věřiteli. Griňov 

hrubě odbyl, zároveň ho však trápilo svědomí, že se rozkřikl na starce. Griňov se 
cř l0val jako poněkud naivní mladý šlechtic, jindy se pokoušel vystupovat jako 

Odpovědný voják. 

Pugačov zprvu vstoupil do děje jako náhodný průvodce nově příchozí dvojice 
n a Jaik. Později následovalo ještě několik setkání, která vždy podstatným způsobem 
0v|ivnila život Griňova. Když mladý šlechtic na cestě zabloudil ve vánici, tak mu 
nahodou pomohl neznámý "mužik". Griňova nadchlo sebevědomí průvodce, 
Suv®rénnost jeho vystupování a poručil kočímu, aby se podřídil. Brzy se dostali 
d o nějaké vesnice, kde přenocovali. Tehdy měl Griňov příležitost prohlédnout si ho 

n v tvář. "Mužik" byl asi čtyřicetiletý, středního vzrůstu, pohublý, s širokými 
ra(T)eny. Měl plnovous, místy prošedivělý. Velké oči stále těkaly. Oblečen byl 

Potrhaný plášť a tatarské šarovary. Popis nápadně připomíná obdobné místo 
Pu9ačovské rebelii". Když mu Griňov nabídl přinesený čaj, odmítl, přeci jako kozák 
m ě l Pít víno a nikoliv vodu. Průvodce se bavil s domácím hospodářem jako se 

Starýrri známým o nedávno potlačené vzpouře kozáků na Jaiku v roce 1772. 

Následovala epizoda, v níž se opět uplatnila Griňovova povznesenost nad 

s
 n°tou věcí. Když se loučil s průvodcem, chtěl se mu nějak odvděčit. Respektoval 

d í k
6 l ičovo napomínání, aby zbytečné nevyhazoval peníze. Rozhodl se na důkaz 
U d a t neznámému svůj starší zaječí kožíšek. Sluha sice opět lamentoval nad 

^dekvátností daru, ale "mladý pán" i tentokrát prosadil svou. Až později se 

Pev*9'0, j a k v ý z n a m n ý t e n t 0 o k a m ž i k by"- Brzy se Griňov hlásil veliteli bělogorské 

v ^ s t i Mironovovi do služby. Tam se spřátelil s několika vojáky a vypustil z hlavy 
e c N útrapy prožité na cestě. Mimo jiné se zamiloval do dcery velitele Máši. 
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v epický laděné kompozici "Kapitánské dcerky" je vložena šestá, popisná 
a vysvětlující kapitola, v níž Puškin cituje dopis kapitánu Mironovovi, v němž je 

informován o tom, že utekl zatčený donský kozák a buřič Jemeljan Pugačov, jenž se 

vydává za nebožtíka cara Petra III. Dále je Mironov nabádán к tomu, aby učinil 

Patřičná opatření, kdyby se zločinec pokusil dobýt i tuto pevnost. Dříve než se 

místní posádka, složená převážně z starších vojáků a invalidů, odhodlala k činu, 

došlo к přepadení. Pugačov jediným útokem dobyl "Bělogorskou". Griňov padl 

do zajetí. Když byl požádán, aby přísahal věrnost samozvanci, hrdě odmítl. 

Vzbouřenci mu navlékli na krk oprátku. Pak došlo к nečekanému zvratu. Objevil se 

věrný Savelič, jenž na kolenou prosil Pugačova o milost pro "mladého pána", prý 

raději, ať pověsí jeho - starce, než aby zabíjeli nezkušeného mladíka, doslova 

"барское дитя". Samozvanec milostivě vyslyšel jeho prosbu a nechal je naživu oba, 

zároveň pozval Griňova na hostinu. Griňov si uvědomil, že je povinen přijít, byť by se 

raději držel dále od Pugačova. Až při setkání u prostřeného stolu si uvědomil, že 

samozvanec je táž osoba jako jeho průvodce z dřívějška. 

šlechtic Griňov se osobně setkal se samozvancem, který se jej tázal, zda ho 

Považuje za panovníka. Griňov pyšně odmítl s poukazem, že přeci přísahal carevně 
vd°vě, jinému panovníkovi jako loajální ruský šlechtic sloužit nemůže. Řekl 

samozvanci to, o čem byl přesvědčen. Vyložil mu, že nyní je v jeho moci, pustí-li jej, 
t a k mu děkuje, v opačném případě, nechť samozvance soudí Bůh. Pugačova 
ohromila jeho upřímnost a nechal ho na svobodě. 

Samozvanec několikrát pomohl Griňovovi při pátrání po Máše Mironovové. 
Když byl mladý šlechtic tázán po důvodech, proč se po ní shání, odpověděl 
p|Jgačovovi, že se jedná o jeho nevěstu. Když ji společně nalezli, proradný důstojník 

švabrin, který nejprve sloužil carevně, pak samozvanci, prozradil pravou identitu 
d lvky, že je dcerou kapitána Mironova. Pugačov se v rozpacích obrátil na Griňova, 
Jenž mu tuto informaci potvrdil. Nejprve se sice rozzlobil, pak ale vyslechl Griňovovo 

Osvětlení. Mladík svoji lež hájil tím, že vědět vzbouřenci, kdo je Máša doopravdy, 
nePřežila by. Samozvanec se zasmál a považoval záležitost za vyřízenou. Griňov se 
V s a k ještě jednou obrátil na Pugačova. Nevěděl, jak ho oslovit. Řekl mu, že ho 
Považuje za svého dobrodince. Zároveň ho však požádal, aby od něj nechtěl nic, co 
Se Příčí jeho cti a křesťanskému svědomí. Jediné, co mohl Griňov nabídnout 
Pu9ačovovi, kterého považoval za zločince, bylo to, že se bude modlit za jeho 
hr'šnou duši. Pugačovovi se líbilo vystupování Griňova a dal mu propustku 
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pro všechny dobyté pevnosti, aby ho s dívkou nechali jít po jejich vlastní vůli. 

Samozvanec a mladý šlechtic se rozloučili v přátelském duchu. 

V posledních dvou kapitolách životní příběh Griňova gradoval. Jelikož četní 

svědci potvrdili, že se přátelsky stýkal se samozvancem, byl zatčen a považován 

za jednoho ze vzbouřenců. Vyšetřovatelé se jen usmívali jeho naivním, kusým 

vysvětlením. Přitížilo mu i to, že záměrně vynechal hlavní příčinu opakovaných 

setkání s Pugačovem. Griňov byl zamilován do Máši, veškeré jednání podřídil její 

záchraně, čehož si cenil i samozvanec. Kdyby ovšem tuto skutečnost zmínil, musel 

by dále přiznat a vysvětlit, že se bez vědomí nadřízených vzdálil z posádky, navíc 

odjel do tábora nepřítele, kde byl v družném tónu přijat. Tentokrát v jeho prospěch 

zasáhla Máša, která se za něj přimluvila u samotné carevny Jekatěriny II. 

Poslední zmínka o Pugačovovi je v dovětku za poslední, čtrnáctou kapitolou. 

Dle Griňovova vlastního rukopisu se osobně účastnil popravy samozvance. Vůdce 

povstání ho mezi přihlížejícími poznal a kývnul mu naposledy na pozdrav. 

V "Kapitánské dcerce" vystupuje Pugačov v idealizované podobě samozvance 

dobrodince. Puškin respektuje pouze některá historická fakta, vychází z reálných 

názvů míst a jmen postav, zmiňuje dobytou pevnost "Bělogorskou", obléhaný 

Orenburg. Zároveň však připojuje prvky literární fikce, například motiv zaječího 

kožíšku. Pugačova zobrazil jako vzbouřence, jenž se plně vžil do své nové úlohy 

samozvaného cara. Choval se na jednu stranu rozhodně a tvrdé, na druhou zároveň 

Projevoval pochopení pro mladého, hrdého šlechtice, jenž ho nikdy jako monarchu 
petra III. nerespektoval. Navíc jeho vstřícnost málem přivedla značně naivního 

Griňova až pod šibenici. 
Pugačovovo vystupování budí obdivuhodný dojem, ale zároveň povstání pod 

jeho vedením bylo tvrdé potlačeno, jeho vzpoura se ukázala jako marná. 

Úle Archangelského (Archangelskij, 1999, s. 112) Puškin zobrazil v "Kapitánské 

dcerce" Pugačova jako monarchu, který navenek není ničím omezen, jenž může 

o svém uvážení kohokoliv milovat, promíjet i oceňovat za zásluhy, avšak zároveň si 

je vědom hranic svého vlivu. Pugačov věděl, že jeho druhové jsou darebáci, klidně 

ho pro vlastní záchranu vydají spravedlnosti, proto musí být stále ve střehu na rozdíl 

°d opravdového panovníka. 
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3.1.3 Pugačov v "Pugačovské rebelii" 

3.1.3.1 Místo Pugačova 

v kompozici textu 

Puškin v "Pugačovské rebelii" vychází ze skutečných historických událostí. 

Osobně navštívil místa, kde se odehrávalo kozácké povstání. Setkal se s pamětníky 

níže popisovaných událostí. Dokonce si i od cara Mikuláše vyžádal к nahlédnutí 

a prozkoumání dobové dokumenty, původně za účelem studia činnosti Suvorova (ten 

se mj. významně podílel na potlačení povstání), což mu bylo záhy umožněno. Sám 

Puškin se v předmluvě zmiňuje o tom, že ve svém historickém díle shrnul vše, co 

doté doby zveřejnila carská vláda vyjma spisů týkajících se přímo Pugačovova 

Procesu. Tyto skutečnosti tedy doplnil dle jiných pramenů a vlastní autorské invence. 

"Я думал некогда написать исторический роман, относящийся к временам 

Пугачева, но нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал 

историю пугачевщины." (Puškin, 1954, s. 284) 

Pospíšil (Pospíšil, 1999, s. 128) se zmiňuje o tom, že Puškin se pokoušel být 

historikem jako autor čtenářsky neúspěšného spisu "Pugačevská rebelie". 

Dle "Puškinské encyklopedie" (kolektiv, 1999, s.740) pracoval Puškin nad tímto 

textem během let 1833-1834. Brzy předal celé dílo cenzorovi, samotnému carovi, 

včetně připojeného komentáře. Car Nikolaj se vedle některých dílčích změn rozhodl 

Přejmenovat "Историю Пугачева" na "Историю пугачевского бунта". Tak vyšla 

v prosinci roku 1834 pod novým názvem. Lotman (Lotman, 1995, s. 314) považuje 

"Pugačovskou rebelii" za první vědeckou studii o ruském povstání a zároveň 

2a příspěvek k diskusi o nevolnictví v Rusku. 

První díl obsahoval samotný text a poznámky Puškina, tzv. dovětek, 

ve druhém byly souborně publikovány dokumenty, které se týkají bezprostředně 

"pugačovštiny". Autor ještě dodatečně posílal carovi další poznámky a upřesnění, ale 

ty nebyly dodnes publikovány. (Vydání, které má k dispozici Slovanská knihovna 

v Praze, je součástí souborného vydání Puškinova díla z roku 1834). 
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První díl je rozvržen do osmi kapitol, za nimiž je připojen dovětek pro cara 

Mikuláše. Ten nebyl původně psán jako organická součást popisu Pugačovova 

povstání určená к uveřejnění, nýbrž jako samostatný, neveřejný komentář sloužící 

pouze jako vysvětlující materiál pro samotného cara. Obsah je pojat jako zevrubný 

popis Pugačovovy činnosti od počátků jeho působení, včetně příčin kozáckých bouří 

na Jaiku, až po jeho soud a popravu. Zmíněni jsou i vůdci dalších kozáckých 

povstání. Po tragickém a morálně velice diskutabilním vyvrcholení života Pugačova 

následuje stručný autorský komentář celých událostí, tj. nástin vzniku pojmu 

"pugačovština". Lotman (Lotman, 1995, s.386) uvádí, že Pugačov byl zároveň 

zločincem /to pro šlechtu/ a samozvancem, respektive váženým panovníkem /to pro 

lidové vrstvy/. 

Text "Pugačovské rebelie" obsahuje prolog pugačovského příběhu, zde 

označený jako první kapitola, v němž Puškin vysvětluje příčiny po několik generací 

trvajících kozáckých nepokojů na Jaiku. Postava Pugačova se objevuje až 

v následující kapitole. Puškin podrobně a zasvěceně seznamuje čtenáře s počátky 

pugačovské rebelie. Jak již bylo výše zmíněno, sami kozáci se bouřili proti vrchnosti 

delší dobu, což též napomáhalo vzrůstající Pugačovově popularitě. Kozáci byli 

nespokojeni po několik generací, mamě poukazovali na práva, která získali 

v minulosti od carů. Dalším vážným argumentem pro vůdčí úlohu Pugačova se stala 

skutečnost, že ho na Jaiku nikdo pořádně neznal, což přispělo к podpoře domněnky, 

že se jedná o cara Petra III. Sám Pugačov se tomu nebránil, naopak ještě tuto 

odvážnou myšlenkou podporoval též tím, že psal, zastoupen gramotným 

tajemníkem, carské listy. 

Jelikož kozáci nikdy neviděli pravého panovníka, snadno mohli uvěřit povídání 

někoho nové přišedšího, obzvláště pak, když se dozvěděli, že se v kraji zdržuje 

nějaká "vznešená osobnost". Dle historických pramenů mělo být Pugačovovi v té 

době přibližné čtyřicet let. Car Petr III. by byl tehdy přibližně v témže věku. 

Na tomto místě se Puškin odvolává na dobovou politickou situaci, v níž se 

ocitlo Rusko na počátku 70. let XVIII. století. Veškerá bojeschopná vojska byla 

soustředěna buď na turecké frontě nebo v bouřícím se Polsku, které bylo tehdy 

součástí ruského impéria. 

Obležení Orenburgu komentoval sám gubernátor Rejnsdorp, který se pokusil 

vyjednávat s Pugačovem. Vydal osobné vyhlášku, v níž varoval obyvatelstvo před 

Zločincem Pugačovem. Navíc se rozhodl mu poslat vládní manifesty, výzvy 
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к poslušnosti carovi. Nechtěl riskovat život žádného ze svých vojáků. Poslal s 

dokumenty vězně, zakovaného v železech, mazaného lupiče zvaného Chlopuša, již 

dříve potrestaného a zohaveného katem. Negramotný samozvanec je vzal 

na vědomí. Chlopuša se stal svou znalostí kraje, maje v něm dosud i mnoho svých 

přívrženců a obdivovatelů, pro Pugačova nepostradatelným pomocníkem. 

Samozvanec jej na znamení díků jmenoval plukovníkem. Gubernátorova snaha 

o zklidnění situace dopadla zcela opačně. Tato epizoda zajímavě ilustruje, co byl 

samozvanec vlastně zač, když si mohl vybírat takové spolupracovníky. Vůdci 

povstalců bylo bližší mít ve vedení někoho, kdo se vyzná v oblasti, byť s minulostí 

zločince, než nějakého neschopného důstojníka se slavnými předky. 

Přes všechny diskutabilní činy, například popravy místních atamanů, jimiž se 

projevovalo působení Pugačova, neustále získával na svou stranu další nespokojené 

kozáky. Svoje vojsko nechával drancovat jak dvorce státní, tak i šlechtické. 

Připustíme-li však, že jednal z výše carské výsosti, mohl si dovolit rozhodovat o své 

libovůli. 

V následující kapitole Puškin zmiňuje další úspěchy Pugačovova vojska, ač 

opětovně neúspěšně dobýval Orenburg a carevna Jekatěrina II. se rozhodla 

zasáhnout proti vůdci povstání. 

"Послано в Черкаск повеление сжечь дом и имущесво Пугачева, 

а семейсво его, безо всякого оскорбления, отправить в Казань, для уличения 

самозванца в случае поимки его." ("История пугачевского бунта", s.75) Na tomto 

místě se Puškin rozchází s pojetím historických pramenů (například Švankmajer, 

1995), v nichž se uvádí, že byla popravena celá rodina Pugačova, včetně manželky 

a dětí. Tento motiv ilustruje rozsah povstání. Je na pováženou, jakých rozměrů 

muselo nabýt, že se jím zabývala sama carevna a navíc volila takové tvrdé 

prostředky k potlačení. Jekatěrina II. i přes svůj přezíravý postoj k "разбойнику" 

vypsala odměnu deset tisíc rublů za jeho dopadení. To, čeho se obávala nejvíc, 

nastalo v nebývalém rozsahu. Lokální povstání se rozrostlo z Jaiku na Volhu. 

Za zmínku stojí poklona, která zazněla na Pugačovovu adresu od generál-

majora Golicyna. "Крепость, в прошедшем году взятая и выжжена Пугачевым, 

была уже им высправлена. Сгоревщее деревянные укрепления были заменены 

снеговыми. Разпоряжения Пугачева удивили Князя Голицына, не ожидавшего 

от него таких сведений в военном искусстве." ("История пугачевского бунта", 

s. 90) 
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Ovšem ani dílčí úspěchy samozvance nezachránily od porážky. Nebyl 

schopen delší dobu odolávat pravidelnému vojsku. Ač se povstalci statečně bránili, 

počet prohraných bitev narůstal hrozivou až geometrickou řadou. Kolem samozvance 

se pomalu uzavíral kruh obklíčení. Puškin si všímal i trestuhodné nečinnosti vojska, 

která umožnila to, že se povstání mohlo přenést od Uralu až za Volhu v době, kdy 

Pugačov již několik měsíců téměř bezhlavě utíkal před pronásledovateli. Mnohdy jen 

nepřehlednost terénu, špatné počasí či schopnost neočekávaně měnit směr útěku ho 

zachraňovala před blížícím se koncem. 

V závěru "Pugačovské rebelie" Puškin zachytil nejen období největšího 

rozsahu povstání na Volze, ale i konec působení Pugačova. Samozvanec nebyl 

dopaden vojáky, jak by se dalo usuzovat z překotně probíhajících událostí, nýbrž 

zrazen vlastními kozáky. Byl přivezen do Jaiku, kde byl postaven před vyšetřovací 

komisi. Pak byl odeslán do Moskvy, kde byl souzen a popraven. "Так кончился 

мятеж начатый горстью непослушных казаков, усилившийся по непрости-

тельному нерадению начальства, и поколебавший Государство от Сибири 

до Москвы, и от Кубани до Муромских лесов." ("История пугачевского бунта", 

S.167) 

Carevna se vypořádala nemilosrdně se všemi vůdčími osobnostmi povstání. 

Navíc se pokusila vymýtit i jakoukoliv zmínku o nich z povědomí lidí. Proto vydala 

edikt, podle něhož bylo město Jaik, centrum rebelie, přejmenováno na Uralsk 

a kozáci na uralské. 

Jako samostatná část následuje dovětek pro cara Mikuláše, původně 

zamýšlen jako neveřejný. V něm Puškin uvádí na pravou míru některá místa, kde by 

mohlo dojít k nesprávnému či zavádějícímu výkladu, případně k nežádoucímu 

zkreslení autorské interpretace. Ve vydání z roku 1834 je připojen druhý díl, tj. 

soubor různých dobových dokumentů týkajících se průběhu pugačovského povstání. 
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3.1.3.2 Postava Pugačova 

Puškin průběžně popisuje Pugačova na pozadí povstání, které vedl. Básník 

vycházel jak ze známých dokumentů, tak z vypravování očitých svědků. Jelikož se 

však jedná o literární pojetí historické události, má autor diplomové práce na paměti 

i jiný prozaický text téhož autora "Повести Белкина", v němž Puškin autorsky vytvořil 

nejen fiktivní postavu na první pohled reálného vypravěče, ale i důkladně 

promyšlenou strukturu odkazů a citací budící dojem autenticity. Puškin zřejmě 

zamýšlel napsat historický román o aktuálním a čtivém tématu kozáckého povstání, 

nikoliv historickyvědnou studii o Suvorovovi. 

Autor práce předpokládá, že především v první publikované části textu 

"Pugačovské rebelie" převažuje přístup literárně-fabulační, až ve druhé historicky 

dokumentární hledisko se snahou po objektivizaci. Dle Puškina se jedná o doplňující 

a upřesňující informace původně zamýšlené pouze jako neveřejný komentář. Lze 

tedy předpokládat, že pravděpodobným záměrem Puškina bylo spíše upozornit 

na některé problémy současného Ruska například na kozáckou otázku, nikoliv 

historicky objektivně zhodnotit události ze 70. let XVIII. století. 

Celým textem se prolínají dvě roviny pohledu na postavu Jemeljana 

Pugačova. V první z nich je představen jako člověk, kozák, ve druhé jako samozvaný 

car. Ať už byly pohnutky jeho jednání a chování jakékoliv, získal si respekt i podporu 

jako uznávaný vůdce. Puškin ho příliš neidealizuje, podává informace o jeho životní 

dráze v takovém rozsahu a množství, v jakém sám považuje za podstatné. 

Pugačov je nejprve představen jako člověk, jenž byl znám jako buřič již 

v rodné Zimovejské vesnici na Donu. Předtím, než vstupuje do děje, jsou uvedeny 

okolnosti, které napomohly jeho popularitě, především nespokojenost i určitá 

váhavost k razantnímu činu tamních kozáků. 

Když byl poprvé zatčen a vezen k řádnému soudu, podařilo se mu utéci. Byť 

argumenty obžaloby byly poněkud chatrné, přeci jen jeho špatná pověst přispěla 

k podezření z krádeže. Ani on sám tehdy neměl čisté svědomí, raději se předem 

vyhnul soudu. Již nyní měl komplice, kteří mu napomohli při vyhýbání se 

spravedlnosti. O něco později již vystupoval na Jaiku jako samozvanec, který se 

představoval jako car Petr III. 
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Puškin se odvolává na svědectví jakéhosi blíže neurčeného Michaila 

Koževnikova, který vypovídal na mučidlech o setkání s Pugačovem. Výpovědi 

přímých účastníků událostí mají tak pravděpodobně podporovat dojem autenticity 

příběhu. Zde autor připojuje stručnou vnější charakteristiku Pugačova, parafrázuje 

výpověď svědka. "Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. 

Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армаке, в голубой 

Калмыцкой шапке и вооружен винтовкой." ("История пугачевского бунта", s. 17) 

Tento svědek se zmiňuje o tom, že tento člověk se mu představil jako 

imperátor Petr III., že informace o jeho smrti jsou nepravdivé, že utekl do Kyjeva, kde 

se skrýval po celý rok. Po strastiplné cestě se dostal až na Jaik. Prý se nehodlá již 

vrátit na trůn, který chce předat řádnému následníkovi. Po několika dnech opustil 

pohostinného kozáka. Zevrubnost svědectví opět přispívá k zdánlivé věrohodnosti. 

Puškin připojuje další podrobnosti charakteristiky Pugačova, zde již Puškinem 

nazývaného zločinec ("злодей"). Básník ho zmiňuje pod občanským jménem 

v souvislosti s tím, že se jeho působením musela zabývat i carevna-vdova 

Jekatěrina II. Strohý popis připomíná policejní hlášení. 

Pro ilustraci může posloužit epizoda s domnělou koupí koně. Pugačov byl již 

dlouho znám jako bouřlivá povaha. Když se ho ataman ptal, kde ho koupil, nebyl 

schopen Jemeljan Ivanovic podat kloudné vysvětlení. Byl poslán zpět pro řádnou 

kvitanci, čemuž se vyhnul. Když se za nějakou dobu vrátil do rodné vesnice, udala 

ho vlastní žena, ale podařilo se mu včas zmizet. Dle jeho vlastní výpovědi nějakou 

dobu pobýval v Polsku, odkud se vrátil do Ruska, a teprve později odešel na Jaik. 

"Емельян Пугачев, Зимовейской станицы служащий казак, был сын Ивана 

Михайлова, умершего в давных годах. Он быль сорока лет от-роду, росту 

среднего, смугл и худощав; волосы имел темнорусые, бороду черную, 

небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребячесве, в кулачном 

бою. На левом виску имел белое пятно, а на обеих грудях знаки, оставшиеся 

после болезни, называемой черною немочью. Он не знал грамоте, и крестился 

по раскольнически." ("История пугачевского бунта", s. 76) 

Puškin nepřipojuje žádné další podrobnosti. Nechává otevřené, zda opravdu 

Pugačov odcizil cizí majetek či nikoliv. Při jeho pověsti by jistě nebylo divu, kdyby 

vedle známých prohřešků a pobuřování ještě kradl. Toto je jediné místo, kde je přímo 

zmíněno, že by Pugačov mohl být nejen "odbojník", "vzbouřenec", ale i obyčejný 

"bandita". 
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Pugačov se pokoušel též jednat jako diplomat a prozíravý politik. Paralelně 

s prvními úspěchy, které bouřlivě oslavil, se začal projevovat jako opravdový 

monarcha. V dobytých místech nekompromisně zjednával pořádek. Dokonce se 

pokusil o diplomatické jednání s chánem sousední země. Ten jednal jak s ním, tak i 

s carevnou Jekatěrinou II. a pokusil se využít nejasné situace ve svůj prospěch. I 

přes nezdary Pugačov pokračoval v dalším tažení a zároveň působil na uralské 

obyvatelstvo písemně, tj. "возмутительными листами". Tyto listy měly přispět 

к věrohodnosti jednání Pugačova jako panovníka. 

К dalším momentům, které by mohly posílit dojem, že se jedná opravdu 

o neomezeného vládce, patřila i jeho povýšenost nad všemi zákony. Pugačov se 

oženil s mladou kozačkou. I její rodiče ji zrazovali od nerovného sňatku. Navíc věděli, 

že carevna-vdova je ještě naživu. Pugačov se zachoval jako člověk, který si může 

dovolit cokoliv. Nikterak se nezabýval následky, které by mohly plynout z bigamie, 

které se měl dopustit. On přeci nepodléhal nikomu ve svém rozhodování, ani 

patriarchovi. 

Snažil se jednat jako absolutistický car, ale zároveň se u něho projevovala 

ovlivnitelnost nejbližšími kozáckými přáteli. Dle Puškina nikdy nechodil do kostela. 

Když si vyjel na tržiště, tak rozhazoval mědáky. Když soudil provinilce, tak vystupoval 

jako car na trůnu ("суд и расправу давал сидя в креслах"). Na druhou stranu ale 

nebyl tak zcela samoděržavný vládce, podléhal vlivu kozáků, tj. "ничего не 

принимал без их согласия". Pozoruhodným momentem je Puškinova poznámka, že 

Pugačovovi vadil přílišný vliv kozáků, ale zároveň nebyl schopen jim přiměřeně 

oponovat, tj. "скучал их опекою, предал им свою наложницу". Hájil se u soudu tím, 

že byl naváděn kozáky, ale nebylo mu to uznáno jako polehčující okolnost. Motiv 

budí dojem, že v kontrastu ke své minulosti neomezeného vládce, se projevil jako 

slaboch a zbabělec, který se snažil vyváznout s co nejnižším trestem. 

Puškin zmiňuje motiv Pugačovovy, respektive samozvancovy zvůle. Když 

na břehu Volhy zastihl jakéhosi člověka, ptal se ho, co dělá. Ten mu odpověděl, že je 

astronom a sleduje oblohu. Samozvanec ho nechal se smíchem, jen tak 

mimochodem pověsit "blíže ke hvězdám". 

Bylo otázkou času, kdy bude Pugačovovo povstání potlačeno. Docela 

pronásledovatelů byl povolán velice schopný důstojník Michelson. Ten považoval 

za svoji osobní prestiž dopadnout obávaného povstalce. Stále častější porážky 

se značnými ztrátami špatně vyzbrojených a narychlo organizovaných povstaleckých 
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oddílů vedly к dalšímu ústupu. Pugačov neztrácel naději, že se mu podaří zvítězit. 

Svým přesvědčovacím talentem dokázal oslovovat nové nespokojence, rozšiřovat 

řady svých tlup, respektive lupičskou sběř ("сволочь"). V kontrastu s velkými 

problémy se mu dařilo udržovat kázeň mezi svými početnými skupinami. 

Puškin ho představuje i jako člověka se slabými místy. Pugačov začal 

v poslední kapitole uvažovat o své záchraně. Když se kolem samozvance neustále 

uzavíral kruh, mimo jiné přispěním nového velitele carských vojsk Suvorova, znovu 

uvažoval o útěku ke Kaspickému moři. Ale jeho vlastní kozáci ho předešli. Předtím je 

ještě, jistý si svojí pozicí, provokoval a nabízel jim, ať ho spoutají, když si troufnou. 

Tento motiv připomíná epizodu ze Schillerových "Loupežníků", kdy Karl Moor 

vyjednával s páterem. Tuto zkoušku charakterů poprvé Pugačov ještě vyhrál, 

podruhé byl již svázán. Po cestě do pevnosti se mu podařilo uvolnit svázané ruce 

a nakrátko se osvobodit. Nikdo mu však nepřispěchal na pomoc, aby mu pomohl. Byl 

předán soudu, kde vystupoval spíše jako oběť kozácké zvůle, prý že ho dlouho 

přemlouvali. 

"Вы погубили меня, вы несколько дней сряду меня упрашивали принять 

на себя имя великого государя, я долго отрицался, а когда и согласился, то все 

что ни делал, было с вашей воли и согласия, вы же поступали часто без ведома 

моего и даже вопреки моей воли." ("История пугачевского бунта", s. 160) 

Soudci nevzali v potaz polehčující okolnosti. Pugačov byl vezen vesnicemi 

v kleci a ukazován lidu jako nejhorší škůdce Ruska. Těsně před popravou se přiznal 

ke všem spáchaným zločinům, prosil na kolenou o milost a žádal všechny 

pravověmé Rusy za odpuštění. 

Dle uvedených vlastností i jednání Pugačova se jednalo o "vzbouřence", jenž 

využil nespokojenosti kozáků. Zároveň se stylizoval do postavy respektovaného 

absolutistického monarchy. Zda hájil oprávněné požadavky kozáků jako ušlechtilý 

vůdce či jeho samozvanectví bylo pouhým projevem buřičství, z textu přímo 

nevyplývá. Jeho působení bylo určitě příležitostí, aby si kozáci uvědomili, kdo jsou 

a nezapomněli na svá práva a stará privilegia. 

58 



3.2 Další Puškinovy postavy 

"vzbouřence" 

Mezi Puškinovy postavy "moralizujícího snílka" patří hlavní hrdina poemy 

"Cikáni" Aleko. Psanec, který prchal před zákonem, jelikož spáchal jakýsi zločin. 

Ukryl se před spravedlností v pustině v Besarábii mezi potulnými cikány, mezi nimiž 

se mohl cítit oproštěn od minulosti. Nikdo se ho na nic nevyptával, nezajímalo je to. 

Nikde v textu není zmíněno, jaký spáchal zločin. Puškin nepřipojuje žádné 

podrobnosti, které by napomohly к odhalení tajemství. Pravděpodobně se jednalo 

o něco velmi závažného, když kvůli tomu byl ochoten Aleko opustit vše a útěkem 

do daleké Besarábie se vyhnout stíhání justicí. Zdánlivě tak vyřešil své problémy. 

Zároveň získal novou identitu cikána. 

Ukryl se v odlehlých lesích, kde se také setkal poprvé s krásnou Zemfírou. 

Ta ho vzala do tábora na návštěvu. Představila ho starému otci. Ten ho přijal jako 

hosta a seznámil s jediným pravidlem života kočovníků, tj. "chceš-li žít s námi, buď 

zde, čiň si co chceš, jakýmkoliv způsobem, tak, jak jsme odpradávna zvyklí my". 

Aleko byl nadšen, splnil si sen, mohl si dělat cokoliv a nikomu se nemusel z ničeho 

zpovídat. Zamiloval se do krásné Zemfíry, ta jeho lásku opětovala. Po určité době, 

když po několikráte neklidné vykřikoval nepokojně ze spaní, se ho milá ptala, zdali se 

netrápí, nestýská se mu po lidech, vlasti, kterou ztratil a po městě, které opustil. On 

sè vehementně bránil úvahou o bezcitnosti společnosti, jež ho zavrhla. Vážil si více 

"dobrovolného vyhnanství" než laciného pozlátka "lepšího života" mezi příslušníky 

blahobytnějšího národa. 

Otec Zemfíry reagoval na jeho neklid tím, že Alekovi vyprávěl příběh. Vyprávěl 

mu o starci-pévci, kterého car potrestal za zločin, který spáchal snad prý jen kvůli 

slávě. Byl odsouzen к věčnému vyhnanství. Musel celý život čekat, zda přijde 

odpuštění, nikdy se ale nedočkal. Měl poslední přání, aby byl alespoň pohřben 

na milovaném, rodném jihu. Aleko neviděl ve vyslechnutém osudu podobenství 

vlastního života, nikdy nestál o žádnou slávu. Nezáleželo mu na něčem tak 

povrchním, chtěl být jen šťasten. 
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Spokojeně prožil s Zemfírou další léta na cestách jako svobodný kočovník. 

Když Aleko mluvil opět ze sna, tentokrát byla zřetelná slova o nějaké cizí ženě, ptala 

se ho milá, co se stalo. On jí odpověděl výčitkou, že se mu zdálo o čemsi zlém, co se 

postavilo mezi ně, a obvinil ji přitom z nevěry. Otec se nevměšoval do jejich hovoru. 

Později mu odhalil tajemství dětství Zemfíry, kterou matka opustila, když se 

zamilovala do jiného a opustila manžela s malou holčičkou. Aleko nesouhlasil s tím, 

aby se jako oni jen pasivně smiřoval s tím, co přináší osud. Nedovedl si představit, 

že by Zemfíra mohla jen tak odejít tam, kam ji srdce zrovna táhne. To bylo pro něj 

nepřijatelné, považoval se za jejího věrného muže. 

Žárlil, a proto ji i sledoval. Podezření se potvrdilo, měla jiného. Aleko zabil 

ženu i jejího milence. Stal se vyvržencem i ze společnosti těch, jimiž ostatní 

společnost pohrdala, jelikož žili bez psaných zákonů. Starý otec ho vyhnal. To, co se 

zdálo neotřesitelným, skončilo. Alekův obdiv к bezstarostnému životu cikánů se 

ukázal jako falešný. On se domníval, že ctí svobodnou vůli, respektuje život bez 

zákonů, ale připouštěl si to jen pro sebe. Ani pro lidi zcela nezávislé nebyl přijatelný 

jako vrah, který zabil ze žárlivosti. Cikáni byli sto ho dříve přijmout mezi sebe, 

respektovat jeho hrdost, tajemství. Když zbytečně zabil, nebyl souzen pro spáchané 

vraždy, nechali ho samotného jen s výčitkami svědomí. 

Tato literární postava je typem "bouřícího se snílka". Věřil tomu, že dokáže žít 

nezávislým životem. V okamžiku, kdy překročil zákony vlastní společnosti, vyhnul se 

zbaběle spravedlnosti. Místo toho, aby se čestně zodpovídal z viny, raději utekl. 

Začal nový život, sám se však nezměnil. Odmítl psané zákony, nerespektoval ani ty 

nepsané. Vlastním přičiněným se dostal mimo společnost. Jeho vzdor ho přivedl 

do naprosté izolace. Sám se stal tím, kdo páchal zlo, nepřipouštěl si vlastní vinu. 

Požadoval po okolí, aby chápalo jeho způsob života, aniž by on respektoval 

kohokoliv jiného. Dokud nespáchal další zločin, byla jeho minulost cikánům lhostejná 

tak, jak si přál. Ovšem v konfliktní situaci se zachoval zbaběle a místo čestného 

přijetí životní prohry se propadl až na samé dno. Aleko se stal představitelem krize 

romantické vzpoury, jelikož ani opakovaná zkušenost ho nepřinutila к zpytování 

vědomí, případně к touze po spravedlnosti, po zlepšení společnosti. 

Dle Zahrádky (Zahrádka, 2005, s. 192) došlo v této poemě ke konfliktu hrdinů 

dvou odlišných kultur. Šlechtic Aleko se dvakrát ve zlém rozešel s morálkou 

společnosti. Představitel ruského charakteru se ukázal jako slabší než postavy 

cikánské, kočovníci bez domova a zdánlivě bez morálních pravidel. 
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Puškin nazval poemu "Cikáni" v kontrastu к hlavní postavě, které by se líbilo 

být součástí jejich nezávislé společnosti, ale nikdy sejí nestala. Aleko byl ochoten se 

vzdát všeho, ale zaslepená touha po naplnění vlastní představy o mezilidských 

vztazích se ukázala marnou. 

V postavě Aleka dochází ke krizi romantické vzpoury. Puškin zobrazil typ 

věčně nespokojeného člověka, který chtěl žít zcela svobodně za jakoukoliv cenu. 

Jeho naprosté odmítnutí jakýchkoliv pravidel se ukázalo jako nesmyslné, Puškin tak 

odhalil pochybnost odporu vůči společnosti jako celku, poukázal tak na trvalejší 

neudržitelnost romantického odboje ve společenských vztazích. 

Další z postav "bouřících se snílků" je Vladimir Andrejevič Dubrovskij, hlavní postava 

románu "Dubrovskij" (1841), na němž Puškin pracoval vletech 1832-1833. Tento text vznikal 

na motivy reálné události, která se stala jistému nezámožnému běloruskému šlechtici. Ten, 

poté co byl připraven o dědictví, začal loupit. Odsouzen byl v roce 1832. Dle Mejlacha 

(Mejlach, 1951, s. 81) Puškin zde satiricky zobrazil licoměmost a prodejnost úředníků 

carského Ruska. Puškin údajně měl к dispozici autentický soudní dokument, který ukazoval, 

jak je možné být legálně zbaven vlastního statku. 

Andrej Gavrilovič Dubrovskij a jeho syn Vladimir Andrejevič jsou představitelé 

relativně chudší, přesto nezávislé a čestné ruské šlechty. Otec Dubrovskij vlastnil 

pouhých sedmdesát "duší", byl proto považován za chudého, přesto však mu jeho 

panství poskytovalo slušnou obživu. 

Třetí významnou postavou je Kyrila Petrovič Trojekurov, soused, s nímž kdysi 

sloužil starší z Dúbravských, Andrej Gavrilovič, v jednom pluku. Na rozdíl od něj 

vlastnil rozsáhlý majetek a neměl žádné vzdělání. Trojekurov svým chováním 

к nevolníkům i nevalným rozhledem představoval opak Dúbravského, typického, 

tradičního "barina" své doby. Nevolníci pro něj byli pouze majetkem, nikoliv živými 

bytostmi. Trojekurov neviděl na svém přístupu к lidem, kteří mu slouží, nic špatného. 

Tento pohled na problematiku nevolnictví lze považovat za motiv kriticky 

realistického zobrazení v Puškinově tvorbě. 

Když jednou Andrej Gavrilovič podotkl, že se u souseda mají lovečtí ps| lépe 

než živí lidé, otočil Kyrila Petrovič tuto nejapnou poznámku v žert. Nepovažoval 

za vhodné, aby se kdokoliv vměšoval do jeho májetkových záležitostí. Humánně 

smýšlející Dubrovskij uražen, opustil sousedovo panství. 

Za nějakou dobu opět zval Trojekurov Dúbravského na společný lov. Vladimir 

Andrejevič mu připomněl, starou událost a hrubě odpověděl. Tentokrát se urazil 
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druhý. Rozhodl se všemi prostředky dokázat, že má pravdu. Trojekurov vyvolal 

soudní při o hodnověrnost vlastnických práv Dúbravského na rodinný statek. Ten 

neměl к dispozici veškeré potřebné doklady a spor prohrál. Kyrila Petrovič si pojistil 

vítězství ještě tím, že podplatil advokáty i soudce a spor otočil ve svůj prospěch. 

Z uraženého souseda se stal jediným soudním rozhodnutím žebrák. Dubrovskému 

nezbylo nic jiného, než se rozloučit naposledy se synem a vysvětlit mu, že ho již není 

schopen dále podporovat na studiích, protože přišli o veškerý majetek. 

V okamžiku, kdy diskutovali otec se synem na jejich bývalém statku, přijel 

na nádvoří Kyrila Petrovič Trojekurov. Hnulo se v něm svědomí, byl si vědom 

neoprávněnosti svých nároků. Když ho však starý, zlomený muž Andrej Gavrilovič 

Dubrovskij zahlédl, zhroutil se mrtev. Žádného patřičného vysvětlení se již nedočkal. 

Jeho syn, Vladimir Andrejevič vyhnal Kyrilu Petroviče právem, vždyť byl příčinou 

veškerého neštěstí. 

Nevolnící měli rádi starého Dúbravského, vážili si i mladého pána. Vladimir 

Andrejevič dokonce tišil své bývalé poddané v okamžiku, když se silou postavili proti 

úředníkům, kteří přijeli z moci úřední převzít majetek a předat novému vlastníkovi. 

Večer všichni ulehli. Mladý Dubrovskij přikázal vyvést všechny své lidi z domu, a pak 

dal osobně povel к zapálení stavení, v němž spali nezvaní hosté. Postavil se tak 

na stranu nespokojenců. Jeho poddaní i za cenu protivení se právu raději šli za ním, 

než aby se stali majetkem Trojekurova. 

Brzy by se na osud Dúbravských zapomnělo, kdyby se v kraji neobjevili 

loupežníci ("разбойники"). Tato tlupa se chovala poněkud neobvykle. "Начальник 

славился умом, отважностью, и каким-то великодушием." ("Дубровский", s. 448) 

Vůdce loupežníků se tedy choval se jako "ušlechtilý loupežník". Nejednou propustil 

chudšího přepadeného bez úhony. Jindy dal dva tisíce rublů na syna vdovy. Jelikož 

tlupa operovala na rozsáhlém území, byla v podstatě nepolapitelná. Poněkud 

zaráželo to, že žádný z přepadů se neuskutečnil na panství Trojekurova. 

Mladý Dubrovskij se pod cizí identitou vloudil do Trojekurovovy rodiny. Věděl, 

že Kyrila Petrovič sháněl učitele francouzštiny pro dceru Mášu. Vzhledem ke svému 

vzdělání ovládal francouzštinu natolik, aby se mohl vydávat za Francouze. Na stanici 

se domluvil s pravým francouzským učitelem, že mu dá deset tisíc rublů, když mu 

prodá své doklady a doporučení. Ten váhal jen chvíli. Dubrovskij mu totiž nabídl 

mnohem víc, než by získal za sjednanou službu vychovatele. Vladimir Andrejevič 

Dubrovskij přijal pozvání na slavnost v domě Trojekurových jako učitel francouzštiny 
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De Forche. Při té příležitosti zcela zesměšnil dalšího ze zámožných, ale zároveň 

nepříliš důvtipných sousedů Antona Pafnutiče, s nímž sdílel společnou ložnici. Jeho 

spolunocležník ho považoval za solidního muže, šlechtice a svěřil se mu, že se bojí 

loupežníků, protože má u sebe větší obnos peněz. Uprostřed noci ho De Forche 

vzbudil, okradl, pod pohrůžkou smrti donutil mlčet a pak utekl. Zde se Dubrovskij 

zachoval jako "bandita". 

V následující části Puškin ironicky parafrázoval tehdy oblíbené dobové, 

sentimentální románky. Vzhledem к tomu, že Dubrovskij byl elegantní, příjemný 

společník, sblížil se s Mášou. Pouze jí se domnělý učitel De Forche představil 

pravým jménem. Trojekurov měl jiné představy o budoucnosti své dcery, než aby se 

provdala za obyčejného učitele. Tento motiv připomíná postavu Saint-Preuxe z Nové 

Heloisy. Otec našel Máše vhodnějšího ženicha - postaršího hraběte Verejského, 

majitele rozsáhlého panství. Dubrovskij a Máša se společně domluvili, že utečou 

a ona se tak vyhne nechtěnému sňatku. Zachránce se však opozdil a průvod byl 

přepaden až na cestě z kostela. Dubrovskij chtěl zabít svého soka v lásce. Ten ho 

postřelil a zároveň mu sdělil, že přišel pozdě. Andrej Vladimirovič ještě z posledních 

sil zastavil lupiče, aby se nemstili za svého vůdce, pak omdlel. Za několik týdnů se 

uzdravil a skryl někde za hranicemi. Všechny loupeže náhle ustaly. 

V tomto příběhu se střetly dva různé pohledy na fungování společnosti. Dubrovští 

představují nový způsob života založený na svobodném, spokojeném životě všech lidí. 

Trojekurov symbolizuje staré, nevolnické Rusko žijící z podstaty minulosti. Dle Trojekurova měl 

poddaný sloužit svému pánu bez nároku na jakákoliv práva. V tomto románu zvítězila tradiční, 

aristokratická společnost, jelikož Dubrovští neměli dostatečné zázemí na prosazení 

oprávněných požadavků, natožpak společenských změn. 
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4. Mácha a postava "vzbouřence" 

Nejvýznamnějším Máchovým textem, v němž básník zobrazil postavu 

"vzbouřence", je lyricko-epická báseň Máj. К dalším pozoruhodným postavám patří 

mladý cikán, hlavní hrdina nedokončeného románu "Cikáni" přímo inspirovaného 

Puškinovými "Cikány". 

4.1.1 Místo Viléma v kompozici Máje 

Máchův Máj byl vydán v roce 1836. Název díla evokuje spíše jarní krajinu 

a idealizující pohled na přírodní krásy než tragický příběh loupežníka. Dedikace 

"horlivému vlastenci Hynkovi Kommovi" vytváří iluzi vlasteneckého rámce 

umocněnou písňovým textem na místě předmluvy před prvním zpěvem. První dojem 

ani nenarušuje motto, jímž je uvozena celá báseň: "Dalekáť cesta má! Marné 

volání!!" Zde Mácha zcela otevřeně opěvuje Čechy, oslavuje jejich dobrotu, 

statečnost, krásu české vlasti. Sám sebe, byť poněkud ironicky, řadí mezi horlivé 

vlastence, kteří se hlásí к dědictví otců. 

Tato lyricko-epická poema je komponována do čtyřech číslovaných částí 

a dvou intermezz, která jsou vložena asymetricky po druhém a třetím zpěvu. Před 

samotným textem je uvedeno motto, věnování a veršovaná rytmizovaná předmluva 

evokující vlasteneckou lidovou píseň s refrénem pro sbor. Po čtvrté, závěrečné části 

ještě následuje "poznamenání", tj. autorská vysvětlivka к textu. 

První zpěv začíná poetickým obrazem májové přírody. Navazuje na něj 

symbolicky zobrazený motiv roztoužených milenců. Ona navečer očekává na břehu 

jezera milého, který se opozdil. Když ztrácí naději, tak ten přijíždí. Příchozí spěchá 

za dívkou. Ta náhle s hrůzou zjišťuje, že dorazivší v povědomém plášti není její milý: 

"Kde Vilém můj?" Bezejmenný ji ve stručnosti seznamuje s osudem jejího druha. Ten 

prý zavraždil "svůdce tvého, vraždě otce svého ... tak skoná strašný lesů pán!". 

Po sdělení zprávy odchází. Mácha na ploše několika veršů naznačuje její 

bezprostřední reakci: "... nad vodou se bílých skví šatů stín, a krajina kolem šepce: 

"Jarmilo!" V hlubinách vody: ? Jarmilo! Jarmilo!! ? " (Máj, 1925, s. 9n.) Na tomto 

místě poprvé zaznívá její jméno. V dalším textu již není dále zmiňována. 
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Vlastní děj začíná v prvním zpěvu zdánlivě retrospektivou příběhu. Autor 

vykreslil situaci, ve kterě milující dívka očekává svého milého. Ten dlouho nejde, ona 

začíná pochybovat, zda vůbec dorazí. Když se ho konečně dočkala, zjistila, že její 

nadšení bylo předčasné. Ve stejném oblečení jako její milý přijel jiný plavec, aby jí 

sdělil smutnou novinu o uvěznění jejího milého. Mácha naznačuje její bezmezné 

zoufalství motivem tichých vln, milosrdné hlubiny. Lze předpokládat, že zkušený 

čtenář si je schopen domyslet, co se mezi nimi nedávno odehrálo. 

Druhý zpěv začíná lyrickou pasáží "o mrtvé hvězdě". Následuje personifikace: 

"Její pláč zní z hrobu všeho, strašný jekot, hrůzný kvil." Tuto pasáž můžeme chápat 

jako novou parafrázi obsahu předchozího zpěvu, tentokrát z pohledu Viléma. 

Ponurou noční scenérii sleduje vězeň odsouzený к hrdelnímu trestu. I on pochybuje, 

zda jeho oběť nebyla marná: "Že truchlí (Jarmila)?" 

Vězeň přemýšlí sám o sobě, o svém osudu. V myšlenkách se vrací do dětství. 

Byl "od svého otce v svět vyhnán", to je jediná vzpomínka na dětství. Vychovali ho 

loupežníci, stal se později jejich vůdcem. Zamiloval se do "padlé" dívky. Když poznal 

toho, který ji svedl, vykonal pomstu, nevěděl, že vlastně dvojí. Zabil nejen svůdce 

svojí milé, ale i nepoznaného otce. Zpytoval svědomí, zda byl v právu či nikoliv. To, 

že působil jako vůdce loupežnické bandy, předkládá Mácha jako samozřejmost, 

kterou netřeba podrobněji zmiňovat. Vězeň se chová jako muž, který se zastal ženy, 

avšak tím porušil zákon. Pochybnosti o sobě samém, o své budoucnosti mu nedávají 

spát, čemuž básník věnuje poměrně rozsáhlou plochu druhého zpěvu. 

Vilém se ptá sám sebe, co mu přinese zítřek, přemýšlí o smrti, zabývá se 

otázkami lidské existence. Nemůže usnout, přechází po cele. Zvukem okovů vyruší 

strážného, kterému šeptem sděluje svůj příběh. Ten, dle svědectví Máchy, se již 

do smrti neusmál, tak strašné věci se dozvěděl. 

Následuje první intermezzo otevřené titulem "Půlnoc, krajina". Motivy se mění 

$é z popisu reálného života na snový. Po krátkém úvodu, v němž autor zobrazil 

popraviště se sborem duchů, následuje lyrický motiv strážce hřbitova. Ten, který byl 

poslední pohřben, bdí na stráži do té chvíle než je vystřídán dalším nebožtíkem. 

Personifikované přírodní motivy jako "čekan s kolem", "žáby z bažiny", "měsíc 

v zenitu" promlouvají, jak se co nejlépe nachystaly L- jetïb k jeho uvítání, 

očekávanému pohřbu, tj. jak že se této slavnosti, významné události zúčastní. Jakýsi 

hlas ohlašuje nový den, čímž končí tato vložená, pohádkově laděná epizoda. 
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Třetí zpěv plynule navazuje na předchozí intermezzo, nastává ráno těsně 

před popravou zločince. Vězeň je za doprovodu vojska a hojné účasti přihlížejících 

vyváděn na popravčí vrch. Má ještě jednou naposledy příležitost se podívat na lesy, 

v nichž působil jako "strašný lesů pán." Rozloučil se s "bílými obláčky", к nimž 

promluvil jako к poslům jeho poslední vůle. Požádal je, aby se za něj rozloučili s jeho 

milovanou vlastí. Když si vzpomněl na dívku, zlomil se mu hlas a rozplakal se. Kat 

popravil otcovraha. Přítomní lidé se po skončení exekuce rozešli. Mácha zde znovu 

opakuje motiv milované země, vlasti, kterou "její syn" odsouzený na smrt hluboce 

miloval. Opět se setmělo a jen hlas hrdličky zval ku lásce, opakoval jméno 

zločincovo: "Viléme!" 

Na tomto místě končí děj, který začal prvními dvěma zpěvy. Ty se mohly 

odehrát v podstatě paralelně. Až později se retrospektivně dozvídáme, co 

předcházelo popravě zločincově. Mácha se soustřeďuje na motiv otcovraždy. 

Vykresluje ho však v zcela originálním světle. Ten, který spáchal tak hanebný čin, 

měl jisté morální právo odčinit to, co na něm samém v dětství bylo zlého učiněno. 

Motivace vraždy je umocněna tím, že tento člověk, nepoznaný otec, svedl a opustil 

nevinnou dívku. Autor konstatuje, že vězeň je odsouzen za vraždu otce. Zda by 

justice při posuzování činnosti odsouzence postupovala obdobně, nebýt okolnosti 

zabití blízkého člověka, může spekulovat jen čtenář. Až na konci příběhu se 

dozvídáme jméno zločince a mstitele v jedné osobě - Vilém. 

Druhé intermezzo začíná opět lyrickým motivem, sbor duchů v bílých pláštích 

beze slova lituje jeho smrti. Jako prízračný refrén se stále opakuje: "Vůdce (Pán náš) 

zhynul!" Tímto nářkem končí vlastní příběh Viléma. Na scénu se opět vrací lyrický 

motiv západu slunce - "hasnul požár". Tiché setkání mrtvých loupežníků se nese 

v duchu nářku, že zemřel milovaný vůdce. Večer jen podtrhuje ponurost chvíle. 

Obě intermezza tematicky doplňují charakteristiku vězně člověka o rovinu 

loupežnickou. Nejedná se však o obvykle očekávané vykreslení hanebných činů lotrů 

a zlosynů, nýbrž jsou jim přisouzeny naprosto lidské vlastnosti - obdiv к vůdci, žal 

na jeho ztrátou. Přesto i zde panuje smíření s osudem. Druhové loupežníci ho 

jménem ani jednou neoslovují, vždy jen "Pán". 

V posledním, čtvrtém zpěvu se na popravišti objevuje bezejmenný poutník 

na koni, představený v ich-formě. Blíží se poslední půlnoc posledního dne asi 

sedmého roku od popravy. Přijíždějící cizinec se v blízkém městě ptá po osudu 

loupežníka. Starý hostinský mu ukáže cestu к pahorku, kde byla vykonána tehdy 
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poprava. Jezdec se zasnil pod šibenicí. Zde dochází к časovému posunu o půl roku 

v před - opět nastal první máj, opět je slyšet hrdličku, jak zpívá o lásce, opět poutník 

sedí na zmiňovaném místé. Zamýšlí se nad uplynulým životem. 

Poutník jediný si připomněl osud zločince. Cizinec vzpomíná v lyrickém motivu 

na vlastní uplynulé "jinošství", na staré uplynulé lásky. Dle výše naznačeného 

principu pocitového ztotožnění můžeme spojit Hynka s poutníkem a samotným 

básníkem, Viléma s věrným milým a zároveň mstitelem a Jarmilu s dívkou 

podléhající nepříznivým okolnostem. Jejich osudy se v závěrečném společném 

hrdliččině oslovení prolnuly. Setkali se tak nešťastný, všemi opuštěný poutník, 

odsouzený a popravený zločinec a tragicky zahynuvší dívka. Poutník jediný si 

uvědomil tragiku příběhu, jehož se stal nepřímým, samozvaným svědkem. 

Polehčující okolnosti se vyskytují poskrovnu, výrazně kladná postava chybí zcela. 

4.1.2 Postava Viléma 

Hlavní postavou Máje je loupežník, jenž čeká na svoji popravu. Vilém se 

vzbouřil proti nelítostnému osudu. Rozhodl se pomstít "padlou dívku" tím, že 

zavraždil jejího svůdce. Ostatní zmiňované charakteristické rysy dokreslují význam 

jeho zločinu. V této souvislosti Šalda (Šalda, 1967, s. 184) poznamenává, že Mácha 

se v osudu Viléma bolestivé dotýká rozvratu rodiny s básnickou invencí sobě vlastní. 

Mácha uvedl Viléma do děje v prvním zpěvu nejprve nepřímo, jako postavu, 

o níž se zmiňuje neznámý posel. V druhém a třetím se odehrává jeho příběh podaný 

fragmentárni formou. Ve čtvrtém zpěvu je zmiňován prostřednictvím vzpomínky 

poutníka, jenž po letech navštívil místo jeho popravy. 

Na počátku vlastního děje Jarmila dlouho toužebně očekávala milého. Vzhledem 

k tomu, že se scházívali na břehu jezera již dříve, věřila, že pňjde ve smluvený čas. Byla již 

netrpělivá, když se opozdil. "To on, to on! Ty péra, kvítí, Klobouk, oko, jenž pod ním svítí, Ten 

plášť!" (Máj, s.11) 

Básník na tomto místě stručně zmiňuje vnější vzhled Viléma. Ten s^ stylizoval 

jako elegantně vyhlížející kavalír. Když ho Jarmila uviděla přijíždět, vrhla se 

příchozímu do náruče, poznala ho dle typických znaků. Až na druhý 

že tentokrát přijel někdo jiný, byť stejně oblečen. Básník nevysvětluje, 
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volil tuto Vilémovskou stylizaci, nechal tak na čtenářově vůli, aby sám zvážil jeho 

pohnutky. Neznámý jí vysvětlil příčinu toho, proč se dnes Vilém nedostavil. Zároveň 

zamilovanou dívku proklel, jelikož ji považoval za příčinu zkázy "strašného lesů 

pána". Ona se proto trápila výčitkami svědomí a "skončila v hlubině", dobrovolně se 

rozloučila se životem. O jejím obětování neměl Vilém heměí ani zdání. 

V druhém zpěvu básník představuje hlavní postavu v ich-formě. Vilém 

vystupuje jako "vězeň," jenž pochybuje o své vině, o smyslu života, který prožil, 

o věrnosti Jarmily. Nezříká se odpovědnosti, nepomýšlí na útěk, je si vědom toho, co 

spáchal. Zároveň si však nepřipouští, že by mohl činit jinak. Melancholicky přemýšlí 

o životě. Příčiny své současné situace hledá v minulosti. Vzpomněl si, že ho kdysi 

jako děcko vyhnal otec z domu. Pak vyrůstal v "loupežnickém sboru". Vlastním 

přičiněním se vypracoval až na uznávaného vůdce. Nezaznívá zde žádný motiv 

lítosti nad spáchanými zločiny, soucit s přepadenými. Zabývá se pouze stavem 

vlastního rozjitřeného nitra. 

Jediná prokazatelná vražda, o níž se Mácha zmiňuje a za níž je Vilém vězněn, 

je z jeho moralizujícího pohledu ospravedlnitelná pomsta. Ve výčitkách svědomí si 

však přiznává, že se stal vrahem vlastního otce. Nezpochybňuje to, že zabíjel, měl 

přeci pádný důvod - ten muž, tehdy neznámý otec, svedl a opustil dívku. Z hlediska 

soudců se jedná o vážný zločin, o případ otcovraždy. Vrah byl dopaden, uvězněn, 

k činu se doznal, bude proto po spravedlnosti potrestán. 

Vilém chápal, že jeho život je ztracen. Pokusil se o jakési zúčtování 

s minulostí. Pochyboval o tom, zda se zachoval správně a vyprávěl svůj pohnutý 

životní příběh žalářníkovi. Šeptal jedinému posluchači "svou pověst" se všemi 

podrobnostmi, nic prý nezamlčel. Ani tato improvizovaná zpověď však vězňovi příliš 

neulehčila, tak velké byly jeho výčitky. 

V třetím zpěvu básník rozvíjí téma o motiv citlivé duše "moralizujícího 

loupežníka". Když byl brzy ráno veden na popravu, naposledy se rozhlédl kolem. 

Pomodlil se k Bohu, oslovil "obláčky", aby pozdravovaly milovanou vlast, rozloučil se 

s zemí, která mu byla "kolébkou i hrobem". Jen předzpěv v čtenáři může evokovat 

synonymitu vlasti a Českých zemí. Z textu následujících zpěvů tato souvislost přímo 

nevyplývá. Smířen, poklekl před špalkem. Kat vykonal rozsudek. 

68 



Ve čtvrtém zpěvu je Vilém zmiňován pouze nepřímo. Po dlouhých sedmi letech se 

našel jediný poutník, který si vzpomněl na popraveného zločince. Musel se vyptat starého 

hospodského, aby našel cestu. Na popravčím vrchu byl do kola dosud vpleten kostlivec. 

Nebýt tohoto nově příchozího, tak by si na Viléma nikdo nevzpomněl. Ostatní 

členové bandy zahynuli dříve než jejich vůdce, jiní pozůstalí, kteří by si na něj 

pamatovali nebyli. Poprava posledního z obávaných loupežníků se stala vítanou 

atrakcí v jinak poklidně plynoucích života města "ztraceného pod pahorky". Mnozí se 

v duchu pomodlili za jeho duši. Když kat skončil, lid se pokojně rozešel. Později si 

ani nikdo z nich nepamatoval nic z toho, co se odehrálo před lety. Poutníkovi se 

vybavila vlastní životní zkušenost. Litoval uplynulých lásek. V závěrečné přímé řeči 

se sám stylizoval ve vězně, kterého tíží svědomí. 

V intermezzech je Vilém zmiňován jako vůdce rozprášené loupežnické bandy. 

V prvním z nich přechází text do mýtické roviny. Jeho bývalí druhové, nyní duchové 

si ho natolik vážili, že mu chystali "slavný pohřeb". К přípravám se přidaly 

i personifikované přírodní motivy - "vichr", "mlha", "rosa". Ve druhém duchové 

už jenom lkali "v temné dálce", nad ztrátou vůdce. 

V textu převládají označení "vězeň," "zločinec," "strašný lesů pán," "vůdce", 

respektive "hrůza lesů". Pouze v prvním zpěvu jsou domněle připojeny "milenec", 

"plavec". Vyjma druhého zpěvu je jmenována hlavní postava Vilém. Mácha průběžně 

připojuje nové konotace. Čtenář tak získává představu o tom, co prožíval obávaný 

otcovrah v posledních chvílích života, aniž by byl zmíněn jakýkoliv jiný jím spáchaný 

zločin. Vražda vlastního otce byla považována za natolik závažný zločin, že viník byl 

exemplárně potrestán. Další jeho činnost posloužila jen jako přitěžující okolnost 

a není podrobněji zmiňována. Dle Zdziechowského (Zdziechowski, 1895, s. 149) je 

Vilém "praobyčejným zákeřníkem", který se záhy vypracoval až na náčelníka 

loupežnické bandy, aniž by byl veden nějakými ušlechtilými pohnutkami. Toto pojetí 

by spíše odpovídalo pojetí "vzbouřence" jako "bandity". 

Morální vzpoura proti neúprosnosti osudu symbolizovaná otcovraždou byla 

důsledkem událostí. Vilém obhájil svou citlivou duši a čisté svědomí před symbolicky 

zmíněným bohem. Vilém se cele oddal myšlence naplnění spravedlnosti i za cenu 

ztráty vlastního života. Jestliže by si na něho nevzpomněl poutník, byla by jeho 

vzpoura zcela zapomenuta. 
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4.2 Další Máchovy postavy 

"vzbouřence" 

Mezi postavy "bouřících se snílků" patří mladý cikán z románu "Cikáni" (1857), 

vyděděnec ze společnosti. Cikáni jsou zde chápáni symbolicky jako představitelé 

svobody neomezované jakýmikoliv zákony podobně jako u Puškina. Přišli z neznáma 

jako potulní muzikanti. Věkem odpovídali asi tak otci se synem. O jejich majetkových 

poměrech svědčilo spíše skromnější, přesto na pohled pěkné oblečení. V hospodě si 

poručili chléb a vodu. Ničím se nevymykali dobové představě o cikánech. Jejich 

pravá totožnost byla až do závěrečného rozuzlení zahalena tajemstvím. 

Další sled událostí změnil okolnosti života obou cikánů. V místním pánovi byl 

odhalen původce všeho neštěstí zúčastněných postav. Byl to on, kdo opustil 

těhotnou ženu, svedl ve stejné době Angelinu, která byla zaslíbena jinému. Když obě 

v stejnou dobu porodily syna, využil toho, že hraběcí potomek se narodil fyzicky 

postižený a milence se narodilo mrtvé dítě. Vyměnil miminka a Angelinu 

i s postiženým děckem nechal vyhnat. Časem se objevila v kraji sama jako bláznivá. 

Mezitím hraběte hledal Giacomo, gondoliér z Benátek, kterému odvedl milou. 

Řízením osudu se gondoliér stal otčímem malého chlapce, kterého našli opuštěného 

v lese cikáni a přijali mezi sebe. 

Když toto všechno vyšlo najevo, museli se s tím oba domnělí cikáni nějak 

vyrovnat. Z morálního hlediska měli právo se pomstít proradnému hraběti Valdemaru 

Lomeckému z Borku. Staré zločiny byly dávno promlčeny, svědectví Angeliny by 

žádný soud nemohl vzít v potaz. Okolnosti nasvědčovaly tomu, že hraběti nakonec 

vše opět projde. 

Vzpoura proti osudu byla až nyní završena. Giacomo, starší z cikánů, vzal 

spravedlnost do svých rukou, po dlouhých letech marného pátrání proradného 

hraběte zavraždil, za což byl odsouzen a popraven. Zemřel však smířen. Jelikož se 

ukázalo, že druhý z cikánů je ztraceným synem pána z Borku, zdědil panství. Přesto 

se ale lépe cítil jako potulný cikán a tajně odešel pryč. Byla mu bližší svoboda než 

majetek, navíc zatížený krvavou tragedií. Měl veškeré předpoklady dosáhnout 

postavení ve společnosti, přišel by tak o vlastní, nezávislou identitu. Spáchané křivdy 

byly pomstěny, on mohl nadále zůstat pasivním, ale nezávislým člověkem. 
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Mácha v románu "Cikáni" zobrazil v mladém cikánovi "vzbouřence", člověka 

poznamenaného osudem, který se vyhnul lákavému štěstí, které bylo na dosah ruky. 

Dle Křivánka (Křivánek, 1986, s. 126) jsou "Cikáni" výrazem deziluze z poznání 

pravého stavu věcí. Když mladý cikán poznal pravdu o své minulosti, bylo pozdě 

к ráznému činu. V okamžiku, když se navíc dozvěděl, kdo je jeho pravým otcem, 

raději volil dobrovolnou samotu. Propásl poslední příležitost ke vzpouře. Smířil se 

jednoduše se stavem věcí "status quo". Cítil se lépe na periferii společnosti, kam byl 

řízením osudu vržen, než aby se šťastnou náhodou dostal mnohem výše 

na společenském žebříčku, kam by právem patřil, ale kde by nebyl spokojen. 
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5. Společné rysy literárních postav 

Pugačova a Viléma 

Autor této práce vycházel při srovnání Pugačova a Viléma ze současného 

českého jazykového úzu v používání slova "zbojník". Snažil se u obou postav najít 

především rysy "ušlechtilého loupežníka" jako předchůdce "zbojníka". Ruské slovo 

"разбойник" odpovídá spíše významu "lupič", "bandita", jeho významové pole je 

poměrné užší než v češtině . 

Pugačov odpovídá sémantickému poli "zbojníka" především jako "buřič, 

povstalec, vzbouřenec proti vrchnosti". Viz tabulka č. 6. Tuto rovinu překračuje rysem 

nezištné vstřícnosti vůči Griňovovi, případně velkorysostí vůči zajatým důstojníkům. 

Zdali se ztotožňoval s oprávněnými požadavky kozáků, není z citovaných textů zcela 

zřejmé. 

Tabulka č. 6 

Označení hlavní postavy v jednotlivých částech Pugačovské rebelie 

strana kapitola označení hlavní postavy komentář 

12 1 донской казак *, казак* * часто во всем тексте 

12 1 предводитель 

13 2 неизвестный бродяга 

14 2 возмутитель, раскольник 

15 2 яицкие бунтовщики **, 

колодник 
** Пугачев, как один из них; 

часто во всем тексте 

17 2 беглец, незнакомец 
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20 2 самозванец ++ ++ часто во всем тексте 

23 2 обманщик 

26 2 бунтовщики ***, 

Пугачев + 

*** Пугачев, как один из них 

+ чаще всего всем тексте 

27 2 мятежники +++, 

злодеи х, 

победитель 

+++ Пугачев, как один 

из них; часто во всем тексте, 
х Пугачев, как один из них 

44 2 раскольник, 

разбойники ** 

** Пугачев, как один из них, 

часто во всем тексте 

45 3 государ Пётр Федорович, 

наш батюшка 

63 4 государ, государ Пётр III. 

76 4 злодей, Емельян Пугачев 

81 5 укрепитель 

159 8 разбойник ^ "Пугачев: , Разве 

я разбойник?? " 

(Puškin, 1834, s. 168) 

162 8 Емельян Иванович Пугачев 

165 8 главный злодей 

Poznámka: Puškin nejčastěji v textu Pugačovské rebelie označuje hlavní postavu 

"Pugačov". 

Vilém odpovídá sémantickému poli "zbojníka" ve významu obvyklém 

v XIX. století. Navíc se u něj objevuje ušlechtile motivovaný rys "vzpoury proti 

společnosti", byť spíše v rovině individuálně morální než v obecnější vztahu к trpícím 

a utlačovaným. Viz tabulka č.7 na následující straně. 

73 



Tabulka č. 7 

Označení hlavní postavy v jednotlivých částech Máje 

zpěv, intermezzo označení hlavní postavy komentář 
Máje 

předzpěv Cech samostatná část 

kompozice 

1. zpěv on, * mylné aktuální označení 

plavec *, ** nepřímo, z přímé řeči 

Vilém, připluvšího, tj. zavraždil 

vrah ** 

2.zpěv vězeň ***, *** mnohokrát opakované 

strašný lesů pán, + nepřímo, z jeho přímé 

mstitel + řeči, tj. provedl pomstu 

1. intermezzo strašný lesů pán, 

mrtvý 

3. zpěv nešťastný zločinec, 

strašný lesů pán ++, 

zločinec ++, 

Vilém 

++ opakovaně 

2. intermezzo vůdce +++ +++ opakovaně 

4. zpěv přestrašný lesů pán, 

Vilém, 

kostlivec 

Na základě srovnání sémantického pole slova "zbojník" v češtině 

a sémantického pole hlavní postavy v Máji bylo zjištěno, že Mácha využil především 

významu "loupežník" a "vrah", toto ještě specifikoval v podobě "otcovrah". Významy 

jako "zákeřník", "buřič", "nezbedné dítě" podrobněji nerozvádí. Mácha rozvinul motiv 

"loupežníka" ve smyslu "vůdce loupežníků", ve variantě "strašný lesů pán". 

Po spáchání zločinu navíc přibyl význam "vězeň", což logicky navazuje na původní 

význam. Obecné chápání slova "zbojník" postrádá sémantické rysy Máchova 

autorského motivu "moralizujícího zločince". 
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Na základě srovnání sémantického pole slova "разбойник" a sémantického 

pole hlavní postavy v Pugačovské historii bylo zjištěno, že Puškin spíše považoval 

Pugačova za "buřiče", "vzbouřence", tj. "бунтовщика", "мятежника" nikoliv pouze 

za někoho, kdo vraždí a násilím bere jiným, tj. "разбойника". Tento význam 

v souvislosti s Pugačovem a dalšími známými postavami je spíše znám z ruské 

lidové tvorby. V "Kapitánské dcerce" je zobrazen Pugačov jako vůdce vzbouřenců 

a zároveň jako dobrodinec, který z titulu cara pomáhal zamilovanému představiteli 

nepřátelské strany Griňovovi. Motiv samozvance se v lexikálním smyslu slova 

"разбойник" původně nevyskytuje. Sám Pugačov se přímo za "разбойника" 

v "Pugačovské rebelii" nepovažuje. Nevraždil v pravém smyslu slova, nýbrž z titulu 

panovníka popravoval provinilce. 

Vilém i Pugačov se tvrdě mstili za spáchané příkoří. Jednali v duchu 

ušlechtilých pohnutek, na zlo ale odpovídali zlem, čímž se dostali mimo zákon. 

Každý z autorů doplnil sémantické pole slova "zbojník" o vlastní básnickou invenci. 

Puškin zobrazil reálnou historickou postavu v literární podobě, vycházel mimo 

jiné z autentických, historických dokumentů, setkal se osobně s pamětníky 

pugačovského povstání, využíval též folklórní prameny. Především v "Pugačovské 

rebelii" respektoval místní a časové reálie. Puškin k vlastnímu textu připojuje 

vysvětlující historicko-dokumentární komentář. Vypravěčský subjekt zůstává po celý 

text nezúčastněný a vševědoucí. 

Mácha se sice inspiroval místní dobovou událostí z Kokořínska (viz doslov 

Františka Krčmy, Máj, 1925), ale Vilém představuje autorskou postavu inspirovanou 

především motivy z lidové tvorby. Vypravěčský subjekt se mění od nezúčastněného 

vypravěče vystupujícího v er-formě, přes postavu svědka-poutníka, který vystupuje 

v ich-formě po závěrečnou autostylizaci a básnické splynutí s trpícími postavami. 

Jak loupežník Vilém, tak vzbouřenec Pugačov byli literárně stylizováni 

do podoby těch lidí, jimž není lhostejný osud druhých. U Máchy se jednalo spíše 

o řešení individuálního konfliktu se společností, u Puškina spíše o téma společenské. 

Mácha zobrazil Vilémovu roli vůdce loupežnické bandy jako osudovou 

samozřejmost. Když se však Vilém dozvěděl o minulosti své milé, zjistil, že ji svedl 

a následně opustil nějaký muž, jednal jako mstitel. Pro společnost se stal 

otcovrahem. Z morálního hlediska by mohla být jeho odveta pochopitelná. Zdánlivě 

se jednalo o jednoduchý případ. Syn zavraždil otce, navíc byl loupežníkem, byl 

odsouzen a popraven. Společnost se nezajímala o jeho osobní život, o příčiny jeho 
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lidského selhání, dokud nedošlo к vraždě. Až tou se stal nepřijatelným. On se však 

nemohl zachovat jinak, jestliže se chtěl zastat cti "padlé" dívky. Ač byl potrestán 

zločinec, pravé příčiny tragických událostí nebyly odhaleny. Jádro konfliktu se 

odehrálo ve Vilémově svědomí, které si tak sám před sebou zachoval čisté i za cenu 

ztráty vlastního života. Z tohoto hlediska možno Viléma považovat za "moralizujícího 

zločince". 

Pugačov, hlavní postava "Pugačovské rebelie", byl znám již z dřívějších dob 

jako nenapravitelný buřič a zloděj, který se vyhýbá spravedlnosti. Když se dostal 

na Jaik, ztotožnil se s kozáckými požadavky. Kozáci se marně snažili vyjednávat 

s carem, později se i bouřili. Jejich násilný odpor proti omezování jejich práv byl 

několikrát v minulosti potlačen. Pugačov měl dobré předpoklady se postavit do čela 

povstání, obzvláště když přijal identitu cara Petra III. Získal si tak popularitu, konflikt 

dosáhl celospolečenských rozměrů. Pouze v ruské tradici bylo možné, aby se 

"vzbouřenec" stylizoval do postavy panovníka. 

Samozvanec sice prohrál, ale rozsahem povstání se mu podařilo poukázat 

na vratkost trůnu. Carevna Jekatěrina II. se pokusila vyhladit jakoukoliv připomínku 

Pugačovova působení, přesto se stal lidovým hrdinou. 

Dle lidových pramenů Pugačov spíše působí jako zpupný, ale zároveň lidem 

obdivovaný "bandita". V "Kapitánské dcerce" se chová jako ušlechtilý panovník. 

Nejedná se mu však o napravování nějakých křivd, Pugačov spíše velkopansky 

pomáhá zamilovanému mladíkovi z nepřátelského tábora z nesnází. V pojetí 

"Pugačovské rebelie" Pugačov nejvíce odpovídá významu "psanec", "odbojník", jenž 

se postavil do čela nespokojených kozáků. On sám se snažil stylizovat jako 

absolutistický panovník. Byl si zároveň vědom omezenosti svých schopností. Když 

v jeho tažení začaly převládat neúspěchy, několikrát uvažoval o útěku za hranice, ale 

nenašel nikdy odvahu. Dle Puškinova podání se na rozdíl od novodobých "zbojníků" 

při soudu a popravě choval zbaběle. 

Máchův Vilém vykazuje vedle rysů "ušlechtilého loupežníka" též znaky 

"moralizujícího zločince". Jeho zločiny z doby, kdy byl "strašný lesů pán", v kompozici 

Máje ustupují do pozadí. Kvůli jediné vraždě, kterou spáchal z ušlechtilých pohnutek, 

se stal zločincem. Tento motiv odpovídá spíše mladší jánošíkovské tradici "zbojníka". 

Vilém sám sebe vnímal především jako oběť nepříznivých okolností osudu. Svoji vinu 

nesl čestně. Nejvyšší trest přijal jako hrdý, se životem smířený muž. 
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Jistou roli v činnosti Pugačova a Viléma hrálo prostředí. Oba působili 

v odlehlých, méné obydlených oblastech, což zajistilo lepší podmínky pro jejich 

činnost. Samozvanec v "Pugačovské rebelii" ovládl Ural, později i Povolží. Jak 

naznačuje Puškin lokalizací následujícího děje v úvodu, dokud se povstání 

nerozšířilo za hranice Jaiku, dobýval Pugačov úspěšně jednu pevnost za druhou. 

Když se pokusil ovládnout větší území, stal se hrozbou pro celé Rusko. V Máchově 

textu je pouze fragmentárně naznačeno, v jakém prostředí působil Vilém jako 

loupežník. Každý se bál chodit do tohoto hlubokého lesa, zmínky o trestných 

výpravách se v textu přímo nevyskytují. Na základě některých náznaků lze usuzovat, 

že se v lese cítil naprosto bezpečně. Až otcovražda přispěla к jeho záhubě. Dokud 

rozsah a závažnost jejich zločinů nenabyla značných rozměrů, bylo jejich působení 

považováno též za lokální záležitost. 
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6. Srovnání literárních postav 
"vzbouřence" 

V předchozím textu byl literární motiv "vzbouřence" sledován z různých 

hledisek. Do první skupiny byly zařazeny postavy "banditů", do druhé "ušlechtilí 

loupežníci", do třetí "vzbouřenci, psanci", do čtvrté "moralizující zločinci" a do páté 

"bouřící se snílci". Zvláštním typem, který navazuje na tyto dílčí skupiny je "zbojník", 

jenž má nejblíže к "ušlechtilému loupežníkovi". 

Ve skupině "banditů" jsou zmíněni ti, kteří se zabývali především loupežemi 

a těmi se zároveň proslavili. Petrovský a Grasel byli za svoji činnost popraveni. 

Babinský se údajně napravil. Jermak, Razin a Pugačov představovali loupeživé 

kozáky, kteří ohrožovali ruské impérium. Dokud přepadali především perská města 

a přístavy, carovi to příliš nevadilo. Jakmile však zaútočili i na ruská města, stali se 

nebezpečnými. Lidové prameny připouštějí, že Razin se dožil pokojného stáří nejen 

pro svoji sílu a odvahu, ale i pro čarovné vlastnosti. Ty mu prý umožnily utéct 

z vězení, kde byl zakován v železech. Zajímavý je motiv Jermakova úspěšného 

vyjednávání s Ivanem IV. Pro cara bylo přijatelnější, když mu nějaký zločinec pomohl 

při rozšiřování impéria, než se zabývat jeho potrestáním. 

V pohnutkách zmiňovaných postav dominuje motiv "obohacování se na úkor 

druhých násilnou formou". Viníci zločinů bývali spravedlivě potrestáni, případně svá 

provinění odčinili nějakou bohulibou službou. 

Ve skupině "ušlechtilých loupežníků" jsou zmiňovány postavy, které se 

pokoušely obhájit nějakou spravedlivou myšlenku. Ondráš nemohl strpět křivdu 

spáchanou na jeho otci, a začal mstít všechny křivdy spáchané na chudých. 

Zlodějíček z ruské pověsti si vážil svého přítele i cara a cti l i státní majetek. Měl 

poněkud svérázné názory na různé druhy vlastnictví, ale nepřipustil, aby někdo 

okradl samotného panovníka. Moor miloval svého otce, počítal s tím, že se stane 

dědicem panství. Když však zasáhl svými intrikami mladší proradný bratr Franz, 

zastal se svého následnického práva a zároveň dalších, jimž bylo ukřivděno, 

především chudých. Vilém ani nepomyslel na svoji záchranu a vraždou vlastního 

otcése postavil za čest "padlé dívky". Loupežnická přímo neprokázaná minulost byla 

pouze přitěžující okolností. Pugačov byl v "Kapitánské dcerce" zobrazen jako 
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poměrné úspěšný a ušlechtilý samozvanec. Vůči zamilovanému Griňovovi se choval 

velkoryse jako opravdový car a spíše z obdivu k jeho odvaze mu pomáhal dosáhnout 

životního štěstí. Podání Puškina vyznívá tak, že mladý, naivní šlechtic si ani 

neuvědomoval, s jakým zločincem se spřátelil. 

"Ušlechtilým loupežníkům" bylo spácháno obvykle nějaké příkoří, rozhodli se 

proto pro spravedlivou pomstu. Významnou roli v jejich jednání hrály respekt 

к morálce a nezištnost. Snažili se o své vůli zmenšovat příkoří spáchaná bohatými 

tím, že rozdávali chudým z toho, co sami zámožnějším, respektive mocným pod 

hrozbou násilí ukradli. 

Na toto pojetí navazuje novodobé pojetí "zbojníka", u něhož je motiv 

ušlechtilosti chápán v užším smyslu, tj. "bohatým bral a chudým dával". "Zbojník" 

v původním smyslu slova by spíše odpovídal postavě "bandity". 

K typu "vzbouřence" ve smyslu "psanec", "odbojník" byli zařazeni ti, kteří se 

postavili do čela odboje proti vrchnosti. Horymír, Dalibor, Kozina i havíř Opat hájili 

nějakou utlačovanou skupinu. Horymíra vzal později kníže na milost, jiní byli 

za rebelii popraveni. Dle historických pramenů se Razinovo původně loupežné tažení 

změnilo v "povstání proti bohatým a proti carské moci" (viz Švankmajer, 1995, s. 65). 

Když povstání zachvátilo celé střední Povolží, car nechal exemplárně potrestat 

vzbouřence. Hemani, Wallenrod, Vojnarovskij byli představiteli skupiny, které se 

dosud nepodařilo vydobýt si svá nezadatelná práva. Hernaniho zachránila jen 

velkorysost císaře. Wallenrod, aby se vyhnul trestu, spáchal sebevraždu a uznal tím 

plně svoji vinu. Vojnarovskij byl odsouzen do vyhnanství na Sibiři. 

Pohnutky těchto postav pro odboj byly různé. Vzbouření a povstání pod jejich 

vedením končívala nezdarem. Mnohdy svým vystoupením poukázali na dlouhodobě 

neřešený problém. 

Další variantou "vzbouřence" je "moralizující loupežník". V této variantě 

zločinec hledá příčiny svého životního selhání. Jak Puškinova, tak Pokrovského 

postavy se zamýšlely nad svojí minulostí a vlastními pohnutkami. Oba hrdinové se 

považovali za vnitřně dobré lidi pronásledované nepřízní osudu. Oba si byli vědomi 

své viny. Podobně uvažuje Máchův Vilém. V prvním z nich se vlivem tragicky 

zahynulého bratra hnulo svědomí. Pro druhého byla poprava vykoupením. Třetí 

zmiňovaný, Vilém, se před smrtí rozloučil s vlastí a Bohem, pokusil se o vyrovnání 

s životem. Dříve, než byli zaskočeni osudem, tak se vedle jiné činnosti pokusili 

pomoci svým blízkým. 

79 



V této rovině postavy působí jen zdánlivě morálně, spíše se vymlouvají 

na vnější okolnosti, jejichž vlivem se dostaly mimo zákon. Jejich vzpoura se 

odehrávala především vnitřně, pro společnost ale zůstali zločinci. 

Posledním typem postavy "vzbouřence" je "bouřící se snílek". Puškinův Aleko 

spáchal zločin, vinu však nepřijal. Chtěl si zachovat svobodu, ale upřel ji jiným tím, že 

se znovu provinil, spáchal dvě vraždy. Rovněž Dubrovskij si byl vědom svého 

poslání. Když vyčerpal všechny možnosti jak prosadit oprávněné nároky, a přeci 

neuspěl ve svém počínání, stáhl se do ústraní. Též Griňov jako voják byl spíše 

nezodpovědným důstojníkem, jenž svévolně opustil posádku. Jediným jeho štěstím 

bylo, že pevnost, v níž sloužil, byla brzy nato dobyta povstaleckým vojskem a nebylo 

soudce, který by ho soudil. Mladému cikánovi Máchovu se náhodně naskytlo stát se 

bez jakéhokoliv vlastního přičinění hrabětem. On však reagoval jako zcela nezávislý, 

volný člověk bez touhy po majetku a postavení. Odešel neznámo kam. 

Představy o nějaké kvalitativní změně společnosti, o spravedlnosti 

a o morálce u téchto postav zůstaly poněkud mlhavé. Spíše byly vnějšími okolnostmi 

nuceny k činu, samy bez cizího přičinění či pomoci nedokázaly v podstatě nic. Jejich 

vzpoura působí jako zdánlivá, neuskutečnitelná až zbytečná. 

V prvotním významu "bandita" se jedná o zločince, u nichž se nevyskytují 

motivy ušlechtilosti, touhy po spravedlnosti či obhajování nějakých ideálů. V dalších 

významech se postavy zamýšlejí samy nad sebou, vyrovnávají se s aktuální 

skutečností. Opakem "bandity", jenž páchá zločiny bez jakýchkoliv ušlechtilých 

pohnutek, je "ušlechtilý zbojník", který obvykle mstí nějakou nespravedlnost. Jedná-li 

se "vzbouřenci" o napravování křivd spáchaných na skupině lidí, pak se hovoří 

o "psanci", "odbojníkovi". Skupiny "moralizujících zločinců" a "bouřících se snílků" 

nemají vlastní jasnou představu o lepší společnosti. Jejich pokus o vzpouru zůstal 

nedotažen a tím odsouzen к nezdaru. 

Pro zmiňované postavy "vzbouřenců" je typické, že jejich vzpoura se ukázala 

jako marná. Mnozí z nich obětovali život pro myšlenku, které do poslední chvíle věřili. 

Někteří z nich byli ochotni se vzdát svých požadavků, případně vyjednávat 

o kompromisech, čímž si nezískali ani sympatie, ani milost. Na jakoukoliv lítost bylo 

však pozdě, jejich provinění proti právu bylo zřejmé a neprominutelné. Novodobý 

"zbojník" si obvykle získal sympatie prostého lidu, ale podobně jako jiní "vzbouřenci" 

byl pronásledován a souzen. 
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Závěr 

Autor diplomové práce navázal na dřívější ročníkovou práci z bohemistiky, 

v níž se zabýval postavou "zbojníka" ze stylistického hlediska. V diplomové práci se 

pokusil přiblížit literární tradici "vzbouřence" v ruské a české literatuře na pozadí 

evropského romantismu a srovnat dvě konkrétní literární postavy Pugačova 

a Viléma. 

Postavy "vzbouřenců" se srovnatelnými vlastnostmi byly zařazeny к dílčím 

typům, počínaje významem "bandita", přes "ušlechtilého loupežníka", "odbojníka", 

"psance", "moralizujícího zločince" po "bouřícího se snílka". Všechny zmiňované 

postavy prožívaly rozpor mezi představami o životě a společenskou situací. Obvykle 

se pokusily aktivně vyjádřit svůj odpor, ale jejich snaha se ukázala jako marná. 

Postavu "zbojníka" lze v literatuře XIX. století chápat jako typ mladší inspirovaný 

především "ušlechtilým loupežníkem". Vyskytuje se hojně v lidové tvorbě (například 

Ondráš), v dílčí variantě u Máchy a Puškina. Krize romantické vzpoury se projevuje 

v karikatuře "vzbouřence", například v Stendhalové Sorelovi. V Puškinově Alekovi 

a v Lermontovově Pečorinovi dochází к úpadku typu "bouřícího se snílka". Vzpoura 

Aleka končí v naprosté izolaci věčně nespokojeného člověka. Pečorin se dále mění 

v pasivního, životem unaveného "zbytečného člověka". 

Původní význam slova "zbojník" odpovídá významu "lupič", respektive 

"bandita". V průběhu XIX. а XX. století dochází v češtině к sémantickému posunu 

к hrdinovi, který "přepadal bohaté (ze vzpoury proti vrchnosti), loupil, a dával 

chudým". Tento motiv se též vyskytuje u typů "ušlechtilý loupežník" a "moralizující 

zločinec". 

V ruštině je lexikálně odpovídající slovo "разбойник" považováno za řídké 

a na ústupu ze současné slovní zásoby. Nebyl naplněn předpoklad, že i v ruštině 

dojde k výraznému sémantickému posunu, základní význam se oproti původnímu 

pojetí "zločinec", "vrah", "lupič" v podstatě nezměnil. 

Autor se pokusil přiblížit postavy "vzbouřenců" v tvorbě Puškina a Máchy 

v širším kontextu tohoto tématu u obou spisovatelů. Snažil se najít společné 

a odlišné rysy Puškinova Pugačova a Máchova Viléma. Povšiml si mimo jiné typicky 

ruského historického motivu samozvanectví. Puškin zobrazil ve dvou podobách 

reálnou postavu vůdce kozáckého povstání, který se prohlásil za cara Petra III., 
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a postavil se tak do čela lidové vzpoury. V "Pugačovské rebelii" Puškin zobrazil 

buřiče Pugačova jako "vzbouřence" s rysy "ušlechtilého loupežníka". V "Kapitánské 

dcerce" spíše převažuje pojetí Pugačova jako laskavého panovníka. Mácha vytvořil 

autorskou literární postavu "ušlechtilého loupežníka" Viléma s prvky autoprojekce 

jako volné zpracování reálné předlohy. Vilémova vzpoura se odehrála v individuální 

rovině rytířského gesta. 

Vůdce loupežnické bandy Vilém odpovídá českému chápání "zbojníka" v první 

polovině XIX. století. Pugačovovi by v ruštině spíše odpovídalo označení "buřič", 

"vzbouřenec", tj. "бунтовщик", "мятежник". Jak Vilém, tak Pugačov měli vlastní 

představu o čestném jednání, o prosazování práva, o napravování křivd, ale nebyli 

ve své době pochopeni. Vzhledem k okolnostem volili násilnou formu, což se jim 

ukázalo jako osudné. Jejich pokus o nápravu společnosti vyzněl marně. 

Autor práce považuje Viléma a Pugačova za literární předchůdce "zbojníka" 

v novodobém pojetí, například Jiráskova Jánošíka. Vilémovy pohnutky by bylo 

možno chápat jako motiv rytířské povinnosti zastat se dotčené cti ženy. Pugačovova 

pomoc bližnímu, velkorysost při některých rozsudcích by mohly být interpretovány 

jako panovnická blahovůle samozvance vůči poddaným, kteří překročili zákony spíše 

z nevědomosti či naivity. Vilém i Pugačov zůstali ve své podstatě zločinci, kteří se 

však pokusili obhájit vlastní činy z hlediska své cti, morálky, spravedlnosti. 

Literární tradice romantického "vzbouřence" ve smyslu "zbojník" se v širší míře 

rozvíjela až ve druhé polovině XIX. a na počátku XX. století. Česká novodobá 

literární tradice "zbojníka" je významnou měrou ovlivněna postavou Jiráskova 

Jánošíka a Olbrachtova Nikoly Šuhaje, u nichž se rys ušlechtilosti ve smyslu 

"bohatým bral, chudým dával" stal hlavním tématem. Autor práce se domnívá, že 

v ruské tradici se "zbojník" nerozvinul do takto vyhraněné podoby. V literární podobě 

jsou Pugačovovi, případně Razinovi přisuzovány též rysy zastánce utlačovaných, ale 

ve své podstatě tyto postavy hlavní měrou zůstávají "vzbouřenci". 
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Резюме 
Автор данной работы продолжает своё исследование персонажа „разбойника" 

(„zbojníka") в чешской литературе XX века, которое уже было автором рассмотрено 

сточки зрения стилистики в курсовой работе на кафедре чешского языка. 

В дипломной работе автор исследует литературную традицию „бунтовщика", как 

предшественника „разбойника" („zbojníka") в русской и чешской литературах на фоне 

европейского романтизма, сравнивая при этом два конкретных примера бунта, т. е. 

Пугачева Пушкина с Вилемом Махи. 

Персонажи „бунтовщиков" с похожими чертами были автором разпределены 

отдельные типы, как „бандит", „благородный разбойник", „восставший", или 

„изгнанник", далее „морализирующий преступник", и „бунтующий мечтатель". 

Перечисленные типы проявляют разными поступками своё отрицательное отношение 

к обществу, но в итоге их наме-рения оказываются напрасными. 

Историческое значение слова „разбойник" („zbojník") сходится со значением 
2 

„злодей", или „бандит" в русском и чешском языках в XIX веке. Мотив благодарства 

не входит в прежнее семантическое поле слова „разбойник" („zbojník"). Этот 

лейтмотив свойствен также типам „благородный разбойник" и „морализирующий 

преступник" в приведённой автором типологии. На протяжении XIX и XX веков 

происходит в чешской среде семантическое смещение значения в смысле такого 

человека, который „грабил богатых (по причине бунта против властей), и всё отдавал 

бедным". В русском контексте непроизашло последующее лексикальное смещение. 

Слово „разбойник" считается редким, уже исчезающим из употребления и почти не 

появляется в современном словарном запасе. 

Героев Вилема и Пугачева можно считать литературными предшествен-никами 

„разбойника" („zbojníka") на более поздних этапах развития литературы. Вилем 

и Пугачев остались, по своей сути, преступниками, которые хотя и пытались 

оправдать поступки сточки зрения их чести, морали, справедливости, 

не воспринимались обществом однозначно. 

Литературная традиция романтического „бунтовщика" в новом значении 

„разбойника" („zbojníka") начала развиваться особенно во второй половине XIX 

и в начале XX веков. Благородные персонажи „Яношик" Йирасека и „Никола Шугай" 

Ольбрахта значительно повлияли на чешскую литературную традицию „разбойника" 

(„zbojníka"). Русская традиция придерживается скорее всего исторического значения. 
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