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Abstrakt: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá významnou historickou osobností valašského knížete 

Vlada III. Ţepeşe jinak známého jako Dracula. Vlad III. byl význačnou osobností rumunských 

dějin a také její literatury. Ostatně jedno z nejstarších rumunských literárních děl se týká z 

části jeho osoby, a to především jako oslava Vladovy vlády i jeho samotného. Plně pochopit 

jeho historickou úlohu naopak ztěžují díla, taktéž obsažená v této práci, popisující vládce jako 

upíra a negativní postavu beletristické literatury, ale i historie Rumunska.  

Úvod práce je zaměřen na život a vládu tohoto knížete. Druhá část se zaobírá 

literaturou s Vladem III. jakožto protagonistou. Jako příklady zde budou uvedena díla různých 

žánrů a také různého původu – anglického, rumunského a českého. Další dvě části se zaměřují 

na porovnání těchto literárních děl a také na komparaci doložených historických faktů oproti 

mýtům a pověrám. Vybranými díly jsou Bram Stoker: Dracula, Ion Budai-Deleanu: 

Ţiganiada, Corneliu Leu: Plângerea lui Dracula a Jaroslav Tichý: Kníže Dracula a jiné 

hradní pověsti. U každého díla bude uvedena charakteristika díla, rozbor postav a děje a také 

okolnosti vzniku díla, popřípadě jeho vliv na další práce.  

 

 

Klíčová slova:  

středověké dějiny Rumunska, valašský kníže Vlad III. Ţepeş, Ion Budai-Deleanu, Bram 

Stoker, Corneliu Leu, Jaroslav Tichý 



 

Abstract: 

This bachelor thesis focuses on an important historical character, the Wallachian 

prince, Vlad the III. Tepes, otherwise known as Dracula. Vlad III. was a prominent figure in 

the Romanian history and its literature. One of the oldest Romanian literary works is partly 

about his person, mainly a celebration of his reign and himself. Some works, also covered in 

this thesis, make it difficult to fully understand his role as they depict the ruler as a vampire 

and a negative figure in the fictional literature and the history of Romania. The introduction of 

this work focuses on the life and reign of this ruler. The second part examines literature with 

Vlad III. as a protagonist. Works of different genres and origins (English, Romanian, Czech) 

will be used as examples. The last part establishes a comparison between these literary works 

and also a comparison of documented historical facts against myths and superstitions. The 

chosen works are, Bram Stoker: Dracula, Ion Budai-Deleanu: Ţiganiada, Corneliu Leu: 

Plângerea lui Dracula a Jaroslav Tichý: Kníže Dracula a jiné hradní pověsti. A characteristics 

of the work, analysis of characters and the storylines, the circumstances behind the origins of 

each work and its possible future influences on the other works will be stated. 
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Úvod 

Téma Vláda Țepeșe se vyskytuje v řadě kultur, a to nejen v rumunské, reprezentované 

mimo jiné dílem Cikaniáda od Iona Budaie-Deleana, ale také například v britské. Zde je na 

místě zmínit slavné dílo Brama Stokera, jeho světoznámý román Dracula, kterému se tato 

práce bude také věnovat. Dalšími rozebíranými a porovnávanými díly budou Plângerea lui 

Dracula od Cornelia Lea a Kníže Dracula a jiné hradní pověsti Jaroslava Tichého.  

Tato čtyři díla bych chtěla podrobit literárnímu rozboru a porovnat pro zjištění 

jednotících prvků děl při popisu tohoto proslulého vládce, ale i smyšlených faktů či mýtů o 

tzv. hraběti Draculovi. Hlavní postavou všech rozebíraných děl je Vlad III. Dracula neboli 

Vlad Țepeș, česky "Napichovač" či "Nabodávač", vládce Valašska v 15. století. Tato 

historická postava byla velmi rozporuplná, a tak dala vzniknout mýtům o upírství a dalším 

pověrám. Přesto, že v Rumunsku je znám jako významný vládce a stal se předlohou pro 

některé knihy rozebírané v této práci, v cizině je v první řadě proslaven jako předloha hororu 

Dracula od Brama Stokera. Vlad III. Dracula je tak proslulý především jako dvě různé 

osobnosti. Na jedné straně je to Dracula jakožto protagonista knihy Brama Stokera, strašlivý 

upír, inspirující další díla, ne jen literární, ale i filmová. Na druhé straně panovník Valašska, 

který je považován za hrdinu bojů s Turky a také za panovníka s jasnou státnickou koncepcí a 

se smyslem pro spravedlnost. Přesto je dnes tato osobnost známá každému z jiných důvodů, a 

proto by tato práce měla vyjít z pramenů týkajících se mýtů, ale i pravdivých a doložených 

faktů, aby rozebrala a porovnala literární díla věnující se tomuto tématu.  

Rozbor a komparace děl bude provedena jak z hlediska postav a míst, tak z hlediska 

dějové linie a použitých literárních prvků. Dalším cílem práce je zjistit podklady, které vedly 

autory k vytvoření jejich děl, ať už čerpali z mýtů a pověstí či z podložených faktů. Práce také 

přihlédne k historickým faktům uvedeným v oficiálních pramenech, jak o Vladu III., tak o 

Rumunsku a dobových zvycích. 

Téma jsem si vybrala nejen díky proslulosti Draculy od Brama Stokera, ale také kvůli 

zájmu o další díla věnována tomuto rozporuplnému knížeti Valašska. Především mě 

inspirovaly informace získané v přednáškách a také při návštěvě hradu Bran, kdy jsem se 

dozvěděla o mnohých smyšlených či přibarvených informacích v těchto knihách a také o 

turistických lákadlech, a proto jsem se rozhodla je prozkoumat blíže.  

Vlad III. Țepeș je bezesporu nejzajímavější osobností rumunských dějin, co se týká 

vztahu mezi mýty a realitou. Samozřejmě se musí vzít v potaz také doba, ve které vládl. Byla 

to doba zániku Byzantské říše a na druhé straně rozrůstající se Osmanské říše.  
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Také byl v tomto období Západ sužován dalšími boji, jako byla válka růží nebo válka 

knížat s Ludvíkem XI. Vladova protiosmanská politika také nebyla nijak výjimečná, 

vzhledem k podobným názorům např. předchozího valašského knížete Mircei Starého nebo 

Vladova otce Vlada II. Draculy, avšak vnitřní politika Vlada III. se lišila od standardů. Tento 

kníže totiž zavedl autoritativní režim, díky němuž získal převahu nad šlechtou, i když za cenu 

ostrých opatření. Ovšem i o této ostrosti a krutosti se dá polemizovat. Vždyť většina legend 

spojených s jeho ukrutností vznikala na území nepřátelském, a je doloženo, že i jeho proslulé 

narážení na kůl nebylo poprvé provedeno právě jím ve Valašsku, nýbrž na území Țara Bârsei.  

Stejně tak se podle L. Koláčka popravovalo narážením na kůl v 16. století i v Praze. 
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1. Vlad III. Țepeș a jeho doba 

 

Dobu Vlada II. i tehdejší společnost významně ovlivňovalo hned několik faktorů. Ať 

už proudy západní Evropy a východo–byzantského světa nebo války s Osmanským impériem. 

“Historie valašských vládců je tak balancováním mezi těmito třemi kulturními celky – 

spoluprácí, kolaborací, ale i nelítostnými boji, jimiž se proslavil… právě Vlad III.„1 Stejně 

jako v celé Evropě byla středověká vzdělanost doménou církve v rumunských zemích. 

Slovanské a cyrilické písmo se u Rumunů, včetně sedmihradských Rumunů, udrželo až do 

poloviny 19. století, avšak jako kulturní jazyky používali latinu a řečtinu, z důvodů vazeb se 

západní Evropou. V této době převládala lyrická a epická literatura (balady, doiny, pohádky a 

legendy) a s ní ústní lidová slovesnost příznačná pro venkovskou společnost inspirovaná 

rurálním životem a nejvýznamnějšími událostmi v něm. Ústní slovesnost hrdinských balad se 

rozvíjela mimo venkovský svět a její ústředními postavami byly legendární osobnosti Negru 

Vodă, Jan Hunyadi, Vlad III. Dracula a Štěpán Veliký. Mnohé z těchto legend se z prostředí 

venkovanů dostaly až na knížecí dvory, kde se dočkaly svého sepsání. Koncem poloviny 15. 

století byly sepsány slovanské povídky o Draculovi, které opěvovaly jeho statečnost, 

rozhodnost a smysl pro spravedlnost. 

Vlad III. se pravděpodobně narodil  roku 1431 ve městě Sighișoara v Sedmihradsku 

Vladovi II. a dceři Alexandra Dobrého. O jeho dětství není mnoho známo, kromě toho, že se 

mu dostávalo evropského vzdělání.2 Poté byl společně se svým bratrem Radem vězněn jako 

záruka poslušnosti jejich otce Vlada II. Ten sice dohodu s Turky porušil, ovšem sultán Vlada i 

jeho bratra nechal žít, a tak se dále učili turecké mentalitě, zvykům i islámu a byli neustálými 

svědky mučení, což pravděpodobně také ovlivnilo Vladovy kruté praktiky.3 Po smrti Vlada II. 

se jeho syn Vlad III. stal potenciálním kandidátem na otcův trůn a s pomocí sultána se ho 

zmocnil během toho, co se následník trůnu Vladislav II. účastnil kosovského tažení. Vladova 

první vláda v roce 1448 ovšem trvala velmi krátce, protože po návratu Vladislava musel 

uprchnout a trávil čas u sultána Murada II., dále u bratrance Štěpána Velikého a poté na hradě 

Corvin, ležícím dnes na západě Rumunska ve městě Hunedoara, který patřil Hunyadimu. 

                                                 
1 Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016, s. 15. 
2 TREPTOW, Kurt W. Vlad III Dracula: the life and times of the historical Dracula. Portland, Oregon: Center of 

Romanian Studies, 2000. 

3 Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016, s. 15. 
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 Po roce 1456, kdy se Hunyadi nepohodl s Vladislavem II. dostal Vlad III. podporu 

Hunyadiho a získal tak znovu Valašsko.4 Jeho vláda byla velice autoritativní a ze strany 

obyvatel byl velice obávaným vládcem. Jako panovník se staral o rozvoj hospodářství a 

obchodu a snažil se o posílení armády. Podporoval valašské kupce a snažil se jim zajistit 

bezpečnost, což mělo vést k oživení obchodu. Zakázal saským obchodníkům ze 

Sedmihradska přímý obchod s rolníky a bojary, a tím pomohl vývoji valašských měst. Těmito 

činy si ale znepřátelil měšťany ze Sedmihradska i domácí vysokou šlechtu. Vlad III. měl také 

neustále spory se Sasy z Brašova, jelikož všichni chtěli získat uherskou korunu. Poté, co 

porušili slib, že nebudou podporovat Vladova konkurenta, nechal je bez milosti nabodnout na 

kůl či upálit. Poté vyplenil několik obcí v Sedmihradsku. Nad svým protivníkem Danem II. 

zvítězil definitivně v roce 1460. Dan si musel sám vykopat vlastní hrob a poté Vlad vyjel opět 

na trestnou výpravu do Sedmihradska. Svoji moc opíral o měšťanstvo a o část loajálních 

bojarů, které dosazoval do knížecí rady, a tím omezoval nekontrolovatelnou moc velkých 

bojarů.  

Vlad III. měl každoročně platit sultánovi poplatek neboli tribut, vazalskou daň, což 

však roku 1459 odmítl a po uzavření spojenectví s novým králem Matyášem Korvínem 

v zimě 1461–1462 zaútočil na turecké pozice v severním Bulharsku. Při bojích s Turky se prý 

také vždy sám fyzicky účastnil. Sultán Mehmed II. se nejdříve pokusil obelstít Vlada za 

pomoci velitele pevnosti Nicopole, kteří ho pozvali pod záminkou územního sporu. Vlad byl 

ale opatrný a nechal se doprovázet armádou, léčku prohlédl a velitele pevnosti společně 

s tureckými hlídkami nechal nabodnout na kůl. V roce 1462 se přesunul na dunajský břeh, kde 

pustošil turecké vesnice. V pevnosti Zimnicea dal zmasakrovat dvacet čtyři tisíc Turků, 

přestože se mu vzdali. Odpověď osmanské armády přišla v dubnu 1462, kdy armáda vedená 

sultánem Mehmedem II. vpadla do země. Při válce s Turky ovšem nevyužíval jen své armády, 

ale také „gerilového boje“. Napadal Turky z lesů, v noci. Dával otravu do studen či posílal 

nemocné, aby protivníky nakazili. Část tureckého vojska po dohodě s některými bojary svrhla 

Vlada z knížecího stolce a nahradil ho jeho bratrem Radem Krásným. Vlad byl nucen se 

skrývat v horách a čekal na svého spojence Matyáše Korvína, který ale nakonec nechtěl 

ohrozit své země válkou s Turky a rozhodl se podpořit raději povstalce. Vlad byl zajat a 

uvězněn na základě falešných důkazů dodaných brašovskými měšťany, podle nichž si měl 

dopisovat se sultánem o pomoci sultánovi proti Matyášovi. 

                                                 
4 TREPTOW, Kurt W. Vlad III Dracula: the life and times of the historical Dracula. Portland, Oregon: Center of 

Romanian Studies, 2000. 
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 Do roku 1475 byl vězněn v uherských věznicích, kde přijal latinskou víru, ale poté se 

znovu stal Matyášovým kandidátem na valašský trůn. Za podpory svého bratrance Štěpána 

Velikého, který uzavřel spojenectví s uherským královstvím, se mu podařilo roku 1476 znovu 

získat valašský trůn. 

Jeho vláda však trvala jen měsíc, dokud Turci nezačali s protiútokem a nedosadili na trůn 

znovu Basaraba Laiotu. Vlad byl v tomto boji v roce 1476 zabit.5 Podle L. Koláčka ho 

probodli kopím vlastní bojovníci. 

 

Rodina Vlada Țepeșe 

Jak již bylo zmíněno, jeho otcem byl Vlad II. a matkou pravděpodobně příbuzná 

Alexandra Dobrého, její jméno však není známé. Vlad Țepeș měl několik sourozenců, ovšem 

ne všechny ze stejného manželství jeho otce. Vlastními sourozenci byli Alexandra, Radu III. 

Krásný a Mircea. Nevlastními pak opět Mircea a Vlad II. Mnich.  

Sám Vlad Țepeș měl údajně 5 dětí, z prvního manželství Vlada Țepelușe, Mihneu 

Zlého, dalšího syna, u něhož není známé jméno, pouze se předpokládá, že by se mohl 

jmenovat Mircea. Z druhého manželství, kdy jeho ženou měla být pravděpodobně příbuzná 

Matyáše Korvína, měl Vlada Draculu a dalšího syna, jehož jméno rovněž není známo.6 

 

Přezdívky 

Nejslavnější přezdívkou pro Vlada III. je v Rumunsku Țepeș, odvozená od jeho 

proslulého, i když krutého způsobu poprav, kdy nechával narážet lidi na kůl. Od 16. století, 

kdy byla vydána listina, kde ho touto přezdívkou označila knížecí kancelář, ho takto nazývali 

i ve Valašsku. Přezdívku získal ovšem posmrtně. V češtině se užívá jako „Nabodávač“ či 

„Napichovač“. Toto označení je mnohem příhodnější než pouhé Vlad či Dracula, protože obě 

tato jména měl společná s otcem, a proto by jejich rozlišení bylo složitější. 

Další jeho přezdívkou, naopak pravděpodobně nejznámější mezi cizinci, je Dracula, 

odvozená od přezdívky jeho otce, zvaného „Dracul“. Tuto přezdívku jeho otec získal, protože 

byl členem tzv. Dračího řádu císaře Zikmunda.  

Může se zdát matoucí, že význam slova „drac" v rumunském jazyce neznamená drak, 

nýbrž ďábel. Původ této přezdívky je však historicky doložen. V dřívějších dobách měla tato 

přezdívka i jiná vysvětlení pro svůj původ.  

                                                 
5 LUNGU, Radu. Dracula alias Vlad Țepeș. Romania: Paideia, 2012. 
6 MÄRTIN, Ralf-Peter. Dracula: život a doba knížete Vlada III. řečeného Naražeč. Překlad Pavel Váňa. Brno: 

Bonus A, 1997. 
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Například podle Verančiče říkal západní svět Valachům „Draguli“. Podle slovanských 

legend zase přezdívka Dracula měla znamenat v rumunštině totéž, jako kdybychom my 

použili slovo ďábel. V pozdější době se také považovalo za kořen slova „drag” neboli milý, 

což způsobilo příznivější náhled na tuto osobnost.  

Základ přezdívky Dracula se také používá ve tvarech „Dracul, Draculea či Dracea“, 

u nichž je původ neznámý, ale předpokládá se, že mohly být používány jako lidová varianta 

spisovného „Dracul“. 

Turci, kteří byli Vladovi úhlavní nepřátele, ho během života nazývali „Kazikli bey“ 

neboli „Kníže narážeč“. Zde můžeme vidět podobu s dnešním „Napichovačem/ Narážečem“ 

či v rumunštině Țepeșem. Vznik této přezdívky se datuje již do 15. století, je tedy 

pravděpodobné, že se podobná přezdívka používala v této době také v Rumunsku, přestože o 

tom nejsou přesné záznamy.7 

Kníže sám se podepisoval "Wladislaus Dragwlya, vaivoda partium Transalpinarum 

Anuarul"8 nebo také „Já, Vlad, vojvoda a kníže, syn velkého vojvody Vlada, vládce a pán celé 

Ungrovlahie a Amlașe a Făgărașe“
9 

 

Legendy o krutosti 

Vlad Țepeș byl známý svou ukrutností, bestiálností a šílenými způsoby poprav. 

Legendy od Efrosina, sepsané v roce 1490, a další německé pověsti vyprávějí mnoho příběhů 

o jeho strašlivé krutosti. Jejich pravost však není zcela doložena, přestože je u mnoha národů 

považována za pravdivou. Za nejznámější, ať už pověru či historický fakt, se dá bezesporu 

považovat nabodávání lidí na kůl. Existuje ovšem mnoho dalších legend, které vyprávějí o 

dalších druzích poprav a týrání jeho poddaných, ale i například cizinců, kteří přišli do jeho 

země, samozřejmě také jeho oponentů a především zločinců. Počet obětí Vlada III. se 

odhaduje na čtyřicet až sto tisíc lidí.  

Legendy vyprávějí o různých způsobech trestů. Mezi ty neznámější patří přibití 

turbanů na hlavu tureckým poslům, kteří si je nesundali při příchodu ke knížeti. Stalo se tak i 

přestože mu řekli, že u nich v zemi to není zvykem.  

                                                 
7 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş : mezi mýtem a realitou. Přeložil Miroslav Tejchman. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
8 Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, no. 35, Institutul de Istorie din Cluj, Editura Academiei, 1996, s. 

29. 
9 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş : mezi mýtem a realitou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2001, s. 115. 



 

14 

 

Jindy, když přišel posel a nedokázal správně odpovědět na Vladovy záludné otázky, 

nechal ho nabodnout na kůl a napsal jeho panovníkovi, že to je jen poslova, a také 

panovníkova vina, protože poslal tak nevzdělaného posla k jinému vladaři.  

Strach z Vladovy odplaty byl tak velký, že se nikdo neodvážil ani ukrást zlatý hrnek, 

který umístil ke studni. To, co nenáviděl nejvíce, byla lež a krádež;  proto každý, kdo se takto 

provinil, ať to byl obyčejný člověk, cizinec či bojar, byl okamžitě naražen na kůl či zabit 

jiným způsobem.10 

Jeho nenávist ke zlodějům neznala mezí, a tak když k němu přišel kupec s tím, že byl 

okraden, Vlad mu vše vrátil, ovšem s jednou mincí navíc. Tu mu kupec vrátil a Vlad mu 

odvětil, že kdyby tak neučinil, sám by byl zlodějem a nechal by ho zabít.11 Jeho praktikám se 

nevyhnuli ani mladí lidé, někdy ani novorozeňata či ženy. Nechával např. zemřít miminka na 

hrudi jejich matek, které byly nabodnuté na kůly. Jejich muže potom nechal sníst manželčina 

prsa. Pokud žena smilnila, bylo jí uříznuto přirození a poté byla stažena z kůže. Postižení a 

chudí byli Vladem bráni jako lidé, kteří pouze obtěžují ostatní obyvatele, a navíc sami trpí 

svým postižením. Proto si je dal jednou svolat, zavřel je do domu, kde jim dal najíst, ale poté 

dům zapálil. Traduje se, že mezi oběťmi na kůlech také jedl a pokud někomu vadil zápach z 

mrtvol, nechal ho přibít na kůl ještě výše než ostatní, aby zápach necítil. Zajímavou, ovšem 

krvavou lest připravil na Turky. Jeho sultánovi slíbil, že přijede zaplatit daň osobně, a tudíž 

aby se mu všichni při jeho příchodu klaněli. Když toho dosáhl, začal Turky zabíjet a 

vypalovat vesnice. Pokud byl muž v boji zasažen zezadu, nechal ho zabít se slovy, že je žena, 

nikoliv muž. Naopak zasažení zepředu byli pasováni na rytíře.12 

 

2. Literární díla o Vladu Țepeșovi 

2.1. Bram Stoker: Dracula 

2.1.1 Charakteristika díla 

Dílo je epistolárním románem, který vznikl na konci 19. století. Je rozděleno na kapitoly, 

kterých je celkem dvacet sedm. Složené je především z fragmentů z deníků, dále také z dopisů 

mezi protagonisty a z dialogů odehrávající se mezi nimi.  

                                                 
10 KOLÁČEK, Luboš Y. Dracula: krvavý Vlad III. Napichovač. Třebíč: Akcent, 2008. 
11 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş: mezi mýtem a realitou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2001. 
12 BOIA, Lucian.  Rumunsko – krajina na hranici Európy. Přeložila Hildegard Bunčáková Bratislava: Kalligram, 

2012. 

http://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=prekladatel&uPrekladatel=Hildegard%20Bun%E8%E1kov%E1
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Autor používá převážně ich–formu, což je zapříčiněno právě zmíněnými deníkovými 

zápisky, kdy každý z protagonistů si zapisuje svoje prožitky, ale také nápady a pocity. Každý 

takový zápis je nadepsán datem, stejně tak i dopisy, které obsahují většinou také adresu 

odesilatele a příjemce. 

Jelikož je děj psán především formou deníkových zápisků, čtenář ví jen to, co vědí 

hlavní postavy nebo přesněji jen to, co si zapisují. Musí tedy počítat s tím, že mu je něco 

zamlčeno a určité souvislosti si z děje musí vyvodit sám. Text je psán chronologicky, ovšem 

občas se děj přesouvá z jednoho místa na druhé prostřednictvím zápisků jiné hlavní postavy. 

Je zde také použito mnoho prvků popisu, především u popisování přírody a Draculovo hradu. 

Děj se odehrává v Transylvánii, ve Viktoriánské Anglii a také v Budapešti.  Zprvu si 

Bram Stoker chtěl vybrat jako hlavní dějiště díla Švýcarsko, což si ovšem rozmyslel po 

přečtení článku, ve kterém stálo, že do Transylvánie uteklo mnoho tajemných bytostí před 

vědeckotechnickou revolucí.13 Jako typické hororové prostředí si autor vybral hrad Bran, 

nacházející se v Brašovské župě na rozhraní Sedmihradska a Valašska, který je pobořený, 

rozlehlý a na odlehlém místě v lesích, a proto budí ve čtenáři pocit strachu. Ještě více tyto 

pocity autor prohlubuje při popisu vnitřku zámku, který je sice honosný a krásně zařízen, ale 

bez zrcadel a také je většina místností zavřená, přesto, že kníže Dracula řekl svému hostovi, 

že může kamkoliv. „Když jsem se totiž dosyta potěšil vyhlídkou, pokračoval jsem v 

prohlídce: dveře, dveře, všude dveře, a všechny na závoru zamčené. Nikudy se nemohu ze 

zámku dostat – kromě okny v zámeckých zdech! Zámek je opravdový žalář a já jsem 

vězeň!14“ 

Při popisu hororových scén autor využívá detailnějšího popisu, aby si čtenář mohl plně 

představit tuto scénu v realitě. Také je doplňuje pocity hrdinů, které vyvolávají strach u 

samotných čtenářů. „Jenže tyto pocity se změnily v úděs a hrůzu, sotva jsem spatřil, jak se 

hrabě vysouvá z okna celým tělem a začíná hlavou dolů slézat zámeckou zeď nad onou 

hrůzostrašnou propastí, s pláštěm rozprostřeným kolem sebe jako velká křídla.“15 

Pro účely práce byl použit překlad do češtiny od Tomáše Korbaře. Jazyk překladu je 

používán především spisovný, jen místy se vyskytují hovorové výrazy. Někde jsou použita 

archaická slova, také odborné výrazy, především u popisů nemocí. Taktéž zde můžeme vidět 

latinské citáty používané dr. Sewardem. V českém překladu nacházíme slova, která se dnes již 

příliš nepoužívají či jsou považovány za pravopisné chyby jako použití předložky s na místě, 

kde bychom dnes užili z.  

                                                 
13 Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016, s. 15. 
14 STOKER, Bram. Dracula. Přeložil Tomáš Korbař. Praha: Odeon, 1970, s. 32. 
15 Tamtéž, s. 39. 
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U některých reálií, např. u rumunského jídla, může čtenář nalézt vysvětlivky v 

závorkách, které mu pomohou lépe pochopit děj, ale především dobové zvyky v těchto 

končinách. 

„Bramu Stokerovi se podařilo vytvořit dílo, v němž exotika vzdálené Transylvánie 

kontrastuje s klinicky čistou atmosférou idealizované puritánské Anglie viktoriánské doby. 

Dracula je v podstatě topografií vampyrismu, téměř vědeckou formou sepsané pojednání o 

nadpřirozenu, zasazené do skeptického devatenáctého století.“16 

2.1.2 Vznik díla a jeho vliv 

Toto dílo vzniklo rukou autora Brama (celým jménem Abrahama) Stokera17 v roce 

1897. Vydobylo si místo mezi nejslavnějšími horory, i když z dnešního pohledu už může být 

bráno jako naivní a jen zřídka tak strašidelné jako současná hororová tvorba. Román přinesl 

slávu také svému autorovi, i když bohužel až posmrtnou. Přesto je to dílo, které patří mezi 

klasická a stále znovu vydávaná. 

K tomuto dílu autora inspirovali jak jeho předchůdci píšící o upírech, tak jeho přítel a 

orientalista Arminius Vambery. Díky němu se seznámil s Vladem Ţepeşem a jeho krutými 

praktikami, které daly vzniknout mnohým mýtům a pověrám. 

 Historická postava „mistra trojího umění – diplomatického, na jehož základě si 

dovedným využíváním rozporů mezi králem uherským a sultánem tureckým udržoval 

nezávislost; vojenského, s nímž vedl své tlupy pastýřů a sedláků proti nepřátelům za 

Dunajem: a konečně práva útrpného, jemuž padly za oběť tisíce lidských životů“18 se stala 

předobrazem Stokerova Draculy. Bram Stoker zřejmě získal podklady také od Sira Richarda 

Butona – především ohledně upírských příběhů, také z knihy Wiliama Wilkinsona, konzula v 

Bukurešti. Další inspirací pro jeho první verzi díla byl Sheridan LeFan a jeho dílo 

Carminilla.19 Přestože měl nastudovaných několik historických děl, map i encyklopedií, 

                                                 
16  KORBAŘ, Tomáš. Nejslavnější horor, In: Stoker, B. (ed.) Dracula, Praha, Práce, 1991. 
17 Abraham Stoker (1847 – 1912) – spisovatel, divadelní kritik. Původem byl Ir, žil ovšem ve Velké Británii, kde 

také zemřel. Kromě románů psal také povídky a napsal biografii Henryho Irvinga - Personal Reminiscences 

of Henry Irving (1906). Mezi jeho díla patří Under the Sunset (1881), The Mystery of the Sea (1902), The 

Jewel of Seven Stars (1903), The Man (1905) a další. V jeho dílech se odrazila nemoc, která ho sužovala až 

do osmi let a kvůli které se nemohl hnout z lůžka. Poté se ovšem uzdravil, vystudoval historii, fyziku i 

literaturu. Kromě té se také živil zprvu jako úředník, divadelní kritik či herecký manažer. 

Bram Stoker [online]. New York: Martin Cribbs, 2013 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: 

http://www.bramstokerestate.com/Bram-Stoker-By-and-About-Bram-Stoker-Himself-Abraham-Stoker-Jr-

Dracula-author-Dublin-London.html 
18 Korbař, T: Nejslavnější horor, In Stoker, B. (ed) Dracula, Praha: Práce, 1991, s. 247. 
19 MÄRTIN, Ralf-Peter. Dracula: život a doba knížete Vlada III. řečeného Naražeč. Překlad Pavel Váňa. Brno: 

Bonus A, 1997. 
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Stoker se nesnažil o historický spis o Vladu Țepeșovi, nýbrž usiloval o nalezení vhodného 

vzoru pro své dílo.  

V roce 1914 byla posmrtně vydána sbírka Draculův host, kterou uvádí stejnojmenná 

povídka. Tento krátký text se odehrává těsně před tím, než se Jonathan Harker vydává na 

cestu z Mnichova. Existují teorie, že mělo jít o první kapitolu Draculy.  

Paradoxně, přestože dílo je inspirováno mimo jiné Rumunskem a knížetem Valašska, v 

této zemi si ho čtenáři mohli přečíst až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Od 

svého vzniku však dílo inspirovalo mnoho dalších autorů a děl, a to nejen k dalším upírským 

příběhům, ale také k dílům jako Dracula ve vesmíru, Dracula, který se snaží zabít Brama 

Stokera, příběhy o něm pro gaye nebo díla propojující Draculu a Ceaușesca. Dracula, ať už 

jako originál nebo pozměněné dílo, byl také několikrát zdramatizován a hrál se po celém 

světě. Jedné hry se dokonce zúčastnil i sám Bram Stoker. U jiného představení se 

předpokládalo, že je to tak bizarní dílo, že zde byly pro případ nevolnosti diváků připravené 

zdravotní sestry.  

Světovou a neskonalou slávu ovšem dílu nedodaly knihy ani divadlo, ale především 

film. Inspirace románem Dracula je takřka bezmezná. Poprvé byl Dracula uveden do filmu v 

roce 1896. Následovalo mnoho filmů a seriálů, nejen z anglosaských zemí, ale také z Itálie či 

Maďarska. I v kinematografii se draculovské téma posunulo do vesmíru, na Divoký Západ, 

ale i k židovskému upírovi nebo k zcela jinému žánru, jakým je například komedie.  

Při vydání originálního Stokerova díla i mnoho dalších let po něm byl Dracula 

považován pouze za záporného románového hrdinu a Sedmihradsko za smyšlenou zem.20 

                                                 
20 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş : mezi mýtem a realitou. Přeložil Miroslav Tejchman. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
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Toto se podle Andreesca změnilo po IX. sjezdu Mezinárodní federace moderních 

jazyků a literatur, po němž vyšla kniha, jež vysvětlovala ohledně tohoto díla mnohé, a 

především dala čtenářům historickou postavu, kterou byl inspirován Bram Stoker při psaní 

tohoto románu. 

2.1.3 Děj díla  

Světoznámý román Dracula začíná vyprávěním o cestě Jonathana Harkera do 

Transylvánie, aby sepsal smlouvu ohledně koupi domu s hrabětem Draculou. Všichni lidé, 

které potká, ho odrazují, aby za ním nejezdil, a dávají mu svaté předměty, které ho mají 

ochránit. Přesto se Jonathan na Draculův hrad vydá a pracovní cesta se změní v noční můru 

jeho života, kterou popisuje v deníkových zápiscích a v dopisech adresovaných jeho milované 

Mině Murray. Z hraběte Draculy se vyklube nestvůra spící v rakvi, lezoucí po zdech jako 

pavouk a ovládající vytí vlků.  

Děj v Transylvánii je přerušován také dopisy zmíněné Míny její nejlepší přítelkyni 

Lucy Western. Setkávají se spolu ve Whitby Harbor v Anglii, kam se přesouvá i děj knihy 

popisovaný deníkem Míny a taktéž jejími dopisy. Poté co v tomto městě ztroskotá loď s 

prapodivnými deníkovými záznamy otištěnými v novinách, Lucy začne trpět nočními 

můrami, náměsíčností, nakonec také anémií. Z lodi také vyskočí pes, a z děje postupně 

vyplývá, že to je právě hrabě Dracula, který se dokáže mimo jiné měnit ve zvířata. Byl to tedy 

právě on, kdo mohl za tyto zdravotní problémy Lucy, jelikož ji kousl a sál z ní noc co noc 

krev, dokud úplně nezeslábla. Přítel jejího milovaného muže – Dr. Seward, konzultující s 

holandským doktorem Abrahamem Van Helsingem, se jí snaží všelijak pomoci – transfúzemi, 

také různými triky proti upírům. Van Helsing se správně domnívá, i kvůli dvěma nepatrným 

tečkám na krku oběti, že byla uštknuta upírem, a tak jsou jeho rady účinné. Přes všechno úsilí 

však Lucy umírá a stává se z ní upír, který vysává krev z lidí, stejně jako to dělal hrabě 

Dracula u ní. Jedinou možností, jak ji změnit zpět v pouhou smrtelnici a dopřát jí tak klidný 

posmrtný život je, že jí zabodnou kůl do srdce, uříznou hlavu a naplní ústa česnekem. 

Dracula je však stále na svobodě a živí se lidskou krví, čemuž se dr. Seward, profesor 

Van Helsing, Artur, Mína, Jonathan a Arturův přítel Quincey Morris snaží zabránit. Postupně 

nacházejí jeho skrýše s bednami hlíny, a tak ho pronásledují. Mina Murray má však jednu 

výhodu. Když ji Dracula kousl, začala číst jeho myšlenky, a tak může tímto napomoci při 

hledání.  
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Všichni pronásledují Draculu až zpět do Transylvánie, kde se snaží dostihnout vůz, 

který převáží bednu, v níž leží sám Dracula. Po mnohém úsilí se jim podaří Draculu 

zneškodnit a stejně tak i jeho tři přítelkyně upírky, které byly v hradu, a to stejným způsobem 

jako se jim to podařilo u Lucy. Draculův osud je sice zpečetěn a děj tedy, dalo by se říci, 

končí šťastně, ovšem v této chvíli umírá jeden z hrdinů – Quincey. 

Na konci díla je připsán epilog týkající se života hrdinů sedm let po těchto událostech, 

kdy má Mina a Jonathan syna, pojmenovaného po zesnulém Quincey Morrisovi a životy 

všech plynou dál. 

2.1.4 Charakteristika protagonisty 

Dracula v románu Brama Stokera je zobrazován jako upír vždy oděný do černé barvy. 

Je vysoký, štíhlý, má dlouhé čelo, rudé rty a svítivě bílé špičáky, úzký špičatý nos a knírek. 

Při jeho představě si tak každý čtenář domyslí podobu hrůzostrašné postavy, která ještě více 

podtrhuje autorův záměr vytvořit horor. Při jeho popisu, který je v knize několikrát zmíněn, 

může mít čtenář pocit, že je Dracula opravdu něco mezi člověkem a zvířetem, samozřejmě s 

nadpřirozenými schopnostmi.  

V románu ho autor popisuje takto: „Jeho obličej silně – dokonce velmi silně – 

připomínal dravého ptáka: dravčí úzký nos s neobyčejně vykrojeným chřípím, vysoké klenuté 

čelo, vlasy řídké kolem spánků, ale jinde bohatě rostoucí. Obočí měl velmi husté, nad nosem 

téměř srostlé, se záplavou bohatě se kroutících chloupků.“21 Popis protagonisty se ovšem 

s postupem děje mírně mění. Pokud porovnáme popis Stokerova Draculy a skutečného Vlada 

III., může se zdát, že autor hororu se velice inspiroval skutečnou podobou knížete. 

Jeho schopnosti jsou nadlidské – dokáže uzvednout těžké věci, měnit se ve zvířata 

jako je netopýr, pes nebo vlk, ovládá přírodní živly, například blesky, a také dokáže projít 

zamčenými dveřmi tak, že se promění v mlhu. 

Chování knížete je zdvořilé a jedná vždy uváženě. Nikdy se nenechá vyvést z míry, 

působí velmi vzdělaně a také jako člověk s předem dobře připravenými plány. Nepůsobí na 

další postavy díla jen autoritativně, ale až hrozivě. Je velice samotářský a málomluvný, přesto 

z jeho proslovů je vždy jasně zřetelné, oč mu jde. Už z jeho popisu a chování je zřejmě, že je 

velmi zlý a působí na čtenáře již od začátku děje tajemně a strašidelně. Jelikož zde není 

Dracula líčen jako nadpřirozená postava, nýbrž pouze jakýsi lidský druh, lze tyto prvky v díle 

považovat za vědeckofantastické.22 

                                                 
21 STOKER, Bram. Dracula. Přeložil Tomáš Korbař. Praha: Odeon, 1970, s. 24. 
22 Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016, s. 14. 
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2.1.5 Upírské téma 

„ A kdo je vlastně upír? V hojnosti současné upírské literatury kdekdo, ale vždy má dvě 

podstatné vlastnosti, bez nichž se neobejde – je „nemrtvý“, totiž pobývá v zemi nikoho mezi 

životem a smrtí a do jisté míry požívá daru nesmrtelnosti, a pro zachování života je nucen pít, 

resp. sát krev či psychické síly jiných tvorů, popřípadě má k tomu občas choutky.“23 

Upíři děsili lidstvo od samého počátku, můžeme se s nimi setkat již u starých Řeků a 

Římanů či v kramářských písních. Žádné z děl ovšem nedošlo takového ohlasu jako Dracula 

od Brama Stokera. Množstvím použitých reálií, ke kterým také přispěla autorova znalost 

vampyrismu, přidávalo tomuto fantastickému příběhu na realističnosti.  Na Balkáně byla víra 

ve vampyrismus velice silná, a to nejen mezi prostým obyvatelstvem, ale také mezi vzdělanci. 

Dokonce zde byla víra v upíry tak silná, že to ovlivňovalo pohřbívání mrtvých. Bylo tedy 

zcela běžné, že se mrtví pohřbívali hned několikrát. Pár let po jejich prvním pohřbu byly totiž 

exhumovány jejich ostatky, rituálně očištěny a opět uloženy do hrobu. Pokud ovšem při tomto 

rituálu lidé nenašli rozložené tělo, domnívali se, že se jedná o upíra. Stejně tak tomu bylo 

například i v případě, že krátce po sobě umírali příbuzní mrtvého. To, jak rozšířená je tato 

pověra o existujích upírech, nám naznačuje i množství slov, které se v rumunštině dá užít pro 

upíra – moroi, picolici, șișcoi, strigoaie nebo vârcolac. I když mezi těmito slovy jsou určitá 

vymezující pravidla, který „upír“ je jaký. Dokonce v dřívějších dobách mnoho osobností, 

včetně arcibiskupa, posílalo stížnosti na tyto praktiky a snažily se protiupírské postupy 

omezit. Víra ve vampyrismus byla ovšem v těchto končinách hluboce zakořeněna, 

v některých oblastech Rumunska se dokonce částečně udržela až dodnes. Upíří ovšem nebyli 

záležitostí pouze Rumunska či Balkánu, také v českých zemích se strach z upírů projevoval i 

na exhumacích mrtvých, a proto Mariie Terezie svým dekretem nechala každého, kdo by něco 

takového prováděl, vyšetřit odborným lékařem a vše se muselo nahlásit úřadům.24 

Nelze ovšem považovat Rumunsko ani Balkán za kolébku vampyrismu. Jeden 

z prvních případů, stejně tak i první otištěný článek o upírech ze 17. století, byl ve Francii. Za 

první zpracování upírského tématu je považována báseň Heinricha Augusta Ossenfeldera 

zvaná Vampýr (1748).25 

Ohledně upírů se konalo mnoho vyšetřování a bádání. „V roce 1718 se konalo první 

oficiální vyšetřování na Slovensku, alespoň pokud je nám známo. Týkalo se jistého Michala 

Kašpárka z Liptova.  

                                                                                                                                                         
 
23 MÜLLER, Ondřej. Upíři, démoni & spol. Ilustrace Renáta Fučíková. V Praze: Plus, 2010., s. 7-8. 
24 MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.  
25 MÜLLER, Ondřej. Upíři, démoni & spol. Ilustrace Renáta Fučíková. V Praze: Plus, 2010. 
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Představitelé medicíny a policie dospěli k závěru, že jde skutečně o případ 

vampyrismu, a dali svolení k exhumaci a „popravě“ mrtvoly.“26  Také nechal analyzovat tento 

jev král Fridrich Vilém I. či etnograf Augustin Calmet. Jedny závěry stanovovaly, že upíři jsou 

pouze předčasně pohřbení lidí, jiné, že jsou spojováni s morem. Konspirací vznikalo mnoho a 

bylo jen otázkou, která bude považována za věrohodnější.27 

2.2  Ion Budai-Deleanu: Țiganiada 

2.2.1 Charakteristika díla 

 Dílo význačného autora z okruhu Sedmihradské školy28 Ioana Budaie-Deleana29 

vzniklo v roce 1800, upravená verze v roce 1812. Cikaniáda, v rumunském originálu 

Țiganiada, je směšnohrdinský epos neboli hrdinsko-komicko-satirické poemation, které je 

některými literárními historiky považováno za začátek moderní rumunské literatury. Bylo 

přeloženo do češtiny v roce 1972 Josefem Hiršalem.30  

                                                 
26 MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 

s. 21. 
27 PENZLER, Otto.  Z upířích archivů. Přeložil Adam Růžek. Plzeň: Plejáda, 2010. 
28 Sedmihradská škola neboli Școala Ardeleană, bylo jakési seskupení sedmihradských buditelů na konci 18. a 

počátku 19. století. Jejich střediskem bylo město Blaj a vzdělání se jim dotastávalo uniatskou církví. Kromě 

toho, že se zasadili o přechod k moderní literatuře, také se snažili o zrovnoprávnění Rumunů s ostatními národy 

v Sedmihradsku a dokázat jejich románský původ. Jejich díla umožnovala vzdělání i nižších vrstev, a to i ve 

Valašsku či Moldavsku. Mezi významná díla patří zmíněná Cikaniáda Iona Budaie-Deleana, dále rumunsko-

latinsko-německo-maďarský Budínský slovník z roku 1825 od S.Mici a P.Maiora, Kronika Rumunů a dalších 

národů, která knižně vyšla roku 1853 od G. Șincaie nebo Základy dákorománského neboli valašského jazyka 

z roku 1780, taktéž od G. Șincaie a S. Mici. 

VALENTOVÁ, Libuše. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: Libri, 2001.   
29 Ion Budai – Deleanu (1760 – 1820) – básník, historik a filolog. Byl studentem kněžského semináře, filozofie, 

filologie i teologie ve Vídni. Pracoval jako soudní úředník a poradce odvolacího soudu ve Lvově. Stále se ale 

věnoval literatuře a byl jedním z nejvýznamnějších národních buditelů v Sedmihradsku, jakožto člen 

Sedmihradské školy. Kromě vrcholného díla Cikaniáda, které ovšem došlo ohlasu až ve 20. století, napsal 

mnoho historických, filologických, zeměpisných děl. Jsou jimi například rumunsko – německý slovník (Lexicon 

românesc-nemțesc) nebo krátké poznámky o Bukovině z roku 1794 napsané v němčině (Kurzgefasste 

Bemerkungen über Bukowina) 

MANOLESCU, Nicolae.  Istoria critică a literaturii române: 5 secole de literatură. Pitești: Paralela 45, 2008. 
30 Josef Hiršal (1920-2003) – český překladatel, básník, autor knížek pro děti. Překládal z němčiny, angličtiny a 

francouzštiny, dále ve spolupráci s filology i z jiných jazyků, např. z čínštiny, italštiny, polštiny, portugalštiny, 

srbochorvatštiny, španělštiny aj. V jazykové spolupráci s rumunštinářkou a redaktorkou Odeonu Evou 

Strebingerovou přeložil několik výborů z rumunské poezie, a to z básnické tvorby Nichity Stănesca (Jedenáct 

elegií, 1969), Tudora Argheziho (Nápisy, 1980) a Virgila Teodoresca (Nepřetržitá báseň, 1980). Na počátku 

normalizace ho však jako „politicky nespolehlivého“ intelektuála postihl zákaz publikovat, a proto v překladech 

ze 70. a 80. let není jeho jméno uvedeno. Nejzáslužnějším a současně i nejnáročnějším Hiršalovým překladem 

z rumunštiny je přebásnění eposu Cikaniáda. Hotové dílo vydal Odeon v roce 1972, přičemž v části nákladu 

ještě figuruje Hiršal jako překladatel, ve většině exemplářů však byl tento podstatný fakt zamlčen, takže tiráž 

absurdně uvádí pouze bibliografické údaje originálu („Rumunský originál Ţiganiada I-II vydalo nakladatelství 

Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti 1956”), jméno autora předmluvy (Karel Krejčí) a jméno grafika 

(Zdeněk Sklenář). Teprve po r. 1989 se utajení překladatelé mohli konečně přihlásit ke svým pracím. Představu o 

velkém rozsahu tohoto jevu v české poválečné historii poskytuje publikace Obce překladatelů nazvaná 

Zamlčovaní překladatelé. Bibliografie 1948-1989 (Praha 1992,).    

Informace získané od PhDr. Libuše Valentové CSc. 

http://pamatovak.cz/nemecky/uber
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Autora podle Andreesca inspirovaly německé středověké a také tehdejší kroniky jako 

např. Bonfiniho. Autor měl mít také dobrou vědeckou přípravu. To, že si zvolil jako literární 

druh heroikomický epos, není náhodou. V této době se literatura dělila na tři styly, a to 

vysoký, střední a nízký. Autor tedy zvolil nižší styl, a to především proto, že rumunský jazyk 

ještě nebyl v této době dostatečně vyspělý, aby mohlo být dílo napsáno ve vysokém stylu. 

Formování novodobého jazyka bylo v době vzniku díla teprve na počátku. Jedním z důkazů 

opožděnosti tohoto jazyka oproti jiným je, že teprve v 17. století se v písemnictví 

v rumunských zemích začala používat rumunština místo církevní slovanštiny. Díky výběru 

tohoto žánru mohl ovšem Budai-Deleanu ve svém díle používat i lidovou mluvu, dialekty a 

rčení. Autor se žánrově inspiroval eposem Batrachomyomachie neboli Válka žab a myší od 

Homéra a dalšími autory heroikomiky, jak je vidět i z veršů, které je opěvují.31 

 Heroickou složku zde představuje sám kníže Vlad, velmi autoritativní a moudrý 

panovník. Za komické nejsou považovány ani tak situace, do nichž se cikáni dostanou, ale 

především přirozené chování a typické rysy cikánů, jež však dosud nebyly nikde popsány. V 

díle můžeme pozorovat střídání několika témat, a to nejen zmíněné heroiky a antiheroismu, 

ale také například – jak zmiňuje Karel Krejčí v předmluvě českého překladu tohoto díla – tzv. 

mašinérii, uvedení nadpřirozených bytostí. Vidíme zde mytologické motivy dobra a zla 

zobrazované svatými a Satanem nebo Orgií. Další téma je milostné, v tomto případě hovoříme 

o příběhu vyprávějícím o Parpanghelovi a Romice. Také se autor snaží "státnicko-

filosofickými úvahami působit na situaci společenskou svého národa“.32V díle tyto úvahy 

můžeme pozorovat především u cikánů, kdy se autor snaží o zesměšnění politické situace. Při 

hašteření cikánů je zde také jasný náznak anarchie, což v této době bylo typické, a to i pro 

rumunská knížectví. 

Ze stylového hlediska je dílo psáno v nižším stylu, tj. jako komika, satira. Autor zde 

tudíž mohl používat prvky z lidových pověr a pověstí, ale děj je podle něj postaven na základě 

pramenů z fiktivního Vraního kláštera neboli „mănăstirea Cioarei“ ležícího v Sedmihradsku. 

Samotný název díla nápadně připomíná jména řeckých eposů, kterými je dílo inspirováno a 

jejichž názvy byly také odvozeny od hlavních hrdinů, např. Illiada nebo Aeneida.  

 Je zde zřejmá inspirace tradiční italskou veršovou formou, kterou ovšem upravil, 

místo osmi veršů použil šest, místo šesti stop použil pět, překladatel potom šest stop.   

 

 

                                                 
31 BUDAI-DELEANU, Ion.  Cikaniáda. Přeložil Josef Hiršal za jazykové spolupráce Evy Strebingerové. Praha: 

Odeon, 1972. předmluva s.12. 
32 Tamtéž, s. 17. 
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Při vytváření veršů autor poukázal na bohatost rumunského jazyka a je zde zřejmá 

jeho obratnost a hravost při vymýšlení různorodých slovních hříček. Jazyk originálu je velmi 

archaický. Neobjevují se zde jen slova dnes již nepoužívaná, ale také skloňování či slovosled, 

jenž je také obtížný pro porozumění. Při vytváření rýmů autor používá zkrácená či básnicky 

upravená slova, jak zmiňuje jeden z komentátorů díla – básníci na to mají jako jediní právo. 

Často se setkáme rovněž s přímou řečí, především v těch pasážích, kde se spolu baví cikáni.  

Cikaniáda je složena z dvanáct zpěvů, přibližně po sto strofách, kdy každá má šest 

veršů. Verše mají v průměru deset slabik a jsou uspořádány do slok s rozložením rýmů 

ababcc. Je zde tedy s obměnou použita struktura italské stance, kdy autor užil dvou střídavých 

rýmů místo tří a jednoho sdruženého. Kromě dvanácti zpěvů dílo obsahuje Prolog a Epištolu, 

věnovanou Mitrovi Pereovi. 

 Celým dílem prostupuje satirický duch. Neočekávaně tu nacházíme komentáře, které 

jsou taktéž velmi často žertovné. Tyto komentáře jsou psané autorovým přítelem Petrem 

Maiorem a dalšími, jejichž jméno je uvedeno jako přesmyčka, či smyšlenými komentátory. 

Jméno autora – Ion Budai-Deleanu je psáno anagramem jako Leonáchi Dianéu, stejně tak i 

jméno Petru Maior je přepsáno na Mitru Perea.  Jména ostatních komentátorů jsou uvedena 

podle jejich chování a vlastností, tzv. nomen omen, například Idiotisean, Simpliţian nebo 

Filologos. Čtenář si tedy může vyvodit, kdo by takovou poznámku mohl uvést a zda je 

myšlena ironicky či nikoliv. Také zde nalezneme vysvětlení slov, která by mohla být čtenáři 

cizí, a znemožnila by tedy úplné pochopení textu. Autor používá symbolické názvy u 

toponym, např. Alba a Flămânda, v překladu Bělov či Hladov. K tomuto měl příhodnou 

poznámku Chir Onokefalos: „Je pozoruhodné, že se cikáni utábořili právě mezi Hladovem a 

Bílou, když snad nebyli ani bílí, ani hladoví!"33. 

Autor napsal, jak již bylo zmíněno, dvě varianty tohoto díla.  První vyšla v roce 1800 a 

upravená verze v roce 1812, ale v tištěné verzi vyšlo dílo až v roce 1925. Prvně vycházel epos 

po částech v časopise Buciumul român. Přestože první varianta byla napsána již v roce 1800, 

ke čtenářům se jako celistvá kniha dostala tedy až o 125 let později. 

 Je ovšem možné, že to byl autorův záměr, dílo totiž mělo být dle historika Karla 

Krejčího příliš kritické vůči Sedmihradské škole.34 

 

                                                 
33 Tamtéž, s. 38. 
34 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş : mezi mýtem a realitou. Přeložil Miroslav Tejchman. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
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2.2.2 Český překlad díla 

 Překlad tohoto díla do češtiny můžeme považovat za velice zdařilý, přestože ne vše je 

přeloženo s naprosto stejným významem, základní idea je zde však vždy zachována. Stejně 

jako u originálu je zde inspirace italskou veršovou formou, jež je ovšem oproti originálu 

upravena, místo pěti stop překladatel použil šest stop. Strofické uspořádání je rovněž shodné 

s originálem, a to šestiveršová strofa s rozložením rýmů ababcc. Na rozdíl od originálu zde 

má každý verš přibližně dvanáct slabik. Stejně tak se nemění ani kompozice díla dělená do 

dvanácti zpěvů, přeložen je i Prolog a Epištola. Jediným rozdílem je, že přeložený text díla 

uvádí předmluva Karla Krejčího, přibližující českým čtenářům dobu vzniku díla, autorovy 

důvody pro výběr tohoto tématu i literárního druhu a také kompozici díla. 

Jazyk užitý v překladu je spisovný s častým použitím archaismů a básnicky 

upravených slov, čímž se překladatel snaží o co nejvěrnější napodobení jazyka originálu. 

Pokud ovšem porovnáme použití slov, která dnes již ztěžují čtenáři pochopení textu, ve větší 

míře se objevují v rumunském originálu.  

S překladem antroponym a toponym si překladatel poradil velmi dobře. Jména osob 

ponechal většinou v původním tvaru, který je srozumitelný pro českého čtenáře stejně jako 

pro rumunského. Pouze u některých z nich upravil diakritiku, jako je tomu například u 

anagramu jména autora – Ion Budai-Deleanu, v originále Leonáchi Dianéu, v překladu pak 

pouze Leonachi Dianeu. Další možností je ponechání původního cizího, nejčastěji řeckého 

kořene jména, což využil především u komentátorů díla, například Criticos neboli Kritikos, 

Idiotiseanul neboli Idiotisean. Tato jména navozují stejné představy čtenáři českému i 

rumunskému. Toponyma jsou obvykle překládána doslovně, aby byl zřejmý jejich symbolický 

význam.  

2.2.3 Děj díla 

Děj se odehrává v 15. století ve Valašsku, kdy kníže Vlad III. vyzbrojil cikány do 

války proti Turkům. Na jedné straně vidíme postavu Vlada jako hrdinu a velkého vládce a na 

druhé bojácné a vystrašené cikány, kteří se neustále hádají. Tím také v díle tvoří hlavní 

komickou složku.  
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Prolog: Zde se autor, podepsaný anagramem Leonáchi Dianéu, věnuje neschopnosti 

pochopení rétoriky a poezie, čímž je zapříčiněno, že nejsou známy příběhy o slavných 

osobnostech, jako je tomu například u Římanů a Helénů, kteří jsou podle něj jedinými, kteří 

to dokázali. On sám se tudíž chce ujmout této možnosti, ovšem vyjadřuje žal nad tím, že ani 

on toho není schopen, a proto vytvořil jen tuto skladbu. 

 

Epištola: I zde je autor podepsán svým anagramem, ovšem nyní píše dopis příteli Mitrovi 

Pereovi.  Říká zde sám o sobě, i o svém příteli, že jsou taktéž cikáni, kteří si mysleli, že 

pocházejí z Egypta. Popisuje svůj příběh: po bitvách skončil jako invalida právě v Egyptě, 

kde má všeho dostatek, ovšem stýská se mu po rodné zemi. Prostřednictvím tohoto dopisu 

posílá příteli své dílo, které jak sám říká, složil podle vyprávění svého známého, kterému se 

říkalo Mîrza, jehož předci dobu Vladovu zažili, a také podle díla nalezeného ve Vraním 

klášteře, vyvracejícího pergamen nalezený v klášteře Zănoaga. 

 

1. zpěv: Vlastní dílo začíná vyzbrojením cikánů knížetem Vladem, což je také hlavní pointou 

příběhu. Předpokládá se, že jim za to slíbil nějaké území, jídlo a také například zakázal, aby 

se jim říkalo Vrány. Cikáni o tom debatují, spíše se překřikují a hádají se, každý z nich má 

jiný názor. Jedni se bojí a chtějí utéct, jiní chtějí vymyslet lest a další bojovat. Tato dějová 

linie je přerušena autorovou prosbou k Múze, aby mu dala vhodná slova na vyprávění tohoto 

příběhu. Také se zde objeví Satan a jeho dcera Urgie, kteří spolu rozmlouvají, a Satan má v 

plánu zničit křesťanství za pomoci Osmanů. 

 

2. zpěv: Cikáni se hádají ohledně boje s Turky. Mezi tím zmizí krásná Romică, kterou jak se 

později zjistí, unesl sám Satan. V tomto zpěvu autor věnuje větší pozornost nadpřirozenu, a to 

při popisu zakletého lesa, kde má být Satanův hrad, či sudičkám neboli vílám, jež ubližují 

lidem, kteří usnou v lese. 

 

3. zpěv: V tomto zpěvu se prolínají dvě dějové linie. První se týká jednoho z cikánů, 

Parpanghela, který se též dostane do Satanova hradu, z něhož odejde za krásnou dívkou. 

Druhou linií je opěvování knížete Vlada, jenž je velmi statečný, ale nechvalně známý tím, že 

naráží lidi na kůl. Od autora se dozvídáme, že Osmanů takto zabil až třicet tisíc. Sultán proto 

chtěl, aby se Vlad podrobil Portě, a tak k němu nechal vyslat svého rádce. Zde je v komentáři 

od Mitru Perey zmíněna známá příhoda, kdy měl Vlad nechat přibít turbany k hlavě jistých 

Osmanů, kteří si před ním nesundali přikrývku hlavy, protože to nebylo jejich zvykem. 
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4. zpěv: I v tomto zpěvu pokračuje vyprávění o Vladovi spojené s nadpřirozenými silami. 

Tentokrát to je především svatý Spiridon, který chce pomoci Valašsku proti Turkům.  

Kníže Vlad doopravdy vítězí a jeho nepřátelé, turecký vojevůdce Hamza a řecký vyslanec 

sultána jsou naraženi na kůl. Také se zde dozvídáme konec zápletky mezi Parpanghelem a 

Romicou, kteří se najdou v prokletém hradě, který však díky svatému Spiridonovi zmizí. 

 

5. zpěv: Zde se čtenář dočte o cikánech v boji. V prvním případě před Turky utíkají, nejsou to 

však Turci, nýbrž přestrojený kníže Vlad se svou družinou. Ve druhém případě cikáni na 

Turky zaútočí a vítězoslavně si myslí, že turecké vojsko porazili. Velký vliv na to ale měl opět 

kníže Vlad, který Turky napadl ze zálohy. I zde je příběh přerušen pasáží obsahující 

nadpřirozené motivy, a to dobra. Objevuje se cikánská čarodějnice Brînduşa, která je 

Parpanghelovou matkou, a snaží se ho uchránit, i tím, že s ním odletí na voze taženém 

příšerami. 

 

6. zpěv: V této části se čtenář může seznámit s jednáním Satana s čerty a démony, když se 

radí, jak porazit Vlada a křesťanství. Poradu nemá jen temná strana, ale následuje i porada 

cikánů. 

 

7. zpěv: Kníže Vlad, převlečený za kupce, se dostane do tureckého tábora a začne s Turky 

bojovat. Je zde popisován jako nebojácný hrdina. Boje se odehrávají také mezi Satanem a 

archandělem Michaelem, jenž z tohoto boje odchází vítězně. 

 

8. zpěv: V tomto zpěvu se autor opět věnuje cikánům, kteří bloudí a bojují s býky – i zde 

vidíme další náznak komiky. Naštěstí později naleznou osmanský tábor se zásobami. Mezitím 

se Satan opět promění, tentokrát do podoby krásné dívky, a má v plánu svést mnichy. Mezi 

nimi se opravdu strhne boj o dívku, ale svatý Spiridon opět Satana zažene, a to znamením 

kříže. Děj se opět přesouvá a soustředí se na Mohameda II., který prohrál bitvu, a se zbytkem 

své armády hledá útočiště. Jediné, co najde, je však přízrak Hamzy, ukazující rukou na velké 

množství Turků nabodnutých na kůly. 

 

9. zpěv: Bojaři se po diskuzi o vyhraném boji nad Turky shodují, že chtějí jiného vévodu než 

Vlada. Mezitím mají cikáni hostinu a svatbu. Parpanghel vypráví o svém zázračném vidění 

nebe a pekla, které se mu zjevilo po pádu z koně. 
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10. zpěv: Zde probíhá politická debata mezi cikány. Diskutují mezi sebou o budoucnosti, i 

zejména o tom, jakou formu státu by chtěli, zda republiku nebo monarchii. 

 

11. zpěv: Děj pokračuje ve stejném duchu, při cikánské poradě. Dojdou k rozhodnutí, že si 

v Munténii jako formu vlády přejí demo-aristo-monarchii. 

 

12. zpěv: Nadpřirozené síly zla ovlivňují chování cikánů natolik, že nastane krvavá bitva, 

kterou ukončí až bouřka. Dívá se na to Bůh, jenž vysílá archanděla Gabriela, který na sebe 

vezme podobu mladíka, aby vyřídil Vladovi, že nezmění osud země a ta zůstane nadále pod 

osmanskou nadvládou. Kníže tedy odejde do vyhnanství. Při svém odchodu je oslavován a 

vojsko ho chce následovat třeba i na smrt. V poznámce od Erudiciana se dozvídáme, že se 

kníže Vlad vrátil po osmi letech na trůn, což je i historicky doloženo. 

2.2.4 Charakteristika hlavních postav 

Kníže Vlad je zde zobrazován jako důstojný a velmi autoritativní panovník, kterého i 

cikáni poslouchají. Vladova podoba zde zmiňována není, pouze jeho chování a činy. „Vlad 

jako mladý lev… oči mu vztekem svítí.“35 Vidíme zde, že Vlad je popisován jako opravdu 

silný muž, kterého nebylo radno dráždit. Autor také ukazuje Vlada jako rozvážného 

panovníka, který si i na pomstu raději počkal, aby byla promyšlená. On sám je velice 

odvážný, a pro porážku Turků udělá cokoliv, dokonce se sám přidává do řad bojovníků a vrhá 

se do války. „Tak dobře si vede, tak krutě je drtí, že z nich ani jeden neunikne smrti.“36  

Sám autor však říká „Jen Vlad se srdcem jak kámen.“37 Je zde tudíž jasná narážka na 

Vladovu necitelnost a zlost, která provázela jeho ukrutné činy. Ačkoli on je zde kladným 

hrdinou, za protagonisty můžeme považovat spíše cikány, kteří dali i jméno dílu. Jejich 

nedostatečná inteligence a charakteristické rysy, které jsou jim přisuzovány, nás přivádí k 

hlavní komické složce díla, zobrazovanou jejich rozmýšlením, debatováním a hádáním se 

ohledně jejich vyzbrojení knížetem Vladem. 

Cikáni zde mají jména rumunská či cikánská, některá jsou odvozená od jejich 

vlastností, tzv. nomen omen, a jiní jsou pojmenováni podle své práce, např. Zlatník.  

                                                 
35 BUDAI-DELEANU, Ion. Cikaniáda. Přeložil Josef Hiršal za jazykové spolupráce Evy Strebingerové. Praha: 

Odeon, 1972,s. 137. 
36 Tamtéž, s. 143. 
37 Tamtéž, s. 142. 
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Opět se zde autor nevěnuje popisu jejich podoby, výjimku tvoří krásná Romică, kterou 

Parpanghel stále opěvuje a vyzdvihá její krásu. Parpanghelovi autor věnuje větší část eposu 

než jiným cikánům, a to především kvůli milostnému tématu, který tvoří důležitou součást 

eposu.  

Mezi komentátory figuruje např. J. Trpělivého, jehož poznámky vždy směřují 

k vyčkávání, Kritikos, který kritizuje nejen děj, ale i poznámky ostatních komentátorů, dále 

Idiotisean, který stále vše zpochybňuje a pokládá otázky, jež nemají valného významu a 

mohou čtenáři připadat až hloupé. Nejčastějším komentátorem je zmíněný Mitru Perea, 

podepisující se M.P., jehož poznámky se snaží většinou osvětlit děj, který může být pro 

čtenáře těžce pochopitelný, či vysvětluje události, které vedly k popisovaným činům. 

2.3 Jaroslav Tichý:  Kníže Dracula a jiné hradní pověsti 

2.3.1 Charakteristika díla 

Kniha Kníže Dracula a jiné hradní pověsti od Jaroslava Tichého38 obsahuje několik 

příběhů napsaných podle pověstí z různých států světa. Jedním z nich je Rumunsko a patrně 

nejznámější pověst pocházející odtud, která dala jméno této sbírce. Kníže Dracula je inspirací 

pro několik děl, a tudíž není divu, že se objevuje i zde mezi vybranými pověstmi z celého 

světa. Vše je doplňováno kresbami Svatopluka Žampy ilustrujícími Draculovy činy. Můžeme 

zde vidět i kresbu připomínající příběh o přibití turbanů na hlavy tureckých poslů, přestože v 

povídce se o tom nedočteme. Další kresby se již vztahují k upírskému tématu nebo k hlavní 

dějové linii.  

Povídka, která je sepsána jakožto pohádka pro děti – tedy rozsahově velmi krátké dílo 

a chronologicky členěné jen na odstavce, a jak již bylo zmíněno, je doprovázena kresbami.  

Autor začíná vyprávění letmým popisem krajiny, v níž se bude děj odehrávat a také náznakem 

strašlivých činů Draculy, když se zmiňuje o části řeky, která se barví do ruda. 

 „To krev Draculových obětí žaluje na věčné časy.“39  

                                                 
38 Jaroslav Tichý (1923-2004) – spisovatel. Vydával především dětské knihy, publikoval do časopisů, také se 

později věnoval hororům. I přestože vydal mnoho děl a mluvil devíti jazyky, byl za komunistického režimu často 

cenzurován a uváděn pouze jako J.T.  Mezi jeho další díla patří čtyřiadvaceti dílný cyklus pro děti Kuba 

Podšivka (1971- 1972), Kouzelného koberce (1962), Svícnu dvanácti dervišů (1972), Veselé pohádeky (1993), 

horor  Poselství tibetského běžce či upíří povídka Borejšovo zrcadlo (1975).  

Jaroslav Tichý [online]. Praha: Ivo Fencl, 2009 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/osobnost-pet-let-chybi-jarda-tichy-d5m-

/p_kultura.aspx?c=A090420_213309_p_kultura_wag 
39 TICHÝ, Jaroslav.  Kníže Dracula a jiné hradní pověsti. Ilustrace Svatopluk Žampa. Brno: Computer Press, 

2009, s.125. 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/osobnost-pet-let-chybi-jarda-tichy-d5m-/p_kultura.aspx?c=A090420_213309_p_kultura_wag
http://neviditelnypes.lidovky.cz/osobnost-pet-let-chybi-jarda-tichy-d5m-/p_kultura.aspx?c=A090420_213309_p_kultura_wag
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  Často se zde objevuje přímá řeč při rozmluvách bojarů a knížete Draculy. I nadále 

čtenáře doprovází vypravěč, dílo je tedy psáno er-formou.  

Jazyk je použit spisovný a novodobý, tak aby byl srozumitelný i pro děti. Výskyt 

cizích slov je tu minimální, a to pouze u toponym – Curtea de Argeș a Poenari.  

Jelikož je dílo inspirováno pouze pověstmi, nemůžeme vědět, co z tohoto díla je 

pravdivé a co ne. Můžeme ovšem předpokládat, že tato pověst se šíří mezi lidmi již od 

Vladovy doby, jelikož se zde autor zmiňuje také o dalších pověrách, dnes již vyvrácených, 

jako vampyrismus nebo tunel od hradu Poenari až k řece Argeș. Autor zde používá tropy jako 

eufemismy, přirovnání či metafory. Pokud bychom se na dílo zaměřili jako na pověru 

vyprávěnou v Rumunsku, zarazilo by nás, že je zde spojován Dracula s vampyrismem, 

přestože na něj jako na upíra pohlíženo nebylo. Přestože zde ale vidíme náznak vampyrismu, 

jímž je Dracula nejvíce proslulý, více z povídky vyplývá, že kníže byl spravedlivý, mocný a 

dobrý panovník. 

Na začátku díla autor popisuje také řeku protékající tímto krajem, která je v jednom 

místě nečekaně zbarvená do ruda, v čemž opět vidíme náznak Vladovy krutosti, ale také to 

můžeme brát jako připomenutí upírských pověr. Také zde upozorňuje na nenávist bojarů vůči 

Vladovi, známému jako ochránce poddaných Stejně tak na nebezpečí ze strany Turků, kteří již 

zabrali celý Balkán. 

 2.3.2 Děj povídky Kníže Dracula 

Děj se odehrává ve Valašsku, kde je knížetem Vlad Dracula neboli „Ďáblův syn“, kterého 

chtějí bojaři odevzdat tureckému sultánovi, aby se ho zbavili a dostali za něj zaplaceno. V díle 

je zmínka o nenávisti vůči Draculovi, jak ze strany bojarů, tak ze strany Turků, kteří pro něj 

byli velkou hrozbou. Při poradě bojarů byl přítomen ovšem i Draculův zvěd, který svému 

panovníkovi vše prozradil. Kníže se zprvu nahněval, ale potom ho napadlo poučit se od 

nepřítele, nechat je naživu a vytěžit z toho něco, stejně jako to měli v plánu oni. Když se 

přiblížily Velikonoce, kdy měli bojaři vyzrát na knížete, Vlad je všechny zavedl ke zřícenině 

hradu Poenari za městem Curtea de Argeș a řekl jim, že hrad musí znovu postavit, a to pouze 

za pomoci jejich žen a dcer. Bojarům nezbylo nic jiného než se pustit do práce. Jak ale kníže 

později zjistil, byl bojary opět obelstěn.  Když Turci zaútočili na Valašsko, zůstalo s Vladem 

pouze sedm věrných, s nimiž se musel uchýlit právě do hradu Poenari. Vlad nedbal na 

upozornění od svého synovce, že má z Poenari uprchnout, protože předpokládal, že hrad je 

tak pevný, že všem dělům odolá.  Hrad se však zbortil, jelikož působil jako stabilní pouze 

zvenčí, ale uvnitř byl dutý.  
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Když se Turci dostali dovnitř, Vlad i se svými poddanými už byli pryč. Dle díla je jednou 

z možností to, že stihli utéci tajnou chodbou až do Sedmihradska. Druhou možností potom, že 

se Dracula změnil v upíra a ukryl se do rakve. Podle pověsti lze Draculu zbavit této kletby 

přetrvávající dodnes jediným způsobem, a to vetknout mu do srdce kůl, který je stejný jako 

kůly, na něž nabodával lidi za svého panování. 

2.3.3 Hlavní postava 

Přestože se zde nedočteme o podobě protagonisty, tedy knížete Vlada, o jeho chování 

a rysech můžeme vyvozovat mnoho. Hned v úvodu se dozvídáme, že byl Vlad trnem v oku 

jak pro bojary, tak pro Turky, kteří si chtěli podmanit Valašsko. Také zde vidíme, že byl velice 

spravedlivý: „Trestal pána stejně jako kmána – žádný zloděj v zemi si před ním nebyl jistý, ať 

měl v žilách krev sebeurozenější.“40 

O jeho krutosti není pochyb, zde ovšem vidíme, že nad svými bojary se slitoval a 

místo nabodnutí na kůl je nechal vystavět hrad. Nemůžeme ale říci, zda toto byl pouze dobrý 

skutek či dobře promyšlený čin. Ovšem po jejich zradě se dočteme, že si Dracula sám sobě 

slíbil, že se již nikdy „nenasytí lidské krve.“41 O jeho krutosti je zmínka také na začátku díla, 

dokonce zde autor připomíná, že právě kvůli jeho nelítostným činům mu bylo přezdíváno 

„Ďáblův syn“. 

Nemůžeme se sice dočíst, jak kníže vypadal, jeho podobizna je však vyobrazena 

v kresbách. Na nich je zobrazován jako velice silný, udatný muž s dlouhými černými vlasy i 

vousy a špičatou bradou. Na všech kresbách se tváří velice rozzlobeně a jako rozhodný 

panovník. Na poslední kresbě je vyobrazen jako stále tentýž muž, který má ovšem už špičaté 

zuby, krvavě červené rty a kolem sebe rozevlátý plášť, tedy v podobě upíra.  

2.4 Corneliu Leu:  Plângerea lui Dracula 

2.4.1 Charakteristika díla 

Dílo Plângerea lui Dracula 42 je román složený z krátké předmluvy autora, vlastního 

děje a v závěru se místo epilogu, jak sám autor zmiňuje, objevují pověsti o Draculovi ze 

slovanských jazyků. Román je složen ze dvou částí, z nichž první má dvacet čtyři a druhá 

dvacet osm podkapitol, nadepsané vždy římskými číslicemi. Text je doplňován tzv. fragmenty, 

které jsou taktéž číslovány římskými číslicemi.  

                                                 
40 Tamtéž, s. 127. 
41 Tamtéž, s. 134. 
42 V českém jazyce Draculův nářek. 
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Některé z nich jsou psané jakožto dopis od Vlada III. pro jeho bratrance Štefana. 

Někdy se do Vladova monologu vmísí části textu kronik či jiných děl, ať už literárních či 

historických. Román je oproti dříve rozebíraným knihám psán jako obhajoba Vlada III. 

Jazyk originálu je rumunský, dílo do češtiny přeloženo nebylo. Použita je spisovná 

rumunština, občas se zde vyskytují archaismy či velice knižní forma slov. Tato slova se 

objevují především v částech díla pocházejících z kronik či jiných starších děl. Autor také 

používá starší názvy měst. V díle se občasně vyskytují metafory. Jedna z částí románu je 

psána ve verších, které se však rýmují jen velmi sporadicky a počet rýmů je v každé strofě 

jiný. 

Kvůli zmíněné různorodosti díla, se zde vyskytuje také více vypravěčů. Části 

věnované dopisu Draculy jsou psané ich-formou, naopak většina textů z jiných děl je psána v 

er-formě jakožto vyprávění o činech Vlada III. Corneliu Leu43 čerpal z mnoha kronik a jiných 

zdrojů, a tak můžeme pozorovat někdy hned několik názorů na jednu událost či osobu, např. 

ohledně povahy Vlada III., kdy jeden z kronikářů říká, že je Vlad dobrým vládcem, a jiný, že 

je velice krutý. 

2.4.2 Děj díla 

Dílo je rozděleno do dvou částí, které jsou děleny na kapitoly nadepsané římskými 

číslicemi. Druhá část je započata příběhy ve slovanském jazyce. 

1. část 

I. Dílo začíná Vladovou stížností, že si všichni myslí, že je mrtev, a rozebírá, jak mohl být 

zabit. V jeho dopisu adresovaném Štefanovi44 říká, že jediný, kdo ví, že je živ, je Matei45, 

který ho nechal naživu. Vzpomíná na své dětství, kdy vyrůstal v Târgovişti, kde měl dvůr jeho 

otec. Ale nyní je zavřený Mateiem ve Visegradu. Vlad si také stěžuje, že jediné, co potkalo a 

potká všechny panovníky, je zrada. 

 

                                                 
43 Corneliu Leu (1932 – 2015) byl prozaik, dramaturg, režisér, také přispíval do mnoha časopisů. Mezi jeho díla 

patří Ochiu-dracului (1950), Femeia cu ochi albaștri (1970), Patriarhii (1979) a mnoho dalších. Režíroval 

sérii dokumentů o cestování po celém světě a také vydal knihy týkající se rumunského jazyka nebo literatury. 

Corneliu Leu [online]. București: AGERPRES, 2015 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/06/10/scriitorul-si-jurnalistul-corneliu-leu-a-murit-biografie-

10-29-08 
44 Štěpán III. Veliký neboli Ștefan cel Mare (1433-1504) byl moldavským knížetem, který se podílej na několika 

bitvách s Turky. S Vladem III. byli příbuzní a také spolu vyrůstali. 
45 Matyáš Korvín neboli Matei Corvin (1443-1490) byl uherským králem od roku 1458 a českým králem od roku 

1469. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1433
https://cs.wikipedia.org/wiki/1504
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moldavsk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD
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II. Pokračuje v dopisu slovy, že Štefan mu byl a je bratrem, ale pro něj už Vlad asi není.  

Je rozhněvaný, protože ne vždy zvítězil v bitvách, a vyčítá Bohu, že lidem udělal tak křehké 

tělo, které se lehce zabije. Vladovi nepřátelé, Sasové, o něm napsali dílo jakožto o tyranovi. 

Popisují ho jako člověka, co jen nabodával a zabíjel, ale nepopisují, co bylo v jeho mysli. 

Ovšem Vlad říká, že nemá tolik rád krev, ale ví, že tohle musel dělat pro svou zem. Dokonce 

sám o sobě říká, že nemá špetku soucitu. Ptá se Štefana, jestli když si myslí, že je Vlad mrtev, 

nelituje, že vytáhl proti němu s armádou.  

 

III. Vlad se cítí jako v hrobě a říká, že Sasové padělali dopis psaný Mohamedovi, ale on říká, 

že by ho nenapsal, protože by mu takto nepodlézal. Vzpomíná také na noc z května na červen 

roku 6970 kdy Mahomed překročil Dunaj a dobyl Konstantinopol. 

 

IV. Dále se Laonic Ch. zastavuje u popisu kanónu, který je podle něj velice dobrá zbraň, také 

vypráví, jak ho dopravovali do Konstantinopole a stříleli z něj. Vyprávění je přerušeno 

popisem stavby největšího kanónu kronikářem otomanským. V letopisu cantacuzinském 

letopisu „Istoria Țării Romănești“ se čtenář dozvídá, že Vlad postavil hrady Poenari a Snagov 

a také, že zabil bojary, kteří mu zabili bratra. Velký muftí Porty říká, že byl Vlad dobrým 

vůdcem vojsk, ale neposlušný vůči sultánovi. Nicolae de Modrusa, který byl papežským 

zmocněncem, zase tvrdí, že Vlad byl tyran a také se od něj dozvídáme popis Vladovy podoby: 

„Nebyl příliš vysoký, ale velice zdatný a silný, ale vypadal krutě a hrozivě, s velkým a orlím 

nosem, nafouklými nosními dírkami, úzkou a načervenalou tváří, v níž dlouhé řasy 

obklopovaly zelené a široce otevřené oči, a s černým huňatým obočím vypadal hrozivě. Tvář 

a brada byly oholené, s výjimkou kníru.“46 

 

V. Tuto část píše opět Vlad a vypráví zde, jak vyzbrojil sedláky, aby bojovali u Brăily, kde 

předpokládal, že zaútočí Turci. Ženy a děti schoval do hor, schoval také obilí, spálil vesnice i 

louky a otrávil studny, aby uškodil Turkům. Nechal bez úhony pouze lesy, do kterých se měli 

se svými vojáky ukrýt. Stále se připojovalo více a více lidé, až jich bylo 220 000 a stále 

přicházeli. 

                                                 
46 Era nu foarte înalt de statură dar foarte vînjos și puternic, cu înfățișare crudă și înfiorătoare, cu nasul mare și 

acvilin, nările umflate, fața subțire și puțin roșiatică, în care genele foarte lungi înconjurau ochii verzi și larg 

deschiși, iar sprîncenele negre și stufoase îi arătau amenințători ,. Fața și bărbia erau rase, cu excepția mustății.“ 

Pracovní překlad pořídila autorka této práce z LEU, Corneliu. Plângerea lui Dracula. Bucureşti: Cartea 

Românească, 1977, s. 46. 
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VI. Michael Bocignoli z Dubrovníku podává svědectví, že ve Valašsku bylo asi 15 000 obcí, 

které byly hustě obydlené, bohaté a měly mnoho zvířat.  

Constantin Cantacuzino zde tvrdí, že Rumuni jsou potomci Decebala. Laonic Ch. popisuje, že 

Valašsko se rozkládá od Černého moře k řece Istra, Bogdanii a horám u Brașovu. 

 Zdejší jazyk se podobá italskému. Vypráví, jak do Valašska jednou vnikli Peoni pod 

vedením Choniata, kteří posadili Dana na trůn a Dracula tak musel odejít k Osmanům. Anton 

Verancsics zde říká, že pokud by Turci obsadili Valašsko, domáhali by se dále i Západu. Enea 

Silvio Piccolomini vypráví o Valašsku a tvrdí, že bylo osídleno Géty, kteří vyhnali Dariuse. 

Gétové byli ovšem poraženi románským obyvatelstvem, rozděleným na Damilory a 

Dragunilory, které vedl Flaccus, nazývaný Flacchia, podle které se začal říkat Valachia. Podle 

dalších kronik bylo Sedmihradsko bohaté na zlato, stříbro, sůl a víno a ohraničené 

Moldavskem a Valašskem. Tyto tři útvary společně tvořily Dacii. 

 

VII. Vlad vypráví o vylodění Turků na břehu Dunaje. Jeho armáda do nich začala střílet šípy, 

zajaté lidi nabodávat na kůl u silnice. Také se převlékli za Turky, aby se nepřátelé bili mezi 

sebou. Když už jich zbylo málo, Vlad zaútočil v noci a zmasakroval je. 

 

VIII. Po nástupu na trůn si Vlad nejdříve vytvořil vojsko z věrných a nevěrné nechal narazit 

na kůl – bylo jich 20 000, včetně žen a dětí. Pak chtěl odstranit také sultána, ten se o tom 

ovšem dozvěděl, a tak vzkázal Vladovi po svém poslovi, aby za ním přišel. Na cestě mu 

nachystali léčku, kterou však Vlad odhalil, porazil je a na oplátku vypálil několik vesnic. 

Rozzlobený sultán vyjel za Vladem, aby ho zničil. Podle kroniky Porty Getul – panovník 

Maďarů, zabil otce Vlada a Rada, a tak museli utéct k sultánovi, který je vychoval ve svém 

paláci, na což ale Vlad, soudě podle jeho činů, zapomněl. A tak na něj v roce 1462 sultán 

zaútočil. Dále se od Laonica dozvídáme o tom, jak Vlad s 27 000 vojáky napadl v noci tábor 

Turků a snažil se je porazit, ovšem marně, nedostal se totiž až k sultánovi. 

 

IX. Vlad vypráví o táborech Turků, které byly velice dobře organizované – uprostřed byl stan 

sultána, okolo něj stany vojáků, podle národností a náklonnosti k sultánovi, dále karavany 

zajatců, nakonec výkopy a kůly. Vlad se několikrát pokoušel dostat až k sultánovi, ale 

nepodařilo se mu to. Sultán mezitím mučil několik rolníků, aby mu řekli, kde táboří Vlad, ale 

nikdo nic neprozradil. 
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X. V díle od Tursun-beie je psáno o darech, které musel Vlad každoročně odvádět sultánovi, 

ať už chlapce či zlato. Vlad se ovšem vymlouval, že vše utratil v boji, a tak mu nic dát 

nemůže. Sídlil v pevnosti Aga ç-Hisar, kolem kterého nechal udělat les kůlů a na stromy věšel 

oběšence. Constantin Mihailovici, hraničár Mahomeda II., píše ve svých vzpomínkách o 

Vladovi II., který měl dva syny, kteří byli na dvoře Mahomeda II. Když Vlad II. zemřel, 

poslal Mahomed Vlada III. vládnout do Valašska, ale za podmínky, že bude splácet daně jako 

jeho otec, což Vlad po krátké době přestal a vyrazil s armádou proti sultánovi přes zmrzlý 

Dunaj, přičemž zemřelo mnoho rumunských i tureckých vojáků. A tak Sultán posadil na trůn 

mladšího syna Vlada II . – Rada.  

 

XI. Vlad vzpomíná na Štefana, na Târgoviște a na jejich dětství, kdy spolu byli jako bratři. 

 

XII. Rumuni útočí na tureckou pevnost Giurgiu, která se vzdává. Hrad se ocitne v plamenech, 

ale pán Valašska chce, aby se hrad zachránil, aby mu mohl patřit, a tak se i stane. Laconic Ch. 

vypráví, jak Dracula zajal Ianca Hunyadiho47, vyslance krále Ladislava. Poddaní Hunyadiho 

chtěli, aby ho Vlad pustil a jelikož se bál, že přijde o moc, Hunyadiho opravdu propustil. Trůn 

Dácie převzal po Vladovi Dan, který měl být údajně nevlastním synem Mircei Starého48 a 

Dracula tak musel odejít na dvůr sultána. 

 

XIII. Vlad vypráví o pevnosti Roman, kde je zavřený a cvičí zde netopýry. Stěžuje si sice 

Štefanovi na uvěznění, ale říká, že ihned jak ho pustí, tak získá svou zemi zpět. 

 

XIV. Kníže Bogdan49 poslal pro prince různých zemí, aby očekávali Ianca de Hunedoara. 

Vlad urážel Ianca a Bogdan se kvůli tomu rozhněval. Iancu i přesto pozval Vlada do armády, 

ale ten odmítl. 

 

XV. Písař Mihail píše dopis od Bogdana Iancovi de Hunedoara, že možná někdo bude tuto 

knihu potřebovat a také že ze všech států bude v budoucnu pouze jeden velký.  

 

                                                 
47  Jan Hunyadi neboli Ioan de Hunedoara (1387-1456) byl sedmihradským vojevůdcem a šlechticem.  
48  Mircea Starý neboli Mircea cel Bătrân (1355-1418) byl významným valašským knížetem v letech 1386-1394 

a 1397-1418. 
49 Kníže Bogdan či Voevod Bogdan (1307-1367) byl moldavským knížetem. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Târgoviște
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XVI. Zde se střídá Vladův monolog s dialogem, kdy mu odpovídá Štefan. Vlad říká, že by šel 

k Hunyadimu, ale očekával, že Poláci zaútočí na otce Štefana, a tak s nimi zůstal. Bogdan 

Vodă zde měl říci, že Valašsko musí zvítězit ve válkách moudrostí, chytrostí a rychlostí, stejně 

jako to dělával Vlad Dracul, otec Vlada III. Také kníže stále myslel na svou první válku v 

údolí Crasnei, kde mu bylo 20 let, ovšem lituje, že šel do války v Chilii proti Štefanovi. 

 

XVII. Vyprávění o Cařihradu, který měl být hlavou všech měst. Autor zde rozmýšlí nad tím, 

v jakém jazyce budou psána díla o pádu Konstantinopole nebo stěhování do Egypta, Arménie 

a Persie.  

 

XVIII. Vlad zde vyčítá Štefanovi, že pořád jen přemýšlí a odpověděl mu až za 5 let u Chilie. 

Vzpomíná zde, jak pomstil svého otce v boji proti Vladislavovi, a potom usedl na trůn 

v Târgovişti. Vyzdvihuje zde datum 23., kdy se vždy dějí jeho rodu jen dobré věci. On sám 

23.8.1456 zvítězil nad Turky. Také píše dopis Brašovanům, kde je žádá o pár vojáků, aby jich 

bylo víc, a Turci se jich báli. 

 

XIX. Vlad tu píše Štefanovi, že je velice podobný knížeti Bogdanovi, a to podobou i pohyby. 

A také vypráví, jak při Štefanově návštěvě propustil své sluhy, aby si spolu mohli v soukromí 

povídat. 

 

XX. Vlad zde říká, že si vždycky myslel, že by měl zemi chránit, ale nyní vidí, že ji musí také 

vyčistit. Albul cel Mare se chtěl stát vládcem, a tak proti němu vytáhl Vlad s vojskem a zabili 

Alba i celý jeho rod. Také se zde nachází dopis od Alba Brašovanům, kde sděluje, že Vlad už 

na trůnu dlouho nezůstane. 

 

XXI. Dracula se rozčiluje nad tím, kolik musí platit každoročně Portě – celkově 25 000 

zlaťáků, a tak jeho zemi nic nezůstane. Také zde zemře jeden z mladíků, Pahulea, kterému se 

kuna zakousla do krku, za což jeden z bojarů obviňuje Draculu, protože si myslí, že to 

způsobila kouzla. Ten ovšem odvětí, že to byl chlapcův osud. 

 

XXII. Vlad byl se svými poddanými v lese, kde došli až k jámě. Na onom místě měl být 

podle bratra Pahuley zaživa zakopán Mircea. 
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XXIII. Tato kapitola líčí děj o příjezdu kněze z Moldavska, který vypráví o bratrovi, jenž 

započal povstání proti vládci Moldavska Petru Aronovi. Moldavsko muselo také platit 

sultánovi 2 000 zlaťáků ročně, a tak byl vyslán kněz, aby požádal o pomoc Štefana. 

 

XXIV. Vlad připravil vojsko, které mělo jít se Štefanem do boje. Po mši, kde všichni dostali 

svaté přijímání, je Vlad pozval na hostinu, ze které odvedl 40 bojarů, které nabodl na kůly. 

 

2. ČÁST 

 

Příběhy ve slovanském jazyce o Draculově životě 

 

Vypravěč zde říká, že přepsal dílo napsané v roce 1486 o životě valašského vévody 

Draculy. Rozděluje své vyprávění do devíti částí, které na sebe dějově navazují. Vypráví zde, 

jak Vlad přibil turbany na hlavu tureckých poslů, načež sultán vytáhl proti němu. Vlad neměl 

dostatek vojáků, a proto útočil pouze v noci. Všem svým vojákům řekl, že kdo se bojí, nemá s 

ním chodit do války. Když to zaslechl sultán, lekl se a uprchl. Dále řekl, že přijede sultánovi 

zaplatit daň osobně, aby ho Turci přivítali, když ale přijel, všechny pozabíjel, pouze křesťany 

propustil. Také zde zmiňuje Vladův odpor ke krádežím a lžím, což bylo vždy trestáno smrtí, 

obvykle na kůlech. Na kůl nabodl také mnicha, který mu lhal, když se ho zeptal, zda jsou jeho 

činy dobré, protože odvětil, že ne, jelikož by měl být milosrdnější. Když za ním přišel 

obchodník, že mu byly ukradeny jeho zlaťáky, odvětil mu, že se mu do rána vrátí, a tak se 

také stalo. Jednoho dne potkal muže s roztrhanou košilí, a tak se ho ptal zdá má ženu. Když 

zjistil, že má a je mladá a zdravá, nechal jí uříznout ruce a nabodnout na kůl, protože 

nedokázala manželovi ušít novou košili. Když k Vladovi přišli poslové, kteří se mu nelíbili, 

nechal je nabodnout a poslal dopis panovníkům, ať neposílají hloupé posly. Jednoho z nich se 

tázal, co si myslí o zlatém kůlu, který byl pro něj připraven. Posel odvětil, že pokud si Vlad 

myslí, že si to zaslouží, tak je to správné. Tohoto posla propustil a obdaroval. 

 

I. Zde Vlad říká, stejně jako v první části, že si všichni myslí, že je mrtev a až se dozví, že 

není, budou si ho ještě více spojovat s upíry, čárami a ďáblem. Prosí Štefana, aby vyřídil jeho 

synovi, že nebyl poražen, nýbrž že je uvězněn Mateiem, a také že mu ublížil vlastní bratr 

Radu, který proti němu vytáhl s armádou. 

 

II. Dopis Vlada Matei Corvinovi, kde ho žádá, aby s ním šel do války. 
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III. Vlad vypráví o svém vězení, hlídačích, kteří jsou hluší, duchu královny Elizabety, který 

ho navštěvuje a také o jejím muži Albertovi z Rakouska. Tito dva spolu měli syna, který se 

narodil až po smrti otce, a tak se mu říkalo Ladislav Pohrobek, který vládl společně s 

Vladislavem Jagelonským. 

 

IV. Vlad vzpomíná na dětství v Târgovišti a na porážku Konstantinopole. 

 

V. Zde Vlad vzpomíná na bitvu se Štefanem u Chilie, také na to, jak mu poskytl vojáky na 

bitvu proti Raduovi. 

 

VI. Laonic Chalcocondil zde vypráví, jak byl Vlad oblíbencem sultána, ale zradil ho, a tak 

pověřil Rada Krásného, aby ho nahradil a přesvědčil lid, aby šel za ním, což se mu podařilo. 

Také zde zmiňuje, jak Vlad napichoval na kůl, aby ukázal svou krutost. 

 

VII. Vlad připravuje šaty pro své bojary, ale říká, že v tom stejně zemřou, i když o tom 

nevědí. Matei s 40 000 vojáky vkročí na území Vlada, který prosí o pomoc Štefana a vítězí. 

Matei postupuje až do Baia Mare, kde zvítězí Štefan. Vlad během toho otravuje studny a pálí 

za sebou vesnice. 

 

VIII. Zde se nachází dopis Štefana Cazimirovi o boji v Baia Mare a anonymní letopis líčící, 

jak tato bitva probíhající roku 1467 vypadala, a že v ní zvítězil Štefan. 

 

IX. Dracula přesvědčuje Štefana, ať spojí síly, protože tak budou silnější. 

 

X. Vlad obdivuje, jak sultán řeší spory s poddanými, jelikož místo násilí s nimi rozmlouvá. 

 

XI. Dan napadl Valašsko od Sibině i Brašova, ale když byl s armádou dostatečně ve 

vnitrozemí, tak je Dracula napadl zezadu a zmasakroval. 

 

XII. Vlad se ospravedlňuje u Boha, protože chce zabít svého bratra Rada. 

 

XIII. Zde se nacházejí verše Michaela Beheima popisující život Vlada III., jak se stal 

knížetem, také zvěrstva, která páchal, koho napíchl na kůl a jak pálil vesnice. 
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XIV. Na Vlada Tepese nachystal turecký sultán léčku, kdy ho zavedl do lesa a obklopil svým 

vojskem.  

 

XV. Děj pokračuje tím, že Vlad léčku čekal, a tak schoval do lesů své vojsko, které potom 

vyšlo z lesů a pobilo Turky. 

 

 

XVI. Vlad vypráví, jak ho u hradu Giurgiu čekal Hamza, který ho chtěl zavřít, ovšem Vlad 

měl v lesích schovaných 5 000 mužů, kteří Hamzovu armádu pobili. Poté se Vlad vrátil do 

Târgoviště a narazil vojáky i samotného Hamzu na kůly. Poté vyrazil do Osmanské říše, kde 

pálil vesnice a zabíjel lidi. Cíl Vlada byl dobýt Konstantinopol, obsazenou před 9 lety 

Mohamedem. Za svou vládu stihl Vlad vybudovat armádu tak silnou, že si troufl 

s Mohamedem bojovat. 

 

XVII. Vlad píše dopis Corvinovi o tom, co se stalo u Giorgiu a také ho žádá, aby se proti 

Turkům spojili, neboť Vladovi vyhrožovali, že jestli s Maďary nepřeruší styky, všechny 

smlouvy s Turky zruší. Také zde nalezneme svědectví o množství zabitých vojáků armádou 

Vlada, kdy v některých případech jich byly tisíce. Také zde Laonic Ch. vypráví o léčce, 

kterou chystal sultán na Vlada, ten ji ale prohlédl a všechny vojáky pobil či narazil na kůl. 

 

XVIII. Vlad píše Štefanovi, že je v uherském vězení a těší se, až spolu budou zase vládnout. 

Také říká, že je rád, že i Štefan je tak krutý jako on sám a obdivuje, jak porazil Tatary u 

Lipnicu. 

 

XIX. Zde se nachází dopis Eminka Mîrzy adresovaný sultánovi, kde ho žádá o pomoc proti 

Štefanovi, který je prý okrádá. 

 

XX. Vlad píše Štefanovi, že jeho bratr Radu je slabý a je na trůnu jen proto, že když nemohl 

sultán zvítězit nad Vladem, tak řekl Radovi, aby si získal bojary, a tak se také stalo. 

 

XXI. Dopis pokračuje tím, aby ho Štefan pomstil a nabodl Rada. 

 

XXII. Dokument, kde je uvedeno několik dat, včetně vyplenění Brăily Ștefanem roku 1470 

nebo jak porazil Rada v roce 1471 a zemětřesení v tomtéž roce.  
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V moldavsko-německé kronice se uvádí, že Maďaři porazili Basaraba, a na trůn 

dosadili panovníka Țepelușe. Také se zde píše o Štefanovi, který ukradl lodě Turků, kde byly 

děti i bohatství. Turci mu tak poslali dary, aby je poslal zpět. Štefan je krásně oblékl a ti, kteří 

se chtěly vrátit, poslal domů. 

 

XXIII. Dopis od Vlada Štefanovi, kde mu děkuje, že díky němu ho Matei po 13 letech pustil 

z vězení, protože jim má být nápomocný při bojích s Turky. 

 

XXIV. Štefan píše dopis Mateiovi, kde mu říká, že ctí jeho předky a navrhuje mu plán boje, 

kdy se Štefan přidá k Mateiovi až půjde přes Transylvánii. Matei odepisuje Štefanovi, že 

souhlasí s jeho plány a také říká, že hranice mají být jako za jejich předků Alexandra a Mircei 

Starého. Štefan poté posílá dopis do Benátek, kde vysvětluje, že vyhnal Basaraba z Valašska, 

aby mohl dosadit na trůn Vlada. Také píše další dopis evropským panovníkům a žádá je o 

pomoc proti Turkům, jelikož podle něj ohrožují křesťanství. 

 

XXV. Vlad zde nařídil svým poddaným, aby chytili a nabodli na kůl Rada, a také aby přivedli 

Vladovi tři syny, jednoho měl s dívkou z Munténie, druhého s Moldavankou a třetího s dívkou 

z Transylvánie. 

 

XXVI. Zde se mluví o Naučení Neagoe Basaraba svému synovi Teodosiovi, tj. o díle, v němž 

panovník učí svého syna, jak se má chovat k lidem, jak má stolovat a bojovat s nepřáteli a 

také, že má odměňovat rodiny padlých vojáků. Nachází se zde i dopis Vlada Brašovanům, kde 

jim dává volnost v obchodování. 

 

XXVII. Vlad píše lidu z Bukurešti, jak odstranil Laiota z Târgoviště, a také jim říká, aby ho 

nebrali jako upíra jen proto, že páchal ukrutné činy. 

 2.4.3 Charakteristika hlavních postav 

Protagonistou díla je kníže Vlad III. Jelikož zde on sám píše dopisy, můžeme se dozvědět, 

co si sám o sobě myslí. Nepopisuje sice svůj vzhled ani své vlastnosti, ovšem dle jeho jednání 

můžeme usuzovat, že byl velice sebejistý, jelikož nikdy neuznal, že by se podrobil sultánovi. 

Smysl svého života vidí pouze v panování, a tak i když je zavřený ve vězení a nemá dobré 

vyhlídky na návrat do vlasti, nevzdává svou naději na návrat na trůn a je ochoten pro to udělat 

cokoliv. 
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 Sám zde popisuje své kruté činy jako napichování na kůl, dokonce i ve vězení se 

svých ukrutností nevzdává a týrá zvířata, která má k dispozici. Je velice moudrý a vychytralý, 

což se projevuje u činů, kterými dokazoval svým poddaným i Turkům svou nadřazenost, jako 

tomu je u příhody, kdy Vlad přibil turbany tureckým poslům na hlavy za to, že si je nesundali 

před panovníkem.  

Dopisy psané Vladem jsou často adresované Štefanovi, o němž se dozvídáme, že byl 

velice moudrým panovníkem, který na rozdíl od Vlada dokázal s poddanými rozmlouvat. Byl 

také výborným vůdcem a bojovníkem, jelikož on i Vlad se zde zmiňují o Štefanovovo 

vítězstvích nad Turky. 
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3. Srovnání rozebraných děl 

Pro porovnávání jsou vybrané čtyři knihy, z nichž byla již v předchozích částech 

rozebírána každá samostatně: Dracula od Brama Stokera, Kníže Dracula a jiné hradní pověsti 

od Jaroslava Tichého, dílo Iona Budaie-Deleana Cikaniáda a  Plângerea lui Dracula od 

Cornelia Lea.  

3.1 Porovnání děl z dějového hlediska 

Každé z vybraných děl je psáno v jiné době, v jiném literárním stylu a především z jiného 

úhlu pohledu na Vlada III., tudíž je zřejmé, že i děj je v každém díle odlišný. Při jejich 

komparaci musíme tedy dbát i na to, že každé dílo je naprosto odlišným literárním žánrem – 

Dracula, který je hororovým románem, dále povídka Kníže Dracula, směšnohrdinský epos 

Cikaniáda a epistolární román Plângerea lui Dracula. Ve všech dílech se většina děje 

odehrává na rumunském území, ovšem u hororu Dracula se děj přesouvá také do Anglie, což 

je způsobeno tím, že autor díla odtud pocházel. Plângerea lui Dracula se přesouvá dějem do 

Uher či Turecka, v závislosti na vyprávění Vlada. V dílech Kníže Dracula, Cikaniáda i 

Plângerea lui Dracula je děj zaměřen především na činy Vlada jakožto knížete, i když u 

Cikaniády jsou provázeny životem cikánů. V románu Dracula se neobjevují žádné Vladovy 

činy jako knížete, pouze jakožto upíra.  

Ve všech dílech kromě Draculy se objevují Vladovi nepřátelé, ať už Turci či bojaři, se 

kterými musí Vlad zápolit. Zde ovšem můžeme vidět, že rumunské mínění o tomto vladaři je 

více než kladné, protože z boje odchází vždy jako živý a statečný panovník. Pouze v 

Plângerea lui Dracula je kapitola věnovaná smrti Draculy, stejně tak jeho uvěznění a 

prohrám, tedy těm méně úspěšným částem jeho života. I přesto je zde ale zobrazován spíše 

kladně. Spojení mezi díly Dracula a Kníže Dracula můžeme nalézt ve vampyrismu. Ovšem 

zatímco prvně zmíněné dílo se celé odehrává v tomto duchu, ve druhém díle je o možnosti 

přeměny Vlada v upíra pouhá zmínka v závěru. Ještě nepatrnější zmínka se nachází v díle 

Plângerea lui Dracula, kdy samotný Vlad říká, že jeho činy jsou ukrutné a až lidé zjistí, že 

není mrtvý, což nyní předpokládali, budou si ho ještě více spojovat s upírem. 
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Závěr všech rozebraných děl by čtenář zhodnotil pravděpodobně jako „šťastný 

konec“. Ovšem v každém díle je závěr jiný. V románu Dracula je závěr takový, že kníže 

Dracula umírá a skoro všichni lidé zůstávají živí, v bezpečí a vítězí zde dobro nad zlem. 

Ovšem zde je Dracula záporným hrdinou. V Cikaniádě, kde kníže Vlad není antihrdinou, 

zůstává naživu, dokonce je při odchodu z trůnu oslavován a později se na něj vrací. To, 

zda kníže přežil, se v povídce Kníže Dracula nedozvíme. Ovšem jsou zde zmíněné dvě 

varianty možného rozuzlení díla, kdy každá z nich končí pro knížete víceméně příznivě a 

zůstává naživu. Jako zakončení románu Plângerea lui Dracula si autor nevybral určité 

zakončení příběhu. Během díla sice zjišťujeme, jak Vlad zemřel, ovšem poslední kapitola 

díla se tomu nevěnuje, a tak přestože se z románu dozvíme konec protagonisty, závěr 

zůstává otevřený.  

3.2 Komparace charakteristiky Vlada III. Țepeșe v rozebíraných dílech 

„Kategorie literární postavy patří mezi základní literárně-teoretické kategorie a je pevně 

spojena především s rovinou příběhů samotných – vždy se vypráví příběhy o tom, že někdo 

někde něco činí nebo se někomu něco děje.“50 

Z této, ale i jiných definic, je zřejmé, že literární postavy, především protagonisté, jsou 

pro literární díla více než určující. V případě této práce je právě Vlad III. neboli Dracula 

hlavní postavou každého díla. Není zde ale vždy popisován stejně, a to vzhledově ani 

charakterem. Díla o Vladu III. jsou ovlivněna mnohým. Pokud se budeme zaobírat jeho 

charakteristikou ve vybraných dílech, je zde více než důležité, kromě již zmíněných 

literárních stylů, ve kterých jsou díla psána, odkud dílo pochází. Pohled na samotného knížete 

Vlada III. je totiž v každém státě odlišný. Můžeme tedy pozorovat velkou rozdílnost mezi 

světem anglosaským, kde je znám pouze jako Dracula, krvelačný upír, přesně jak ho popsal 

Bram Stoker. Naopak v rumunském světě, je kníže Vlad brán jako úctyhodný panovník, a tak 

i obě vybraná rumunská díla jsou důkazem, že v Rumunsku je k němu spíše vzhlíženo než 

pohlíženo jako na padoucha či upíra.  

 Začneme-li nejstarším z děl, tedy Ionem Budaiem-Deleanem a jeho dílem Cikaniáda, 

uvidíme Vlada vyobrazeného jako knížete, který byl spravedlivý, velice moudrý, statečný a 

respektovaný svými poddanými. O tom svědčí i fakt, že je v díle hlavní heroickou postavou a 

můžeme zde nalézt pasáže, které opěvují jeho chování a činy.  

 

                                                 
50 Fořt, B.: Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání, Praha, AV ČR, 2008, s. 13.  
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Podobně je tomu i v díle Plăngerea lui Dracula, kde je zobrazován jako panovník, 

který je statečný, nebojí se postavit se sultánovi a bojovat s Turky. Přesto ale sám uznává, jak 

moc je krutý, dokonce sám popisuje, jak nabodává na kůl i netopýry ve vězení, kronikáři 

potom líčí les kůlů a další praktiky, kterými rád trestal nejen své poddané. Pouze v tomto díle 

můžeme pozorovat jeho charakteristiku jak z vlastních dopisů, tak z textů kronik, které jsou 

do díla vložené, a tak vzniká celkový obraz Vladova chování, myšlenek i pocitů.  

  Opakem je potom vyobrazený v díle od Brama Stokera, Dracula. Zde je sice hlavní 

postavou, ovšem zápornou. Jeho popis jakožto upíra, jak je vylíčen v tomto hororu, se stal asi 

nejznámějším v celém světě. Přestože autor Bram Stoker neměl žádné přímé důkazy o 

vampyrismu projevujícím se u Vlada, dokonce ani v Rumunsku, přiřkl této oblasti i osobnosti 

vlastnosti, které jsou s nimi již neodmyslitelně spjaté. Podobně je tomu i v díle Kníže Dracula 

od Jaroslava Tichého, který se inspiroval pověstmi z různých zemí, tedy v tomto případě 

v Rumunsku. Kníže zde má sice kladné vlastnosti moudrého panovníka, který se snaží ze 

zrady vytěžit co nejvíce, ovšem ke konci povídky je zde zmínka o vampyrismu. Můžeme tedy 

předpokládat, že zde už je inspirace dílem Brama Stokera. Není ovšem jisté, že tato pověra 

nemohla pocházet už z dřívějšího období. Sice nebyly upírské vlastnosti přisuzovány přímo 

Draculovi, ovšem víra v upíry byla v Rumunsku velice rozšířena i v době před životem 

knížete Vlada. 

Ve všech dílech se setkáváme s podobou Vlada, ať už je to přes popis vypravěčův, 

dialogy či kresby. Ovšem příliš se tomu nevěnují díla Cikaniáda a Kníže Dracula. U 

Cikaniády, ostatně jako ve všech dílech, je pouze konstatováno, že Vlad byl silným mužem. 

V díle Kníže Dracula není žádný popis Draculy, je ovšem doprovázeno kresbami, kde je Vlad 

vykreslen podobně jako v románu Dracula. V tomto díle od Brama Stokera se podobě 

Draculy autor věnuje velice důkladně. Vzhled hlavní postavy je v díle velice důležitý. Je totiž 

jedním z důležitých charakterizačních prostředků, jak se protagonista vymezuje od ostatních 

postav a je podstatný pro jeho charakteristiku.  

Pokud se zaměříme na vzhled Draculy Brama Stokera, přestože můžeme předpokládat, 

že se vzhled člověka rapidně nemění, v knize se nám jeho popis mění neustále. Zprvu když ho 

popisuje Jonathan Harker při příchodu na Draculův hrad, říká, že je to „vysoký starý muž, 

hladce vyholený až na dlouhý bílý knír, od hlavy k patě oděný černě, bez jedinné barevné 

skvrny.“51 

                                                 
51 STOKER, Bram. Dracula. Přeložil Tomáš Korbař. Praha: Odeon, 1970, s. 22. 
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Ovšem později, když se s hrabětem a s jeho činy seznámí blíže, popisuje ho takto: 

„Ústa, která téměř zmizela pod silným knírem, byla pevná, dost krutá a s neobyčejně ostrými 

bílými zuby, ty přečnívaly přes rty, jejichž pozoruhodná rudost byla důkazem vitality, 

neobvyklé u muže jeho věku… Nápadná byla jeho mimořádná bledost.“52 Zde tedy můžeme 

vycházet ze dvou různých popisů Draculy, které však mají společné to, že pokud ho 

porovnáme s popisem skutečného Vlada III., může se zdát, že autorův Dracula se velice 

nápadně podobá skutečnému knížeti, a tudíž je zde i zřejmá inspirace pro podobu Draculy 

v románu Brama Stokera. Přestože neexistuje mnoho portrétů knížete Vlada III., z těch 

známých můžeme předpokládat, že kníže byl opravdu vyšší postavy, s černými dlouhými 

vlasy i vousy, špičatou bradou a nosem a černě zářícíma očima. 

 

3.3. Jazykové složky děl 

Vzhledem k tomu, že dvě díla jsou psána v rumunském jazyce – Cikaniáda a 

Plângerea lui Dracula, kdy k dispozici máme český překlad pouze u Cikaniády, u těchto dvou 

děl můžeme porovnávat pouze jazykovou složku originálu, tedy rumunštiny, nikoliv jejich 

překladu. Jinak je tomu u díla Kníže Dracula, který je v originálu psán v českém jazyce, a u 

Draculy od Brama Stokera, který je v originálu psán v anglickém jazyce, ovšem pro potřeby 

této práce byl použit pouze český překlad, protože tématem práce není porovnání anglického 

originálu s překladem.   

Zaměříme-li se tedy prvně na jazykové složky v českých dílech, u překladů musíme 

dbát na to, že zde nejsou vždy použita slova autora, a tudíž ne vše, přestože překlady mohou 

být zdařilé, je naprostým odrazem originálu. Všechna rozebíraná díla jsou psána spisovným 

českým jazykem, ovšem rozdílnosti můžeme hledat v několika bodech. Jedním z nich je, že 

každé dílo je psáno jazykem používaným v jiné době. Kníže Dracula je psán na konci 20. 

století a tudíž novodobým jazykem srozumitelným pro každého čtenáře. Především 

přihlédneme-li k tomu, že je dílo psáno jako povídka či pohádka a adresováno také dětem. 

Překlad díla Cikaniáda byl sice pořízen již v roce 1972, kdy jazyk nebyl tolik odlišný od 

dnešního, ale překladatel zde musel napodobit jazyk použitý v originále, tudíž velice 

archaický, také za použití historismů, přechodníků či poetismů. Můžeme zde proto nalézt celé 

pasáže, které jsou čtenáři méně srozumitelné a slova, která jsou dnes již nepoužívaná či 

dokonce pro některé čtenáře zcela neznámá.  

                                                 
52 Tamtéž, s.24. 
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Z přibližně stejné doby jako překlad Knížete Draculy pochází i překlad Draculy Brama 

Stokera. Toto dílo bylo ovšem psáno mnohem později než Cikaniáda a překladatel tudíž 

nemusel napodobovat archaický jazyk, nýbrž použil pouze spisovné češtiny, stejně tak jako 

autor originálu použil spisovný anglický jazyk. Oba překlady mají ovšem společné dvě věci. 

První z nich jsou použitá cizí slova, týkající se především rumunských reálií. Můžeme tak 

v Cikaniádě i Draculovi nalézt názvy míst, jídel či jmen, která jsou čtenáři cizí. Zatím co 

autor Draculy Bram Stoker nebyl Rumun, tudíž mu všechny tyto reálie byly cizí, a tak se 

snažil čtenáři veškerá neznámá slova vysvětlit, Ion Budai-Deleanu psal dílo o své zemi a 

nemůžeme zde tedy očekávat vysvětlení pro nás cizích slov. Rumunská toponyma se ovšem 

nacházejí i v dalším díle, a to v Knížeti Draculovi, jelikož i zde autor čerpal z rumunských 

pověstí a musel použít originální názvy, aby se čtenář dozvěděl příběh tak, jak ho vypráví 

pověsti v rumunském jazyce. Corneliu Leu používá pro své dílo spisovnou rumuštinu, ovšem 

stejně jako u díla Cikaniáda jsou zde užita archaická slova, která mohou čtenáři ztížit 

pochopení textu. Plăngerea lui Dracula je však obsahuje pouze v určitých částech, zatímco 

Cikaniáda je eposem psaným v dřívější době, a tak je archaickým jazykem psán celý.  
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4. Fakta versus Mýty 

Pro porovnání mýtů s realitou jsem si vybrala několik faktů, které se nacházejí v 

rozebíraných knihách. Kníže Dracula je pravděpodobně jednou z nejrozporuplnějších postav 

Rumunských dějin, a tudíž se k němu váží pověsti a pověry, které někdy pramení ze 

skutečných událostí, někdy jsou pouhou smyšlenou ideou a jindy poupravené pověsti pro 

účely národa či spisovatele.  

Asi nejznámější otázkou vztahující se k dílu od Brama Stokera je, zda byl kníže 

opravu upírem. Dále také jeho tajuplný hrad Bran, kde měl podle díla sídlit. Naopak v díle 

Kníže Dracula od Jaroslava Tichého se ke knížeti váže hrad Poenari. Ve všech rozebíraných 

dílech se objevuje nabodávání na kůl, které dalo Draculovi také přezdívku „Nabodávač“ či 

„Napichovač“, ze které vyvstává otázka, zda byl ten, kdo tyto kruté praktiky zavedl. Další 

otázkou, která se zde nabízí, je odkud doopravdy Vlad pocházel, kde žil a zemřel, jelikož tyto 

informace jsou v každém díle uvedené rozdílně. 

 

4.1 Dracula jakožto upír 

Při zmínění knížete Vlada III., známějšího pod jménem Dracula, si lidé nejvíce vybaví 

Draculu jakožto upíra. To vzniklo především kvůli Bramu Stokerovi, který knížeti tyto 

vlastnosti přiřkl, a také ho svým dílem nejvíce proslavil. To, že byl Vlad III. upír, se ale 

nachází v mnoha dílech, včetně dalšího z rozebíraných děl této práce – Kníže Dracula a jiné 

hradní pověsti. Vzhledem k tomu, že toto dílo pramení z pověstí vyprávěných v Rumunsku, 

nemůžeme Draculovi  přisuzovat upírské vlastnosti jen kvůli dílu Brama Stokera.  

Vzniku pověry nahrávalo hned několik faktů. Jedním z nich je, že kníže byl opravdu 

krutým vládcem, který nemilosrdně zabíjel, a tudíž z něj šel strach. To, že se neštítil mrtvých, 

ba mezi nimi i snídal, je taktéž doloženo. Lidé také věřili, že „přeměna v upíra může být 

důsledkem způsobu smrti nebo také trestem“53 a tudíž Vlad III. by byl zřejmým kandidátem 

na přeměnu v upíra. A dalším faktem je, že na území dnešního Rumunska byl strach z 

vampyrismu velice rozšířen a nebyl brán na lehkou váhu. Další a mnohem absurdnější teorií 

je, podle Floresca a McNallyho, tvrzení některých Rumunů, že za postupnou „vampyrizaci“. 

Draculy v literatuře a filmu je maďarské spiknutí.  

                                                 
53 MÄRTIN, Ralf-Peter. Dracula: život a doba knížete Vlada III. řečeného Naražeč. Překlad Pavel Váňa. Brno: 

Bonus A, 1997. Memorabilia, s. 164. 
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To mělo začít již u krále Matyáše, pokračovat přes Arminia Vambery což byl Stokerův 

maďarský informátor, až nakonec k Belu Lugosimu, herce maďarského původu. K mýtu o 

tom, že byl kníže Vlad III. upírem, přispívá i záhada ohledně jeho smrti a hrobu. To, jak 

Dracula skonal, je dodnes záhadou a historici se nemohou s přesností shodnout. Známé je 

pouze místo – blízko Bukurešti, pokud ale zemřel rukou poddaných či nepřátel už není 

jasné.54 Ovšem ještě více záhadné je místo pohřbení. Bylo totiž předpokládáno, že je pohřben 

u hradu Snagov, kde se však našly místo jeho těla pouze nádoby a hroby jiných nebožtíků.55 

To, že to nemůže být samotný Vlad, je jasné i z toho, že všichni mrtví měli hlavu, zatímco 

Vlad o ni přišel při své smrti a byla odnesena do Istanbulu jako trofej.  

Předpokládá se, že jeho tělo se tedy rozložilo dříve, než byl hrob vykopán. Další teorií je, že 

je pohřben v klášteře Comana u Giurgiu.56 V posledních letech se také objevuje v periodikách 

teorie hovořící o Neapoli jakožto místo jeho posledního odpočinku. 

Rumunsko ale přesto nelze považovat za kolébku upířích příběhů. Konec konců víra v 

upíry byla rozšířena po celé Evropě. Například Vladimír Liška, autor knihy o historické 

stránce vladaře Drákuly, se domnívá, že v době vlády tohoto slavného vojevůdce nikdo 

nezastával názor, že jde o případ upíra, ale že slavný Drákula byl možná jen šílený 

psychopatický jedinec. 

„Čtenář je asi zklamán, že žádný z pramenů tradičního podání tohoto tématu 

nepřipouští u Vlada Ţepeşe upírské vlastnosti“57 Již od dávných dob ovšem proběhlo mnoho 

pátrání, zda je vampyrismus reálný a také zda Vlad III. byl upírem, ale žádný z nich nebyl 

úspěšný a nic z toho se neprokázalo. Pokud by lidé nevěřili vědcům či výzkum, mohou tak 

usoudit, protože "Jedním z důkazů toho, že Dracula nemohl být upírem, je ten, že byl 

připraven o hlavu Turky a upír bez hlavy je nepředstavitelný."58 

4.2 Hrady 

Kníže Vlad III. je spojován s mnoha hrady a pevnostmi, jednou z nich je pevnost 

Poenari, který je zmiňován v díle Kníže Dracula a jiné hradní pověsti. Tento hrad opravdu 

existuje a především je spojován s reálnou postavou Vlada III.  

                                                 
54 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş : mezi mýtem a realitou. Přeložil Miroslav Tejchman. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 
55 Snagov [online]. Snagov: Andreea Zoica, 2005 [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: http://www.snagov.ro/ro/Vlad-

Tepes-Dracula-Snagov-677.htm 
56 MÄRTIN, Ralf-Peter. Dracula: život a doba knížete Vlada III. řečeného Naražeč. Překlad Pavel Váňa. Brno: 

Bonus A, 1997.  
57 Tamtéž, s. 163. 
58 TREPTOW, Kurt, ed.  Dějiny Rumunska. Přeložil Miroslav Tejchman. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2000. 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.snagov.ro%2Fro%2FVlad-Tepes-Dracula-Snagov-677.htm
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.snagov.ro%2Fro%2FVlad-Tepes-Dracula-Snagov-677.htm
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Pevnost byla postavena již ve 13. století, ovšem byla opuštěna a chátrala. Vlad III. 

pevnost zase obnovil a používal jako jeden ze svých hradů. V roce 1642 napadli hrad Turci, 

Vlad ale stihl uprchnout tajnými chodbami. Hrad leží 1462 schodů vysoko, je těžce 

dosažitelný a dnes z něj zbyly jen ruiny59. 

Dalším z hradů, který je spojován s Draculou, je Bran. Ten je zmiňován pouze v díle 

Dracula Brama Stokera, přestože na něm nikdy nesídlil ani ho nepostavil, je největší 

turistickou atrakcí spojenou s knížetem. Hrad Bran se nachází v Sedmihradsku, ale Vlad III. 

byl vládcem sousedního Valašska, není tudíž možné, aby sídlil na tomto hradě. Je ovšem 

jediným hradem, který odpovídal popisu Brama Stokera. Přesto určitá spojitost mezi Branem 

a Vladem III. je. Jak se zmiňují informační tabule v hradu samotném, Vlad zde byl dva 

měsíce v roce 1452 vězněn. Avšak jiné spojení mezi reálným Draculou a hradem Bran není, a 

tak zůstává pouze turistickou atrakcí, i přesto, že reálné Vladovy hrady se nacházejí zcela 

jinde. 

 

4.3 Nabodávání na kůl 

Nabodávání na kůl sice dalo jméno Vladovi III., ovšem to, že tento hrůzný způsob 

poprav prováděl, není důkazem, že byl jediný nebo že ho snad vynalezl. První popravy byly v 

rumunských zemích podle Andreesca provedené v Țara Bârsei, nikoli ve Valašsku. Další 

prameny uvádějí, že narážení na kůl pochází z Turecka, jako svědectví bojara Neagula „Jen si 

vzpomeňte, kdo začal s narážením. Uprchlíci to dělali a také vy, když jste mezi sebou vítali 

počestného Dana. To bylo to, co rozhněvalo knížete Vlada a začal vám pak dělat zle, narážel 

lidi a upaloval vás.“60 Stejně tak se objevilo nabodávání na kůl i v českých zemích, stejně tak 

v Rusku, Polsku Uhrách, Africe nebo dokonce střední Americe, i když se předpokládá, že ne 

v takové míře jako tomu bylo v rumunských zemích.  Například autorka Dějin Byzance 

Bohumila Zástěrová se zmiňuje o jistém Tomáši Slovanovi, který byl již v roce 823 nabodnut 

na kůl.  

                                                 
59Pevnost Poenari [online]. New York: Romanian National Tourist Office, 2016 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: 

http://romaniatourism.com/castles-fortresses-romania-poenari-fortress.html 
60 ANDREESCU, Ştefan.  Dracula: Vlad III. Ţepeş : mezi mýtem a realitou. Přeložil Miroslav Tejchman. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. s. 198. 

 

http://romaniatourism.com/castles-fortresses-romania-poenari-fortress.html
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Ovšem kolovalo mnoho pomluvačných pamfletů, které z Vlada udělaly netvora, který 

tento způsob poprav vymyslel a především jeho proslulost tímto způsobem poprav 

zapříčiňuje, že i dnes je kníže Vlad III. považován mnoha lidmi za vynálezce nabodávání na 

kůl. 

4.4 Kde vládl Dracula 

Jedním z mýtů, které je také třeba vyvrátit, je původ knížete, lépe řečeno země, které 

vládl. Především opět kvůli knize B. Stokera je mezi lidmi Dracula proslaven jako vládce 

Sedmihradska neboli Transylvánie. „Vlad III. Dracula však nebyl jako jeho románový 

jmenovec sedmihradským hrabětem, ale knížetem a vládce sousední země – Valašska.“61 

Přestože tuto zem občas navštěvoval a také se v sedmihradském městě Sighșoara 

narodil, nikdy jejím panovníkem nebyl. O vládě Vlada III. ve Valašsku není pochyb, jelikož to 

zmiňují všechny dokumenty pocházející z jeho doby. Jediným zdrojem, který tvrdí, že byl 

Dracula knížetem Sedmihradska, je již zmíněné dílo Dracula od Brama Stokera. Ten si ovšem 

přikrášlil skutečnost jen kvůli hradu Bran, který měl být sídlem hlavní postavy jeho díla, a ten 

se nachází právě v Sedmihradsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016. 
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Závěr 

Vlad III. byl velmi významnou postavou rumunských dějin, knížetem Valašska, ale 

především inspirací pro mnoho literárních děl, z nichž některé tato práce rozebírala. Také 

v úvodu uvádí historické reálie jeho doby i osoby pro lepší pochopení celkového pohledu na 

Vlada III Draculu. Cílem práce bylo věnovat se literárním dílům, která o něm byla sepsána, 

porovnat je a zjistit, jaké mýty se v nich vyskytují a odkud se vzaly. Každé z literárních děl 

bylo rozebráno samostatně.  

Epos Cikaniáda, je psán archaickým, ale spisovným jazykem, ať už v originální verzi v 

rumunštině či velice povedeném překladu do češtiny. Dílo je jako jediné z vybraných psáno 

ve verších. Popisuje Vlada jakožto panovníka a obsahuje mnoho historicky potvrzených faktů.  

Dalším takovým dílem je Plângerea lui Dracula, román napsaný ve spisovné rumunštině, 

psán jako korespondence především Vláda. Také obsahuje vložené texty, které obvykle 

pocházejí z různých kronik a dalších literárních děl. V povídce Kníže Dracula a jiné hradní 

pověsti byl Dracula popisován sice jako reálný panovník, ovšem v závěru se mísí s pověstí o 

vampyrismu. Přesto je dílo cenným zdrojem, jelikož vychází z pověr vyprávěných v 

Rumunsku.  

Nejznámější dílo psané o Vladu III., román Dracula, je v podstatě z historického hlediska 

výmyslem. Jediné, co bychom mohli považovat za doložený fakt, je to, že se Vladovi opravdu 

říkalo Dracula. Dílo je psáno v originále v anglickém jazyce, především jako dopisy a 

deníkové záznamy hlavních postav, překlad byl ale pořízen jak do češtiny, tak do rumunštiny. 

Poté jsem se v jedné z dalších kapitol věnovala porovnání děl, při čemž jsem zjistila,  

jak velmi se mohou díla lišit, přestože jsou psána o tomtéž muži. Každé z děl bylo psáno 

jiným literárním stylem, v jiné době a také z jiného úhlu pohledu, a tak můžeme vidět jak se 

Vlad III. mění z moudrého vládce, přes ukrutného "Napichovače" až po krvežíznivého upíra. 

Stejně tak můžeme pozorovat přizpůsobení jazyka době, stylu, ve kterém bylo dílo psáno a 

také čtenářům, kterým je určeno. 

  Po prostudování všech čtyř děl a další literatury jsem se seznámila s celkovým 

obrazem Vlada III. jakožto panovníka, člověka i upíra. Právě kvůli rozporuplným názorům a 

popisům knížete je v práci zařazena kapitola věnující se mýtům, které se vyskytují 

v rozebíraných knihách. Věnovala jsem se původu těchto mýtů a také doloženým reálným 

faktům, které těmto mýtům předcházely.  
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Zjišťujeme tak, že autoři si většinu reálných a podložených faktů přikrášlili, aby jejich 

díla nabyla na dojmu, který z nich má čtenář mít. Nejméně takto upravených faktů se objevuje 

v díle C. Lea, kde můžeme mluvit až skoro o autobiografii Vlada Draculy. Naopak tomu je v 

díle Dracula od Brama Stokera, které také dalo vzniknout pověře o vampyrismu. Ovšem 

nebylo jediným dílem, které se o tom zmiňuje. Po rozebrání i dalších literárních děl se 

dozvídáme, že také Plângerea lui Dracula nebo Kníže Dracula a jiné hradní pověsti se 

zmiňují o Vladu III. jakožto o upírovi, i když pouze jako pohádkové zakončení díla či kvůli 

přiblížení čtenáři Vladovy krutosti. Závěr je ale zřejmý, tedy že vampyrismus se přes veškeré 

snahy nikdy nepotvrdil, a to ani u Vlada III.  

  Poslední kapitola s názvem Mýty a realita se kromě vampyrismu věnuje i tématu 

Vladových hradů, kterých s ním sice bylo ve skutečnosti spojováno opravdu několik, ale 

některá díla se zmiňují i o hradech, které se k Draculovi přiřadit nedají – jako je tomu u hradu 

Bran. Dále se zde upřesňuje, že Vlad III. byl opravdu valaškým knížetem, nikoliv 

sedmihradským, jak je popisován v románu Dracula. Posledním z mýtů, které bylo třeba 

uvést na pravou míru, je napichování na kůl, které mu bylo přisuzováno, přestože nebyl 

jediným, kdo taková zvěrstva páchal, ani zdaleka prvním.  

Cíl práce byl splněn, jelikož historická díla o Vladu III. obsahují nezvratná fakta, jak jeho 

život vypadal. K vysvětlení také neméně přispěla díla sama, která dokázala osvětlit významné 

mýty psané v jiných dílech.  

 Ve všech má ovšem Vlad Țepeș  jedno společné – je vládcem. Ať už si každé z děl 

upravilo všechny méně či více důležité informace, tuto zachovaly vždy na pravé míře, což je 

pro Rumuny důležitým faktem, jelikož Vlada III., Draculu či jakkoliv jinak pojmenovaného, 

považují toho vládce za významnou osobnost svých dějin a s patřičnou úctou se k tomu 

vyjadřují, čehož jsou rumunská díla důkazem. 
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Rezumat în limba română 

Această lucrare dezbate atât istoria lui Vlad Țepeș al III-lea cât și literatura scrisă despre 

el. Vlad Țepeș a fost voievod al Țării Românești între anii 1431–1477, alternând la tron de 

trei ori, cea mai lungă și importantă  perioadă de domnie fiind a doua. El a rămas în istorie în 

special pentru luptele victorioase cu turcii și modalitatea de pedepsire a dușmanilor prin 

tragerea în țeapă. Cititorii au posibilitatea să cunoască prin intermediul acestei lucrări istoria 

lui Vlad Țepeș, poreclele, familia sa, superstițiile care provin din germană și limbile slavone.  

 Lucrările analizate sunt:  Dracula de Bram Stoker, Plângerea lui Dracula de Corneliu 

Leu, Kníže Dracula a jiné hradní pověsti de Jaroslav Tichý și Țiganiada lui Ion Budai- 

Deleanu. În toate cele patru lucrări se studiază limba, conținutul lucrării și descrierea lui Vlad 

Țepeș al III. Atât opera lui C. Leu cât și Țiganiada sunt scrise în limba română, dar în stil 

arhaic și cu cuvinte nefolosite sau cuvinte din alte limbi – de exemplu din turcă, maghiară. În 

timp ce Țiganiada a fost tradusă în limba cehă, C Leu există numai în original în limba 

română.  

Prima lucrare scrisă în limba română este compusă în special din scrisorile  lui Vlad 

despre viața sa, completate cu texte din cronici. În a doua lucrare în limba română autorul 

descrie viața țiganilor din oastea lui Vlad Țepeș. Kníže Dracula  (în română 

Voievodul Dracula) este scrisă în limba modernă cehă, sub forma unei povesti, cu limbaj 

accesibil și pentru copii. Romanul Dracula este un roman celebru scris în limba engleză și 

tradus în limba cehă și română. Autorul Bram Stoker nefiind român și necunoscînd istoria 

reală, a creat până la urmă o ficțiune. Pe lângă descriere, mai sunt analizate și comparate 

cărțile. În timp ce în lucrarea de englezul Bram Stoker, Dracula, acesta este descris ca un 

vampir sîngeros.  

O altă comparație se referă la sfârșitul vieții voievodului. În lucrarea Kníže Dracula 

acesta se transformă în vampir sau fuge din țară; în schimb în Plângerea lui Dracula adevărul 

istoric se respectă și voievodul Vlad este ucis de către supuși sau ostașii lui.  

Și înfățișarea lui Vlad se schimbă, în toate lucrările, acesta este descris ca pe un bărbat înalt, 

cu autoritate, respect, chiar și teamă, în special în lucrarea Dracula. Pe măsura schimbării 

personajului principal, se schimbă și intriga – când descrie povestea vampirului, când viața sa 

în scrisorile lui Vlad, sau o poveste din domina lui Vlad, sau cântarea despre țiganii pe care 

Vlad i-a înarmat în lupta cu turcii. Fiecare lucrare este scrisă în altă limbă, două sînt în 

română, una dintre ele este tradusă în limba cehă, una în original este scrisă în limba cehă 
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și una în engleză. Toate sunt scrise în limbile literare cu cuvintele străine. 

  Pe de altă parte lucrarea tratează miturile și realitatea vieții sale. Astfel, cititorii pot 

afla că Dracula nu a fost vampir, ca în cartea Dracula lui Bram Stoker, dar și în alte cărți, ci un 

mare voievod care și-a iubit țara și a apărat-o cu orice preț. Castelele descrise în lucrări nu au 

toate legătura cu Vlad Țepeș, nu au fost în realitate castelele construite sau locuite de el. De 

exemplu Castelul Bran, care este cel mai celebru și cel mai vizitat, cel mai asociat cu 

imaginea lui Vlad Țepes, în realitate a fost doar închisoare pentru voievod și nu locuinta. 

Numele sau porecla de Țepeș i se trage de la modul în care pedepsea infractorii și dușmanii, 

adică trăgea în țeapă mii de oameni. O altă. inadvertentă este faptul că Vlad Țepeș în Dracula 

a fost prezentat ca domn al Transilvaniei, realitatea istorică fiind alta, adică domn al Valahiei. 

. 
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Obrázkové přílohy 

Obrázek 1 – Podobizna Vlada Țepeșe vytvořená v 15.-16. století 

 

 

 

Zdroj: UNGHEANU, Mihai. Vlad Țepeș Drăculea: gravuri medievale = Vlad Țepeș Drăculea 

: medieval engravings. București: Editura R.A.I., 1995. 
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Obrázek 2 - Opevněné město Sighișoara v 17. Století 

 

 

 

 

 

Zdroj: UNGHEANU, Mihai. Vlad Țepeș Drăculea: gravuri medievale = Vlad Țepeș Drăculea 

: medieval engravings. București: Editura R.A.I., 1995. 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

Obrázek 3 – Vlad snídající mezi kůly s nabodnutými lidmi. Obraz pochází z německého 

rukopisu z 15. století 

 

Zdroj: UNGHEANU, Mihai. Vlad Țepeș Drăculea: gravuri medievale = Vlad Țepeș Drăculea 

: medieval engravings. București: Editura R.A.I., 1995. 
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Obrázek 4 – Město Târgoviște ve Vladově době 

 

Zdroj: UNGHEANU, Mihai. Vlad Țepeș Drăculea: gravuri medievale = Vlad Țepeș Drăculea 

: medieval engravings. București: Editura R.A.I., 1995. 
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Obrázek 5 – Vlad II. Dracul, otec Vláda III. 

 

Zdroj: TREPTOW, Kurt W. Vlad III Dracula: the life and times of the historical Dracula. 

Portland, Oregon: Center of Romanian Studies, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Obrázek 6 – Jiný pohled na Vlada III 

 

 

 

Zdroj: UNGHEANU, Mihai. Vlad Țepeș Drăculea: gravuri medievale = Vlad Țepeș Drăculea 

: medieval engravings. București: Editura R.A.I., 1995. 
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Obrázek 7 – Mapa rumunských zemí v 15 století 

 

 

 

Zdroj: MÄRTIN, Ralf-Peter. Dracula: život a doba knížete Vlada III. řečeného Naražeč. 

Překlad Pavel Váňa. Brno: Bonus A, 1997.  
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Obrázek 8 – Vlad III. Dracula vyobrazen v německých spisech 

 

 

 

 

 

Zdroj: TREPTOW, Kurt W. Vlad III Dracula: the life and times of the historical Dracula. 

Portland, Oregon: Center of Romanian Studies, 2000. 


