
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy 

Ústav světových dějin 

dizertační práce 

Zbojníci a loupežníci ve střední Evropě 
18. - 20. století 

realita a tradice v komparativní 
analýze 

vypracoval: Adam Votruba 
vedoucí práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková 

Praha 2006 

,,. 



*2551155011* 

Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze 



Poděkování: 

Chtěl bych poděkovat paní Doc. PhDr. Ludě Klusákové, CSc. za odborné vedení 
mé práce a za cenné rady a připomínky. 

Prohlášení: 
Čestně prohlašuji, že jsem dizertační práci vypracoval sám a pouze na základě 
uvedené literatury a pramenů. 

v Praze dne 22. srpna 2006 



Obsah 

Obsah 
Úvod 
1. Zbojník před soudem historie ....................................... . 
2. Stav pramenné základny ........................................... . 
3. Typologie zbojníků a lupičů v porovnání s životní dráhou vybraných osob 
4. Sociální zázemí zbojníků a lupičů ................................... . 
5. Jak definovat zbojnictví? ........................................... . 
6. K loupežnické každodennosti ...................................... . 
7. Pověst jako historický pramen ...................................... . 
8. Klasifikace zbojnických a loupežnických postav ........................ . 
9. Zbojnický mýtus ................................................. . 
1 O. Lidová píseň jako historický pramen ............................... . 
ll. Charakteristika zbojnických a loupežnických písní .................... . 
12. Obraz zbojnické a loupežnické každodennosti v ústním podání ........... . 
13. Zbojnická "ideologie" v ústním podání .............................. . 
14. Literární obraz šlechetného loupežníka a ústní podání .................. . 
15. Přesahy a proměny zbojnické tradice ............................... . 
Závěr ........................................................... . 

5 
7 
9 

22 
27 
43 
49 
56 
65 
74 
87 

117 
131 
148 
160 
170 
178 
184 

Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Úvodní poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
I. Pověsti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 
II. Písně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
III. Katalog pověstí o vybraných zbojnících a loupežnících . . . . . . . . . . . . . . . 294 
IV. Obrazová příloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
Poznámky k ukázkám pověstí a písní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 
Seznam ukázek pověstí a písní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 
Seznam příloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

Seznam tabulek, grafů a map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Prameny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 

5 





Úvod 

Za téma své práce jsem si vybral zbojnictví a loupežnictví ve Střední Evropě. 
Zajímal mě především vztah mezi historickou realitou a ústní tradicí o zbojnících a 
loupežnících. Snažil jsem se odpovědět na otázku, jakým způsobem a zda vůbec se 
kulturní a sociální realita tohoto jevu odrážela ve vyprávění a písních venkovského 
obyvatelstva. Základním předpokladem byla myšlenka, že zbojnictví definované jakožto 
"loupežná činnost venkovského obyvatelstva, která je tolerována či schvalována 
venkovskou komunitou," se musela v ústní tradici zobrazit odlišně než jiné typy 
loupežnictví, kdy je mezi loupežníkem a venkovanem nepřátelství. Samozřejmě jsem 
nepředpokládal, že tímto odrazem je prostá idealizace loupežníků, kteří podle legendy 
"bohatým brali a chudým dávali". 

Především jsem chtěl podrobit kritickému zkoumání předpoklad, který se objevuje 
v západoslovanské odborné literatuře, že totiž zbojnictví a zbojnická tradice se vyskytují 
ve Střední Evropě pouze v karpatské oblasti. Je totiž zřejmé, že legendy o dobrých 
loupežnících se běžně vyskytovaly i mimo tuto oblast. Pokud budeme definovat 
zbojnickou tradici na základě idealizace loupežníků, pak tedy tato teze neuspěje. Někteří 
slovenští badatelé se pokoušeli tento rozpor vyřešit tím, že poukazovali na nelidový původ 
mimokarpatské loupežnické tradice či zpochybňovali fakt idealizace loupežníků a ., 
upozorňovali na jejich negativní rysy ve folklórním podání. Nebudu se pokoušet o odlišné 
definování zbojnické a loupežnické tradice, abych tuto tezi udržel. Ostatně definice sama o 
sobě nás nepřiblíží poznání skutečnosti. Raději chci najít, popsat a vysvětlit rozdíly mezi 
tradičním obrazem zbojníků a loupežníků v oblastech s výskytem "venkovského" 
zbojnictví a oblastmi bez tohoto výskytu. 

Zkoumanou oblast jsem si omezil na Německo, české země, Slovensko, 
karpatskou část Ukrajiny a Polska a částečně jsem zohlednil též Rakousko. Teritoriálně je 
tedy výzkum zaměřen poměrně široce, ale ponechává stranou některé další středoevropské 
země jako větší část Polska a Maďarsko. Toto omezení je dáno pragmatickou potřebou, 
aby bylo v mých badatelských silách obsáhnout potřebné prameny v dostatečné hloubce. 
Dále tato oblast umožňuje srovnání mezi oblastmi, kde se zbojnictví vyskytovalo hojně 
(Karpaty), a oblastmi, kde převažovala jiná forma loupežnictví - tzv. "kriminální" 
lupičství (Německo, Rakousko, Čechy). Časově tvoří osu zkoumání 18. a 19. století, kdy 
žila a působila většina loupežníků a zbojníků, na které ústní tradice pamatuje. Většina 
pramenů týkajících se ústního podání pochází sice až ze století dvacátého, lze ovšem 
předpokládat určitou kontinuitu tohoto podání a vztah k sociální realitě předcházejících 
dvou století. 

Na pramenné analýze jsou postaveny především kapitoly Klasifikace zbojnických a 
loupežnický postav, Zbojnický mýtus, Charakteristika zbojnických a loupežnických písní, 
Obraz zbojnické a loupežnické každodennosti a Zbojnická" ideologie" (8, 9, ll, 12, 13). 
Částečně jsem pak uplatnil analýzu pramenů v kapitolách o životní dráze jednotlivých 
zbojníků a lupičů a v kapitole Literární obraz šlechetného loupežníka a ústní podání (3 , 
14). Kapitoly o definici zbojnictví a o pověsti a písni jako historickém prameni (5, 7, 1 O) 
jsou metodologického rázu. Jádro vlastní analýzy pak tvoří kapitola devátá Zbojnický 
mýtus a závěr práce. Kapitoly o zbojnické každodennosti a zbojnické "ideologii" v ústním 
podání jsou vlastně pokusem o nový přístup k analýze folklórních pramenů. Pouze na 
sekundární literatuře je postavena kapitola 4 a 6. Doplnil jsem také několik postřehů 
ohledně kulturních jevů a vědeckých otázek, s nimiž problematika zbojnictví a ústní 
tradice souvisí, a to v části nazvané Přesahy a proměny zbojnické tradice. 
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1. Zbojník před soudem historie 

Stručný přehled středoevropského bádání o zbojnictví 

Zbojnická legenda o těch, kteří bohatým brali a chudým dávali, napravovali 
křivdy, dokázali bojovat proti přesile atd., se stala již v období romantismu předmětem 
zájmu spisovatelů a národopisců. O něco později na tento zájem reaguje historická věda, 
od níž laická veřejnost očekává především odpověď na otázku, wie es eigentlich gewesen 
ist. Vzniká tak postupně řada prací na základě zkoumání pramenů (především těch 
soudních) a také řada pokusů vysvětlit podstatu zbojnictví. Místo jednoznačné odpovědi 
na otázku, jak to se zbojníky skutečně bylo, jich dnes však máme celou řadu. 

V této kapitole se chci zaměřit nikoliv na otázku, jak to bylo doopravdy, ale 
hodlám podat přehled výsledků a přístupů několika nejdůležitějších středoevropských 
badatelů na poli zbojnictví. Omezuji se při tom na bádání německé, polské, slovenské a 
české, zatímco rakouské a maďarské dějepisectví ponechávám stranou. Ani s tímto 
omezením není samozřejmě možné provést tento úkol na vymezeném prostoru 
vyčerpávajícím způsobem. Ačkoliv jde o "pouhý" přehled doplněný hodnocením a 
kritickými poznámkami, domnívám se, že jde o rozbor užitečný, neboť reflexi 
zbojnického bádání nebyla v naší literatuře dosud věnována žádná pozornost. Kromě toho 
se středoevropské "zbojnické" bádání rozpadá na dva oddělené prostory, mezi nimiž 
neprobíhala téměř žádná vzájemná komunikace. Polské, slovenské a české bádání se 
soustředí především na výzkum karpatského zbojnictví, německé bádání se zabývá 
loupežnickými bandami na území Německa. Z pochopitelných důvodů nejsou ani 
západoslovanští ani němečtí badatelé obeznámeni s výsledky práce svých kolegů na druhé 
straně někdejší železné opony. (Zvláštní postavení zaujímá v tomto ohledu bádání někdejší 
NDR, o němž se ještě zmíníme.) Můj text si klade za cíl přispět k překonání této propasti. 

Prvotní zájem historiků byl zaměřen na jednotlivé postavy zbojníků a loupežníků, 
okolo nichž vznikla literární či folklórní legenda. V západoslovanské historiografii se 
první zájem o studium soudních pramenů týkal osoby Juraje Jánošíka, okolo něhož vznikl 
rozsáhlý zbojnický mýtus, rozšířený po celé oblasti západních Karpat. V období 
meziválečném přineslo několik autorů zprávy o skutečných životních osudech Jánošíka a 
zpřístupnili soudní protokoly z jeho procesu - byli to Pavol Socháň, Jan Krzyzanowski a 
Ivan Houdek. První dva, narozdíl od starší národopisné literatury, odmítli idealizaci 
zbojníků. Pavol Socháň se vyjadřuje kriticky k jánošíkovské legendě: 

"Že by Jánošík bol býval bojovníkem slobody, zastáncom !'udu, obráncom pravdy a práva, 
mstitelem krivdy - z toho vo vlastných vyznaniach v jeho procese rozumie se, nieto ani 
zbla, ani sa to z jeho skutkov a zločinov vyčítat' nedá[ . .} Juro Jánošík[ . .} bol obyčajným 
zbojníkom." (Pavol Socháň, 1924) 1 

Podobně se vyjadřuje k idealizaci zbojníků Krzyzanowski: 

"Loupeže na veřejných cestách, přepady vsí a městeček, vraždy, znásilnění, krádeže, jako 
činy ve vysoké míře asociální, nemohou mít žádné sociální opodstatnění mimo to, že tomu 
chce lidová legenda . .. (Jan Krzyzanowski, 1936) 2 

Ivan Houdek naproti tomu soudí, že ačkoliv soudní dokumenty líčí Jánošíka jako 
obyčejného zločince, je právě lidová legenda důkazem, že tomu tak nebylo.3 Hodnocení 
těchto tří autorů se tedy výrazně liší, přestože měli k dispozici stejný pramen. 
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Po druhé světové válce pak zájem o zbojnictví nebývalou měrou vzrostl. Zejména 
v padesátých a šedesátých letech vyšla v Polsku a v Československu řada historických 
prací se zbojnickou tématikou. Tento zájem byl bezpochyby způsoben společenskou 
situací v mladých komunistických režimech. Společným znakem těchto prací je 
interpretace zbojnictví jako projevu třídního boje. V tomto směru lze považovat za 
zakladatelskou často citovanou práci polského autora Wladyslawa Ochmaúského 
Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej (1950). Na ni 
v interpretační rovině bezprostředně navazuje rovněž velmi vlivná práce Jura} Jánošík. 
Hrdina protifeudálního odboje slovenského lidu od slovenského etnologa Andreje 
Melicherčíka (1956). Ochmarí.ski jako první považuje zbojnictví za projev třídního boje a 
používá expresivního příměru zbojnictví k partyzánskému boji. 

"Zbojnictví se váže pojmově s horaly[ . .]. Objevuje se jen v oblastech horaly obývaných. 
Co je důležitější, že obsahuje určit}' prvek sociální, je projevem vzpoury horalzi proti 
tehdejšímu hospodářsko-společenskému řádu, má charakter boje s útiskem a 
vykořisťováním. Podstata tohoto jevu leží v jeho třídním charakteru. V řadách zbojnických 
ne ní ani šlechta ani bohatí hospodáři. Zbojníci jsou venkovskou chudinou válčící s pány. 
s boháči. " (Ochmarí.ski, 1950t 

Této interpretaci byli další historikové socialistických zemí dlouho věrni, další 
bádání bylo tedy převážně sběrem faktů, které měly tento obraz zpřesnit. Tato situace 
trvala v Polsku, NDR a Československu víceméně 40 let, i když k jistým proměnám 
v přístupu jednotlivých badatelů docházelo. V určitém ohledu výjimečnou prácí z tohoto 
období je kniha Zdzislawa Piaseckého Byli chlopcy, byli ... zbójnictwo karpackie ( 1973), 
jejíž těžiště leží spíše ve zkoumání "zbojnické" literatury a folklóru. Pozoruhodný je na ní 
především pokus o reflexi odborné historické (a národopisné) literatury o zbojníctví. 

Piasecki dělí autory píšící o karpatských zbojnících podle dvou kritérií - podle 
hodnocení zbojníků a podle toho, v čem spatřují příčiny zbojnictví. V odborné literatuře 
můžeme najít v zásadě tři různá hodnocení zbojníků: 

1) Někteří autoři v nich vidí lidové rytíře a dobrodince chudých. (např. S. 
Goszczyrí.ski, P. Dobšínský aj. -autoři, o nichž jsem se zde nezmiňoval, protože 
patří spíše ke starší národopisné literatuře) 
2) Jiní chápou zbojníky jako bojovníky za lepší žití robotných rolníků. (W. 
Ochmarí.ski, A. Melicherčík) 
3) Další je považují za obvyklé zločince, zloděje a lupiče. (P. Socháň, J. 
Krzyzanowski aj.) 

Podle Piaseckého tvoří první skupinu ti autoři, kteří jsouce citově spjati s lidem 
horalským, zabývají se především folklórem - písněmi a pověstmi, které berou za 
historickou pravdu. Druhá skupina zná folklór i historické prameny, v nichž zdůrazňuje ty 
skutečnosti, které je možno vyložit v třídním smyslu. Třetí skupina pomíjí tradici a obrací 
se do historických pramenů- soudních protokolů a dalších písemných zpráv, které ovšem 
pochází z pera jiných společenských vrstev, než z jakých se rekrutovali zbojníci. 5 

Napříč tímto dělením jde Piaseckého členění autorů podle toho, v čem spatřují 
hlavní příčiny zbojnictví: 1) v povaze horalů a jejich touze po volnosti; 2) v společensko
ekonomických podmínkách venkovského života v dobách feudalismu; 3) v civilizační 
zaostalosti zdejších obyvatel; 4) v podmínkách zeměpisných a administrativně politických. 
Nejv1ivnější moderní autoři patří podle této klasifikace do skupiny druhé (Krzyzanowski, 
Ochmarí.ski, Melicherčík aj.) 
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V osmdesátých letech se pak v Polsku věnovala nejvíce zbojnické problematice 
Urszula Janická-Krzywdová v knihách Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie 
(1986) a Poczet harnasi karpackich (1988). Ve svém pojetí tohoto jevu již nemluví přímo 
o koncepci třídního boje. Zbojnictví označuje za jednu z forem selského hnutí v horských 
oblastech. Předmětem její analýzy jsou podobně jako u jiných polských autorů Západní a 
Východní Karpaty s větším důrazem na první z nich. V oblasti Karpat se vytvořili tři různé 
pojmy pro místní loupežnickou činnost - zbojnictví v Západních Karpatech, opryškovství 
ve Východních Karpatech a jihokarpatské hajductví. Hajductví se v podstatných ohledech 
liší od ostatních dvou, zbojnictví a opryškovství jsou naopak jevy ve své podstatě totožné 
a v polské literatuře se často oba zahrnují pod jednotný pojem zbojnictví. 

., Zbojnictví, nerozlučně spjaté s dějinami a kulturou Karpat, bylo jednou z forem selských 
hnutí, charakteristickou výlučně pro horské oblasti. Obdobné jevy se objevují také v jiných 
horách Evropy, napf na Balkáně, v Pyrenejích, nikde však nedosáhly tak masového 
charakteru jako na území Karpat. " (Janická-Krzywdová, 1988/ 

Ponechme zatím stranou toto poslední tvrzení, které vzbuzuje jisté pochybnosti a o 
němž se ještě zmíním v komentáři. Z práce Janické-Krzywdowé stojí za zmínku ještě 
přehled příčin karpatského zbojnictví. Narozdíl od jiných autorů se nepokouší označit 
jednu hlavní příčinu, ale předpokládá souhru několika důležitých faktorů. Jsou to podle ní: 

I) Příčiny historické - sem patří války, náboženské nepokoje, selské rebelie, 
blízkost obchodních tras. 
2) Příčiny vyplývající z charakteru osídlení - různorodost karpatského 
obyvatelstva a z ní vyplývající konflikty mezi kulturně odlišnými skupinami, 
řídícími se vlastními morálními normami. 
3) Příčiny ekonomické - horské klima a půda omezovaly možnosti zemědělské 
výroby a vedly k hledání náhradních zdrojů obživy (mj. pytláctví, pašeráctví), od 
16. stol. se k nim připojil rostoucí feudální útisk. 
4) Příčiny geografické - velké lesní komplexy, nedostupný terén, odlehlost 
lidských sídel poskytovaly zbojníkům možnost úkrytu. 
5) Příčiny kulturní- kultura pastýřského obyvatelstva, kult síly, láska ke svobodě, 
velká snášenlivost v oblasti mravů, zbojnictví mělo často charakter iniciace. 
K těmto příčinám přiřazuje Janická-Krzywdová také útěk před vojnou či z vojny. 8 

V osmdesátých letech se na Slovensku zabýval zbojnictvím z historického hlediska 
nejvíce Pavol Horváth. Také on chápe zbojnictví jako projev třídního boje a jeho 
teoretická koncepce se výrazně neliší od přístupu Ochmanského a Melicherčíka. Při snaze 
o jasné vymezení tohoto pojmu zdůrazňuje, že za zbojnictví lze považovat pouze takovou 
loupežnickou činnost, kdy odpor jednotlivce či skupiny byl součástí odporu celého 
společenství či třídy a kdy osobní křivda jednotlivců byla pociťována jako křivda celého 
poddanského kolektivu.9 V takovém případě jsme oprávněni hovořit o projevu třídního 
boje. K Ochmanskému se staví kriticky pouze v otázce spojování vzniku zbojnictví 
v polském Podkarpatí s rozvojem šlechtického velkostatku, čímž Ochmanski klade 
počátky zbojnictví do 16. století. Podle Horvátha máme doklady pro existenci zbojnictví 
již v 15. století a ani ve starší době je nelze vyloučit. 

., Za správne} myš li enky o súvislosti rastúcej intenzity trie dne ho boj a s o zvýšením 
feudálnej renty v dósledku rozvoja majerského hospodarenia urobil tak strnulú schému, 
ktorá mu zabraňovala postihnúť vývoj zbojníctva v jeho celom historickom vývoji, 
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nehovoriac už o tom, že majerské hospodárenie sa nestalo typickým pre horské a 
podhorské kraje Karpát, ale pre ich nížinné oblasti. " (Horváth, 1988) 10 

Z bádání o karpatském zbojnictví je třeba zmínit ještě nejnovější syntézu na tomto 
poli Geroj ili zbojnik. K naší problematice nepřináší ovšem zásadně nové stanovisko, což 
je způsobeno také tím, že je zaměřena na folklórní podání a historický přehled o 
zbojnících tvoří pouze pozadí k hlavnímu tématu. Dílo je prací více autorů pod vedením 
Viery Gašparíkové a Borise N. Putilova. Historická část knihy (jako i většina ostatních) 
je rozdělena do kapitol podle současných státních území, přičemž každou z nich zpracoval 
jiný autor: slovenské a české zbojnictví zde popsala Viera Gašparíková, polské již 
zmíněný Zdzislaw Piasecki. Viera Gašparíková, kterou jsme zde zatím nezmínili, se 
dlouhodobě zabývá zbojnickým folklórním podáním. Historických pramenů využila pouze 
ve své první práci Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského !'udu z roku 
1964. V syntéze Geroj ili zbojnik vychází z pojetí zbojnictví jako antifeudálního 
vystoupení poddaných, snažících se uniknout feudálnímu útlaku. Případná je její kritická 
poznámka na adresu staršího bádání, že každá násilná loupežná akce v Karpatech byla 
často nekriticky považována za projev zbojnictví. 11 Piasecki pak své mínění vyjadřuje 
tvrzením, že "smysl zbojnictví jako sociálního jevu se neprojevuje ve skute{ných 
postupech mnoha zbojníkzl, ale v horské folklorní tradici. "12 Ponechávám stranou 
hodnocení zbojnictví v maďarské, ukajinské a moldavské části, neboť bychom již přesáhli 
prostorový rámec, který jsem si pro tuto kapitolu vymezil. 

České bádání o loupežnictví a zbojnictví je ve srovnání s polským a slovenským 
poměrně skromné. Alois Sivek píšící v padesátých letech o Ondráši z Janovic vycházel 
bezprostředně z pojetí Ochmanského a Melicherčíka. Z poslední doby lze zmínit detailní 
pramennou studii Jindřicha Francka Dějiny loupežnictva z roku 2002, která však nemá 
k naší teoretické diskuzi příliš co říci. Francek připouští existenci skupin, které 
vystupovaly cíleně proti šlechticům a zámožným měšťanům jako mstitelé křivd, velký 
rozdíl mezi zbojníky a loupežníky však podle něj nebyl. (.,Představa, že zbojníci brali 
bohatým a dávali chudým. se neopírá o písemnosti raněnovověkých justičních orgáml, 
patří spíše do lidové slovesnosti. "13

) 

Západoněmecké bádání o loupežnících se vyvíjelo v jiném kontextu než bádání 
československé a polské. Budeme-li nyní mluvit o německé ,,loupežnické" historiografii, 
nemůžeme pominout práci anglického historika Erica J. Hobsbawma, který se stal 
jakýmsi Nestorem západoevropského bádání o zbojnictví. Moderní německá historiografie 
vpodstatě vychází z Hobsbavvma, ať už jeho teze přijímá nebo se vůči nim vymezuje. (V 
československém prostředí není až do konce osmdesátých let vůbec citován.) Hlavní práci 
k tomuto tématu- Bandits, která je pokusem o velkou syntézu různých projevů zbojnictví 
v celosvětovém měřítku, vydal Hobsbawm v roce 1969. Chápe zde zbojnictví jako 
sociální protest (snad nejprimitivnější organizovanou formu sociálního protestu, jakou 
známe). Jev, který česká a slovenská historiografie označuje slovem zbojnictví, nazývá 
Hobsbawm termínem social banditry. 

"Podstatou sociálních zbojníkzl (social bandits) je skutečnost, že jsou to venkované mimo 
zákon, na které stát a pán pohlížejí jako na kriminálníky, ale kteří zzlstávají uvnitř 
venkovské společnosti a jejími lidmi jsou považováni za hrdiny. [ .. ] To také odlišuje 
zbojnictví od dalších dvou druhů venkovské kriminality (kdy je mezi venkovanem a 
útočníkem nepřátelství - pozn. A. V) [ .. .} Bylo by nemyslitelné pro sociálního zbojníka 
ukrást venkovanovu úrodu (ne už pánovu) ve svém teritoriu nebo dokonce i jinde. [ .. .} 
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Samozřejmě, že v praxi je toto rozlišení mnohem méně jasné než v teorii. Člověk může být 
sociálním zbojníkem ve svých rodných horách a krutým lupičem na pláních. Nicméně 
analýza si žádá, abychom zavedli toto rozlišení." (Hobsbawm, 1969)14 

Za zmínku stojí také Hobsbawmova typologie různých druhů loupežníků. Za prvé 
odlišuje důsledně sociálního zbojníka od běžného lupiče a loupeživého rytíře. Mezi 
sociálními zbojníky rozlišuje tři základní podskupiny: 1) "ušlechtilého lupiče" typu 
Robina Hooda, 2) primitivního bojovníka či partyzána, kterého označuje slovem "hajduk" 
(základním znakem je zde skutečnost, že loupežná činnost je "legitimizována" odporem 
vůči cizí nadvládě), 3) mstitele, jehož jednání vzbuzuje hrůzu, přesto je však chápán jako 
bojovník za spravedlnost. 15 

Srovnáme-li Hobsbawmovu analýzu s výsledky západoslovanského marxistického 
bádání, zjistíme, že hlavním společným prvkem je tvrzení, že podstatou sociálního 
zbojnictví je vztah venkovanů ke zbojníkům a ke zbojnické činnosti. Narozdíl od 
západoslovanské historiografie zdůrazňuje Hobsbawm skutečnost, že zbojnictví je 
protestem nerevolučním. Zbojníci neprotestují proti tomu, že venkované jsou utlačovaní a 
vykořisťovaní, ale proti tomu, že jsou někdy příliš utlačovaní či vykořisťovaní. Nejde jim 
o změnu systému. 

"Pokud mají bandité "program··, je jím obrana nebo znovunastolení tradičního 
pořádku - "jak by to mělo být" (což v tradiční společnosti znamená představu o tom, jak 
to bylo ve skutečné či mýtické minulosti). Napravují zlo, mstí se za nespravedlnost a 
uplatňují při tom všeobecná kritéria spravedlnosti a správných vztahů obecně mezi lidmi a 
obzvláště mezi bohatými a chudými, silnými a slabými. Toto je skromný požadavek, který 
nechává bohaté, aby vykořist'ovali chudé (ale ne více než, jak je tradičně přijímáno za 
správné)[ . .} .. (Hobsbawm, 1969) 16 

Za základní práci moderního německého bádání o loupežnících můžeme považovat 
knihu Carstena Kiithera Rauber und Gauner in Deutschland z roku 1976. Ki.ither přenáší 
do německé literatury Hobsbawmovy pojmy social bandit, social banditry Gako 
Sozialbandit, Sozialbanditentum). Zaměřuje se však na zkoumání jeho protipólu 
označovaného Hobsbawmem jako common robber, v Ktitherově pojetí pak jako der 
.. kriminelle .. Bandit. Sociální zbojnictví bylo totiž, jak Ktither upozorňuje, v Německu 18. 
století pouze řídkým jevem. Vedle toho navrhuje pro sociálního zbojníka také označení 
Bauernbandit (selský zbojník), které podtrhuje jeho spojitost s venkovským 
obyvatelstvem. Závěrem Ktitherovy analýzy je pak stanovení podstatných rozdílů mezi 
sociálními zbojníky a "kriminálními·' lupiči. 

1) Oba typy banditů se liší především svým původem. Sociální zbojník pochází 
z řad (usedlého) venkovského obyvatelstva, jeho oporou jsou sedláci. "Kriminální" 
lupič je příslušníkem potulného obyvatelstva, představitelů tzv. nepočestných 

povolání, cikánů či části židovského obyvatelstva. 
2) U sociálních zbojníků není převažujícím motivem kořist. V hrdém vědomí, že 
bojují za správnou věc, nemají za nezbytné vést život v utajení a zdá se jim 
smysluplné klást bezprostřední odpor vojenským jednotkám, neodporují však 
stávajícímu sociálnímu pořádku. U lupičů zůstává v popředí motiv kořisti, ačkoliv 
také jednají z vědomí zásadního odporu vůči státu. 
3) Z předchozích dvou bodů vyplývá také odlišnost v organizaci. Zbojnické 
skupiny jsou podřízeny pevnému vedení, které zajišťuje akceschopnost 
v neustálém boji s vojenskými jednotkami. Ten je důsledkem otevřeného 
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vystupování zbojníků, kteří nepovažují za nezbytné vést život v utajení, a také 
užšího operačního prostoru, neboť zázemí pro ně představuje omezený region. 
V lupičské bandě fungují vztahy nadřízenosti a podřízenosti pouze po dobu 
přepadu, po němž se zločinci rozchází, ponořujíce se do anonymity potulného 
obyvatelstva. Potulný život jim umožňuje měnit místo svého pobytu. Pouze tam, 
kde je státní moc oslabena, vytváří trvalejší společenství. 17 

Asi nejzávažnějším bodem v Kutherově interpretaci je tvrzení, že také 
"kriminální" lupičství je primitivním sociálním protestem. Tím Kuther poněkud 

relativizuje Hobsbawmovo pojetí. 

"Tento "kriminální" lupič je členem opovrhované venkovské spodiny. Zde nejsou 
pochopitelně akceptovány oficiální normy a zákony, které skýtají státu důvod pro 
pronásledování vlastní společenské skupiny. Toto pronásledování je pociťováno jako 
bezpráví, bandité tedy chápou svůj ilegální způsob jednání jako součást oprávněného 
odporu. Sami sebe vidí důsledně jako protivníky 'počestných' měšťanů, kteří svojí 
'poctivostí' chrání stávající pořádek. [. . .} Proto se dají najít jisté paralely mezi selskými 
zbojníky a kriminálními lupiči. [. . .} Oba míří své akce hlavně proti pámim nebo jejich 
zástupcům, a oba jsou těmito 'pány' stejným způsobem kvalifikováni jako 'kriminální'.'' 18 

(Kuther, 1976) 

S revizí Kutherovy koncepce vystoupil v roce 1988 Uwe Danker ve své prac1 
Rauberbanden im Alten Reich um 1700. Předmětem jeho práce bylo německé loupežnictví 
- tedy opět onen typ, který Kuther označuje jako "kriminální". Podle Dankera je 
loupežnictví důsledkem kriminalizace volného způsobu života na cestách. Potlačení 

"vysoce stylizovaných" nikoliv vážně nebezpečných loupežnických band sloužilo 
mladému absolutistickému státu k profilování před svými poddanými a k jejich 
disciplinaci. Ve své nejnovější práci Geschichte der Rauber und Gauner z roku 2001 se 
staví ke Katherově koncepci ještě kritičtěji a také vůči svému staršímu dílu zaujímá 
rezervovaný postoj: 

"Zůstává těžké načrtnout jasný konzistentní obraz raně novověkého podsvětí: život lidí na 
cestách byl příliš pestrý, prostředí zlodějských a loupežnických band bylo příliš 

mnohotvárné, než abychom mohli provést zevšeobecňující zhodnocení a zařazení. Tady to 
měli ještě ctižádostiví badatelé 70-tých let snažší: Jako aktéři na jednom badatelském poli. 
[. . .}vyzbrojeni velkými koncepcemi Foucaulta nebo Hobsbawma, mohli se odvážit nového 
historického přístupu a vhodným způsobem také směle předložit vlastní '-'Ytvořené teze. 
Sociálně romantické obrazy jakési protispolečnosti a interpretace podsvětí jako 
předstupně politického protestu dělnického hnutí, jak především C. Kiither ve své 
pionýrské práci z roku 1976 publikoval. jsou stejnou měrou fascinující jako pokřivené." 
(Danker, 2001)19 

O své starší práci na tomto místě Danker napsal, že přistupoval vyzbrojen 
Katherovým tezemi k puntičkářskému empirickému výzkumu o třech loupežnických 
bandách a přispěl tak k "rozšířenému suchopárnému obrazu německého loupežnictví". 
V pramenech údajně hledal především doklady pro výbojné protispolečenské sebevnímání 
banditů: 

"Co jsem, ale také mezi nejbezprostřednějšími a nejsoukromějšími výpovědmi loupežníkzi, 
ale našel, byli lidé, kteří byli ve svém jednání a jeho výsledcích spíše nuzní než úspěšní, 
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spíše žalostní než výbojní a především byli mnohem svázanější s myšlenkovým vzorem své 
doby, než bychom předpokládali. Krátce: Poznal jsem je jako ubohé hříšníky. Jako lidi, 
kteří nejen zprostředkovaně přes své přemožitele a kazatele, nýbrž také sami sebe takto 
interpretovali, litovali a na nebeský ráj spoléhali. " (Danker, 2001 i 0 

Význačné místo v novějším německém bádání zaujímá kolektivní práce Schurke 
oder Held? vydaná v roce 1995, obsahující texty o loupežnictví různých autorů od 
historických regionálních studií o loupežnických bandách přes literárněvědní texty až po 
obraz loupežníků ve filmu. Za nejdůležitější ohledně sociální interpretace loupežnictví lze 
v rámci této syntézy považovat kritické poznámky k "loupežnickému" bádání z pera 
Wolfganga Seidenspinnera, který do této publikace přispěl nejvíce příspěvky. Jeho 
kritika směřuje zejména proti třem starším představám rozšířeným v německé odborné 
literatuře: 1) Je to jednak teze o jakési konkurenční "protispolečnosti" 
(Gegengesellschaft), kterou vytváří okrajové vrstvy společnosti proti etablovanému 
společenskému modelu. S tímto přístupem spojuje i východoněmeckou interpretaci 
loupežnictví jako "ilegálního lidového hnutí". 2) Dále kriticky odmítá Ktitherovo chápání 
obyčejného lupičství jako primitivní formy sociálního protestu a 3) konečně zpochybňuje 
samotnou Hobsbawmem založenou diferenci "sociální zbojník- běžný lupič", opírající se 
o rozdílný sociální původ těchto dvou druhů banditů. 

"Koncept 'protispolečnosti' se ukazuje právě tak málo použitelný pro raně novověké 
loupežnictví jako pro (s ním související) sociální zbojnictví, které- zjevně vysokou měrou 
literárně ovlivněn - zpopularizoval ve vědě E. J Hobsbawm. [. . .} Ale také tato 
diferenciace postavená na společenském původu banditů činí celou koncepci sociálních 
zbojníků problematickou, Hobsbawm přece zdůrazňuje 'nepohyblivosť sedláků a musí tedy 
pro své sociální zbojníky sáhnout výslovně a téměř výlučně do 'mobilních okrajových 
vrstev zemědělské společnosti', k nezaměstnanému a tedy pohyblivému venkovskému 
proletariátu. Jedná se tedy o právě takové skupiny, které byli částí potulného obyvatelstva 
nebo se mezi ně mohly lehce zařadit a tím vytvářely důležitou zásobárnu loupežnických 
band.·· (Seidenspinner, 1995i 1 

Obšírněji se Seidenspinner zabývá v té době právě diskutovanou koncepcí 
subkultury tuláků a lidí na okraji společnosti, která je mu zjevně nejbližší a kterou staví do 
protikladu ke koncepci tzv. "protispolečnosti". Nejprve by bylo vhodné učinit krátkou 
terminologickou odbočku, neboť v češtině nemáme pro tuto skupinu lidí odpovídající 
výrazy. V němčině je označována tato skupina lidí vedoucích potulný způsob života 
slovem Jauner. Sami sebe však tito lidé označovali slovem Jenisch. Vedle toho se v jejich 
hantýrce objevuje sebeidentifikační výraz Kochemer pocházející z hebrejštiny a značící 
cosi jako "chytrý", "známý", "zasvěcený". Toto slovo patrně značilo přílušnost k určitému 
tajnému společenství, nevztahovalo se však na celek potulného obyvatelstva a zahrnovalo 
také "zasvěcené" lidi z jiných vrstev. Ostatní pro ně byli Wittische, cosi jako "hloupí", 
"počestní" lidé.22 

Tato skupina vytvořila zvláštní subkulturu, která si osvojila vlastní normy, hodnoty 
a vzorce chování. Nonkonformita těchto lidí proti společnosti byla možná asi jen skrze 
konformitu uvnitř jimi vytvořené subkultury, v jejímž rámci se pokoušeli vyřešit 
kolektivně zakoušené těžkosti. V 17. století se mění postoj ostatních vrstev vůči této 
skupině. Seidenspinner dokládá např. na žertovné literatuře či na dobových patentech, že 
oproti 16. století začalo být tehdy všeobecně akceptováno vyčlenění tuláků ze společnosti. 
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"Tato vrstva a její potulný způsob života byl obecně kriminalizován. tuláctví se stalo 
zločinem hodným smrti. Nejen loupežníci byli v tomto smyslu trestně pronásledováni. 
Podle jednoho bádensko-durlašského patentu z roku 1727 neměl být už do země puštěn 
žádný cizí žebrající lid, potulní žebráci měli být odsunuti. Byl-li někdo v zemi zastižen 
podruhé, byl potrestán vězením a trestem (bičováním apod.) [ .. } Potřetí hrozily galeje. 
počtvrté trest smrti. [ .. .} Kriminalita jaunerské subkultury nebyla tedy 'žádná realita 
existující o sobě', nýbrž 'výsledek usměrňujících norem a "\lyřazujících instancí sociální 
kontroly'. " (Seidenspinner, 1995i3 

Poněkud zvláštní postavení má bádání bývalé NDR, které přijímalo vědecké 

podněty z východu (z Československa, Polska a ze Sovětského svazu). Zřejmé je to např. 
v práci Oskara Schwara o hornolužických loupežnících, který se zjevně bezprostředně 
inspiroval prací ruského akademika Bogatyrjeva o jánošíkovském mýtu. Za zmínku stojí 
také Gi.inther Kraft, který koncem padesátých let interpretoval německé loupežnictví 
v duchu marxistické historiografie jako projev "ilegálního selského hnutí".24 Na druhou 
stranu můžeme říci, že východoněmecké bádání věnuje loupežnické problematice 
poměrně malý prostor a je v jeho sociální interpretaci zdrženlivější než bádání polské a 
československé. Je také pravdou, že na území NDR se ve srovnání se západním 
Německem v minulosti vytvořilo méně slavných loupežnických legend. Za zmínku snad 
stojí také skutečnost, že někdejší východoněmecké bádání stojí stranou 
pozornosti současné německé historiografie. 25 

Shrnutí a zobecnění 

Nyní můžeme provést určité zobecnění a promluvit o zásadních rozdílech mezi německým 
a západoslovanským badáním o zbojnících a loupežnících. Je zřejmé že ve druhé polovině 20. 
století panovala jistá shoda v tom, že existuje zbojnictví jako zvláštní sociální jev, které je třeba 
odlišit od obyčejného lupičství. Tato teze byla formulována nezávisle na sobě ve 
východoevropském i západoevropském bádání. Dále shodně bylo vyřčeno, že charakteristickým 

• znakem (sociálního) zbojnictví je skutečnost, že tato činnost je venkovany tolerována, 
schvalována či dokonce považována za oprávněnou formu "sociálního protestu". Kromě 
toho je někdy jakoby na okraj zmiňován jako třetí odlišný typ loupeživý rytíř. Základem je 
ovšem diference "sociální zbojník" - "obyčejný lupič". Nicméně nejpozději od 
devadesátých let se v německé literatuře objevují názory, které opodstatněnost této 
diference zpochybňují (Seidenspinner, Danker). S výjimkou Carstena Ki.ithera se však 
nikdo nezabýval přímo studiem signifikantních rozdílů mezi zbojníky a "obyčejnými" 
lupiči. 

Můžeme tedy shrnout, že u většiny zmiňovaných badatelů najdeme alespoň 

implicitně přítomnou představu, že venkovské loupežnictví lze rozdělit do tří základních 
skupin: 

1) Zbojnictví, jehož představitelé se rekrutují z řad vesničanů a jež je tolerováno 
venkovským společenstvím, pokud se obrací proti jiným vrstvám společnosti. Jeho 
představitel je označován v historiografii a literatuře následujícími pojmy: 
v češtině a ve slovenštině jako zbojník (v češtině ojediněle také selský zbojník či 
loupežníK6

) v polštině zbójnik, v němčině Sozialbandit, Bauernbandit, der edle 
Rauber, v angličtině jako social bandit nebo nobble robber, pro ukrajinskou část 
Karpat se v západoslovanských jazycích také užívá ukrajinský výraz opryšek 
(polsky psáno opryszek). 
2) Lupičství, jehož představitelé se rekrutují z řad potulného obyvatelstva, lidí na okraji 
společnosti, nepočestných povolání. Takovýto lupič je v historiografii označován jako: 
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loupe=ník, lupič, obyčejný lupič (č.), lúpežník, lupič, ojediněle také obyčajný zbojník 
(slov.), rabus, ::.wyc::.ajny rabus, ro::.bójnik (pol.), Rauber, der "kriminelle" Bandit (něm.), 
robber, common robber (angl.). 
3) Činnost loupeživých rytířů, tedy příslušníků zchudlé venkovské šlechty, kteří podle 
všeho nachází také jistou ochranu a záštitu u příslušníků šlechtického stavu. 

Pokus vnitřně diferencovat mezi sociálními zbojníky učinil pouze E. J. Hobsbawm, 
který dále rozlišuje: ušlechtilé lupiče, mstitele a hajduky. U západoslovanských badatelů 
takovou typologii nenalezneme, ale existuje zde obecné povědomí o jisté odlišnosti mezi 
zbojnictvím a hajductvím. (., [. . .] termín 'zbojnictví' se váže k Západním Karpatům, 

'opryškovství' ke Karpatům Východním a 'hajductví' patří do Jižních Karpat. To poslední 
se liší svým charakterem od prvních dvou a týká se skupin selsko-šlechtických s poněkud 
jinými motivy činnosti. ")27 

Skutečnost, že zbojnictví je třeba chápat jako sociální jev, tj. že součástí jeho 
motivace je odpor proti tomu, co je považováno venkovany za sociální nespravedlnost, 
bývá označována různými způsoby. Setkáváme se s chápáním zbojnictví jako "sociálního 
protestu" (Ktither, Hobsbawm), jako projevu "selského či lidového hnutí" (Janická
Krzywdová, Piasecki, Kraft) či jako "projevu třídního boje" (Ochmanski, Melicherčík, 
Horváth). O "sociálním protestu" hovoří západoněmečtí badatelé, přičemž tento výraz 
převzali od E. J. Hobsbawma. Badatelé socialistických zemí původně razí koncepci 
"třídního boje", později Ueště v období komunismu) přechází polští a východoněmečtí 
badatelé k jemnějšímu označení "selské hnutí'·, zatímco v rigidnějším Československu se 
déle udržuje původní označení zbojnictví za projev "třídního boje". 

Celkem jsem si povšiml mezi západoslovanským a německým bádáním čtyř 

základních rozdílů: 

1) Za prvé je to odlišný přístup k teoretické diskuzi. V Německu probíhá 
otevřenější vědecká diskuse, navržené teze jsou podrobovány ostré kritice a na 
jejich místo jsou navrhována nová vysvětlení a nové koncepce. Německé bádání je 
tedy v tomto ohledu pestřejší. Určitý zájem o reflexi samotného bádání a jeho 
přístupů projevil v západoslovanském prostředí pouze Z. Piasecki, jinak se 
badatelé přidržují teoretického rámce vytyčeného v padesátých letech, i když 
pozdější badatelé jsou v tomto ohledu poněkud zdrženlivější. Historické bádání je 
prakticky provozováno v pozitivistickém duchu -jako zpřesňování historického 
poznání soustavným doplňováním faktů. Největší rozmach západoslovanského 
"zbojnického" bádání spadá do 50. a 60. let, zatímco po pádu komunistického 
režimu se stalo zbojnictví poměrně málo sledovaným tématem, takže ani 
v devadesátých letech nemuzeme pozorovat žádnou závažnou změnu 

v teoretickém přístupu. Nakolik mohu posoudit, je tomu v německém bádání právě 
naopak. Zde zájem o loupežnickou problematiku od osmdesátých let spíše vzrůstá. 
2) Obě badatelská pole se dále odlišují přístupem k folklórním pramenům. 
V západoslovanském prostředí je "zbojnickému" folklóru věnována velká 
pozornost, často jsou písně a pověsti využívány jako relevantní historický pramen 
(někdy až nekritickým způsobem). V německém bádání stojí naopak ústní podání 
mimo veškerou pozornost. (Např. v bibliografii k Dankerově práci z roku 2001 je 
k tomuto tématu uveden jediný článek.) Pokud se hovoří v Německu o loupežnické 
legendě, je tím myšlen spíše obraz loupežníka v psané literatuře, zatímco ve 
slovanském prostředí je považováno za jakýsi "primární zdroj" legendy ústní 
podání. Tento přístup však nelze vysvětlit "zaostalostí" historického bádání na 
"východě", které nekriticky přistupuje k folklórním pramenům. E. J. Hobsbawm 
folklórní prameny využívá také a obhajuje opodstatněnost tohoto přístupu. 
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... 

Hlavním důvodem (i když možná ne jediným) je spíše poměrně skromný počet 
loupežnických podání v Německu. 
3) Ve spojení se zbojnickou problematikou jsou zkoumány i další oblasti lidské 
minulosti. Zde můžeme pozorovat další rozdíl v tom, co různá bádání považují za 
důležité pro pochopení zbojnictví a loupežnictví. V západoslovanském bádání se 
klade důraz na problematiku pasteveckého života v Karpatech a na selská povstání. 
Obě tato témata jsou propojena s bádáním o zbojnících. V německém prostředí je 
loupežnictví tradičně spojováno s lidmi na okraji společnosti - tuláky, nositeli 
nepočestných povolání. V seriózní vědecké práci o německém loupežnictví 
nemůže prakticky chybět zvláštní kapitola o této společenské vrstvě. 
4) Německé "loupežnické" bádání se ještě liší od západoslovanského větším 
zájmem o genderovou problematiku. V Německu existuje řada článků věnovaná 
právě roli žen v loupežnických bandách.V západoslovanském prostředí neexistují 
žádné texty věnované výlučně této problematice, i když není pravda, že by 
v některých pracích nebylo toto téma alespoň zmíněno. 

Musím rovnou za tímto výčtem přiznat, že ve svém přehledu jednotlivých 
badatelů, jsem doložil pouze první a třetí rozdíl. Cítím tedy potřebu připojit poznámku, že 
odlišné přístupy k folklóru a genderové problematice lze snadno ověřit nahlédnutím do 
několika bibliografií. Ve svém přehledu jsem se o nich nerozepisoval, protože nejsou 
bezprostředně spojeny s hodnocením a typologií loupežnictví.28 Pozornému čtenáři možná 
neuniklo, že některé rozdíly mezi německým a západoslovanským bádáním jsou 
pravděpodobně zapříčiněny odlišnou politicko-společenskou situací (teoretická diskuze, 
genderová problematika), jiné se naopak zdají být snad podmíněny skutečnými rozdíly 
mezi německým loupežnictvím a karpatským zbojnictvím (odlišným sociálním původem 
loupežníků a nesrovnatelně větším množstvím karpatského zbojnického folklóru). Mohli 
bychom také zmínit, že existuje také jistý rozdíl mezi československým a polským 
bádáním např. v tom, že ve slovenském a českém bádání byla větší pozornost věnována 
jednotlivým postavám, zatímco polské práce se snažily postihnout karpatské zbojnictví 
jako celek. 

Komentáře a kritické poznámky 

Na tomto místě bych rád připojil svůj komentář k názorům různých badatelů, o 
nichž jsem referoval. Můj úhel pohledu vychází především z mých badatelských 
zkušeností. 

Předností, kterou nám poskytuje srovnání různých badatelských přístupů, je 
především možnost poopravit některá konkrétní tvrzení, jejichž nedostatky vychází z příliš 
úzkého zaměření předcházejícího výzkumu. Například po přečtení Hobsbawmovy 
analýzy, která ukazuje nakolik je zbojnictví obecným jevem ve všech typech feudální 
společnosti, můžeme skepticky pohlížet na tvrzení zdůrazňující výlučnost určité oblasti či 
určitého území. Např. citované tvrzení, že v jiných evropských horách nebylo zbojnictví 
tak masovým jevem jako v Karpatech (Janická-Krzywdová) se na první pohled jeví 
nedůvěryhodné. Není podloženo žádnými bližšími údaji a nahlédneme-li do 
západoslovanské "zbojnické" literatury, zjistíme, že zde nebyla nikdy učiněna komparace 
s žádnou jinou oblastí - ani s Jižními Karpaty natož s Pyrenejemi či jižní Itálií. V této 
perspektivě se také jeví oprávněná výtka, již adresoval P. Horváth tezi W. Ochmanského, 
která se dále traduje v polské historiografii (Piasecki, Janická-Krzywdová), že totiž 
karpatské zbojnictví vzniká až v 16. století. Jeho výskyt v dřívějších dobách se zdá 
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poměrně pravděpodobným, i když prameny nám neumožňují tuto problematiku plně 
sledovat. 

Pozoruhodné místo zaujímá v uvedeném výčtu práce Carstena Klithera. Jednak 
tím, že se pokusil o srovnání běžného lupiče a sociálního zbojníka, čímž představuje 
zajímavý kontrapunkt k Hobsbawmovi a dalším badatelům, kteří sice předpokládají rozdíl 
mezi zbojníkem a lupičem, ale zajímá je pouze první z nich. Za druhé pak Klither přišel 
s myšlenkou, že také běžné lupičství je formou primitivního sociálního protestu. 

V německé historiografii je více diskutována ještě jiná část Klitherovy koncepece. 
Je to obraz podsvětí jako jakési konkurenční protispolečnosti (Gegengesellschaft) 
v opozici k absolutistickému státu a interpretace sociálního protestu této skupiny jako 
předstupně sociálního protestu dělnického hnutí. Nejsem obeznámen s prvním vydáním 
Klitherovy práce, abych mohl posoudit nakolik jsou tyto výtky vůči ní oprávněné, 

nicméně ve druhém revidovaném vydání je tato myšlenka obsažena v úvodu práce ale 
nikoliv v závěru. Jinými slovy: není prezentována jako hlavní výsledek vlastní empirické 
analýzy. Závěr obsahuje jen tvrzení, že také "kriminální" lupičství je primitivním 
neuvědomělým sociálním protestem své společenské vrstvy. Mám tudíž dojem, že tato 
výtka nesměřuje k jádru Klitherovy koncepce, ale pouze k podružné myšlence. Nebudu se 
jí tudíž podrobněji zabývat a raději přejdu k závěrům jeho analýzy. 

Klither formuloval takové rozdíly mezi lupiči a zbojníky, které nevyplývají přímo 
z definice, např. autoritativnější vedení u zbojnických družin, širší operační prostor 
lupičských band aj. Je pozoruhodné nakolik se tato zobecnění dají uplatnit na některé 
české a slovenské loupežníky a zbojníky, např. činnost Babinského dosti přesně odpovídá 
znakům kriminálního lupičství (včetně strategie přepadů), naproti tomu Jánošíkova 
činnost má všechny znaky sociálního zbojnictví. Jenže jsou i takoví, které nelze tak 
snadno zařadit do žádné ze skupin, např. Nikola Šuhaj -pochází z venkovského prostředí, 
vystupuje otevřeně, což by odpovídalo vlastnostem sociálního zbojníka, na druhou stranu 
se obrací také proti venkovanům, není okolo něj družina, kterou by stmelovala motivace 
nějakého zásadního odporu proti státní moci či místním elitám, a ani u něj samotného 
podobné motivy nenalézáme. Také pohled historiků není jednoznačný. Hobsbawm 
označuje Olbrachtův román Nikola Šuhaj loupežník (který je historicky alespoň ohledně 
základních znaků jeho vystoupení dosti věrný) za nejlepší literární obraz sociálního 
zbojnictví, jaký kdy četl, naproti tomu polská autorka Janická-Krzywdová odmítá Šuhaje 
vůbec za zbojníka uznat. Na obdobné problémy se zařazením bychom narazili i jinde. 

Ohledně typologického zařazení jednotlivých loupežníků si dovolím ještě malou 
odbočku. Ve slovenském a českém bádání se vůbec obecně přijímá předpoklad, že 
západně od Karpat se "sociální" zbojnictví nevyskytovalo. Tento předpoklad ale bohužel 
nebyl nikdy kriticky zkoumán. Navíc jeho všeobecné přijetí vede k tomu, že každý 
karpatský loupežník, jenž vstoupil do legendy, je badateli považován rovněž za sociálního 
zbojníka, i když jeho činnost a motivace neodpovídá docela definici (např. Michal 
Vdovec). Jako nikoliv "skuteční zbojníci" jsou pak označovány pouze osoby působící 
v době tzv. "doznívání zbojnictví", tj. zhruba od poloviny 19. století, mezi něž patří již 
zmiňovaný Šuhaj. Při tom, je třeba mít na paměti, že i postavy obyčejných loupežníků 
byly běžně idealizovány. Hobsbawm zmiňuje skutečnost, že tam, kde nebyl dostatek 
sociálních zbojníků, stávali se předmětem idealizace i obyčejní zločinci. Plyne však 
z toho, že tam, kde se sociální zbojnictví vyskytovalo, se obyčejní lupiči nestávali 
předmětem idealizace? Krom toho v oblasti, kde se podle obecného předpokladu sociální 
zbojnictví jako takové nevyskytovalo (Čechy a Německo), nalézáme postavy, které 
bychom mohli podle některých znaků potenciálně k sociálním zbojníkům přiřadit 
(Karásek, Kovařík). 
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Zásadním nedostatkem Ktitherovy typologie je ovšem skutečnost, že sociální 
zbojnictví je u něj zastoupeno pouze jedním mužem - bavorským Matthiasem 
Klostermayerem. To v sobě skrývá nebezpečí, že se do zobecnění dostanou znaky, které 
nejsou pro sociální zbojníky obecné, nýbrž pouze nahodilé. Některé charakteristiky, které 
Ki.ither považuje za obecné znaky sociálního zbojnictví, můžeme na tomto místě 

zpochybnit. Je to např. teze o úzkém operačním prostoru zbojnických band. V Karpatech 
to rozhodně nebylo pravidlem, neboť jeden ze způsobů, jak provozovat zbojnické řemeslo, 
bylo podnikání sezónních loupežných výprav do vzdálených oblastí. Tím se snižovalo 
riziko odhalení a dopadení. Zbojníci ze středního Slovenska tak pronikali loupežné 
výpravy do Polska nebo na východní Moravu. 

Druhým důležitým bodem je teze, že také "kriminální" lupičství je formou 
archaického primitivního sociálního protestu. Právě to je podle mého soudu podstatným 
závěrem jeho analýzy. Jednu výtku k tomuto bodu vyslovil Uwe Danker. Poukazuje na 
sebevnímání lupičů, kteří viděli sami sebe spíše jako ubohé hříšníky, než jako úspěšné 
bojovníky. Druhá námitka, kterou bych chtěl připojit, je ta, že uvedený závěr vzbuzuje 
dojem, že každá loupežná činnost je konec konců sociálním protestem a činí tedy veškeré 
rozlišování mezi protestujícími zbojníky a obyčejnými lupiči zbytečným. Ki.itherova 
typologie neponechává jaksi prostor pro amorální a zcela asociální lupiče a tím (možná 
znepokojivě) narušuje naše předporozumění k této problematice. 

Jedna možnost je přijmout Ki.itherovo pojetí a opustit obvyklé rozlišování mezi 
zbojníky a obyčejnými loupežníky, které se opírá o předporozumění a které je konec 
konců původně rozlišováním morálním (na ty "hodné" a "zlé") a nemá v pozitivistickém 
chápání vědy co dělat. V tom případě lze také ono ,,literární" předporozumění vysvětlit 
tím, že obecné chápání rozlišující "dobré a zlé" loupežníky přirozeně vycházelo z obrazu 
loupežníka, který vytvořilo venkovské obyvatelstvo a který pro moderní dobu upevnila 
romantická dobrodružná literatura. Bylo by jen logickým důsledkem středoevropských 
národních hnutí, která se snažila do národní "mytologie" integrovat kulturní hodnoty 
venkovského obyvatelstva - tohoto "zdravého jádra národa", že i v moderní době 

chápeme některé loupežníky především jako rebely. Selští zbojníci jsou proto 
vlasteneckou literaturou dále idealizováni jako hrdinové. Zejména zbojník Juraj Jánošík je 
pro Slováky národním hrdinou, ačkoliv jeho činnost neměla žádné národnostní motivy. 
(Určitě není bez zajímavosti pro dokreslení nacionálního rozměru současné interpretace 
zbojnictví skutečnost, že současná maďarská historiografie zdůrazňuje protihabsburský 
charakter Jánošíkova vystoupení29

, zatímco na Slovensku se vždy hovořilo v jeho případě 
o odboji antifeudálním.) V důsledku těchto kulturních transformačních procesů může 
selský loupežník zůstat i pro člověka v moderní společnosti hrdinou, zatímco lupič z řad 
tuláků je obyčejným vyvrhelem, stejně jako jím byl pro vesničana z 18. století. 

Druhou možností, jak se s tím vypořádat, je ještě jednou kriticky přezkoumat 
diferenci "zbojník-lupič". Ačkoliv tato diference byla ve 2. polovině 20. století obecně 
přijímána a byla formulována nezávisle na sobě ve slovanské i anglosaské historiografii, 
přesto bychom zjistili, že v západoněmecké odborné literatuře byla od 90. let 
zpochybňována. Mám na mysli hlavně výše citovanou Seidenspinnerovu výtku vůči 
Hobsbawrnovu pojetí zbojnictví, jež se opírá o sociální původ zbojníků. Sociální zbojník 
pochází podle Hobsbawmovy definice z řad (usedlého) venkovského obyvatelstva, na 
druhou stranu však, pokud Hobsbawm hovoří o zbojnících, nachází je nejspíše mezi 
pohyblivým venkovským obyvatelstvem (bezzemky a námezdníky), tedy mezi lidmi, kteří 
mohli snadno patřit právě k oné potulné vrstvě. Na první pohled je tato kritika velmi trefná 
a skutečně u Hobsbawma citovaná tvrzení nalezneme. Nicméně se nejedná o skutečný 
rozpor. Můžeme poukázat na některé konkrétní skutečnosti z karpatské oblasti, které tuto 
zdánlivou kontradikci uvedou v soulad a které Hobsbawrn pochopitelně uvádí (arciť jsou 
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jeho příklady z jiných oblastí než z Karpat). Je to především skutečnost, že zbojníky se 
stávali častěji neženatí muži, kteří ještě nepřevzali do své péče selské hospodářství. 
V některých oblastech (např. u východokarpatských Huculů) mělo zbojnictví charakter 
iniciace - muž se mohl stát váženým hospodářem až poté, co strávil jistý čas mezi 
zbojníky. Důležitou zásobárnou zbojníků bylo pak také pohyblivější pastevecké 
obyvatelstvo, tedy lidé, kteří sice nežili celý rok na jednom místě, ale byli bezpochyby 
zemědělsky činí - narozdíl od běžného potulného obyvatelstva, o němž píše 
Seidenspinner. 

Domnívám se však, že v diferenci "zbojník-lupič" se přece jen skrývají určitá 
úskalí. Na čem je vlastně tato diference postavena? Hobsbawma, který je nejvlivnější 
z jejích zakladatelů, primárně zajímal motiv sociálního protestu v činnosti zbojníků, což se 
odráží i v jeho terminologii (social bandit). Druhotně spojuje sociálního zbojníka 
s venkovským obyvatelstvem a obyčejného lupiče s lidmi na okraji společnosti. Takhle se 
propojují dvě kritéria pro určení sociálních zbojníků - kritérium motivace a kritérium 
sociálního původu. Jsou ovšem tato kritéria spolu nutně a zákonitě spojena? Zůstaneme-li 
na půdě pouhého abstraktního teoretizování, pochopíme, že toto spojení naprosto není 
samozřejmé. Můžeme si totiž snadno představit venkovana-zbojníka loupícího z čistě 
sobeckých pohnutek a odsuzovaného venkovskou komunitou. Proč vzniká tento dojem o 
souvislosti mezi motivací a sociálním původem? Podle mého soudu je to z toho důvodu, 
že u nezanedbatelného množství zbojníků se uplatňuje odlišný přístup k venkovanům než 
k ostatním společenským vrstvám nebo v případě delších výprav karpatských zbojníků 
alespoň odlišný přístup k vlastním a cizím venkovanům. Vůči "vlastním" lidem jsou 
uplatňovány morální ohledy, které se nevztahují na příslušníky jiných skupin. Podobně si 
patrně počíná i řada tzv. kriminálních lupičů. I kdyby tyto morální ohledy mohly být dány 
naroveň s motivací "sociálního protestu", což je nejisté, nelze nikterak předpokládat, že je 
můžeme přisoudit naprosto všem zbojníkům venkovského původu. Dochází tak ke smíšení 
dvou rovin, které by měly zůstat odděleny. V opačném případě budou nadále zdrojem 
nedorozumění. Typologie loupežnictva, která by chtěla s oběma těmito rovinami pracovat, 
nemůže patrně vystačit s dvěma kategoriemi loupežníků. 
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2. Stav pramenné základny 

Naše práce bude postavena především na pokud možno důkladné analýze 
folklórních pramenů - lidových pověstí a písní. Pojednávám v ní o některých 

nejslavnějších loupežnických postavách rovněž z historického hlediska, nicméně při tom 
vycházím převážně ze zpracování jejich osudů v sekundární literatuře. Tito slavní zbojníci 
a loupežníci představují ovšem ve skutečnosti pouze zlomek z celkového počtu zbojníků a 
lupičů, kteří v 18. a 19. století ve Střední Evropě působili. Takových totiž byly patrně 
stovky a tudíž při zkoumání soudních dokumentů by bylo sotva možné analyzovat v rámci 
našeho prostoru dostatečně reprezentativní vzorek loupežníků. Folklórní podání je naproti 
tomu možné při současném stavu pramenů analyzovat poměrně důkladně. 

Zvolil jsem jako předmět analýzy pověsti a písně z prostoru Německa, České 
republiky, Slovenska a karpatské části Ukrajiny, s jistými přesahy na území Polska a 
Rakouska. Jelikož mi šlo o to, aby závěry byly co nejvíce průkazné, snažil jsem se o 
shromáždění maximálního počtu pověstí, netvrdím nicméně, že se mi podařilo získat 
všechny publikované pověsti z vybraného území. Objeví-li se tedy nové pověsti, které 
jsem nepoužil, bude možné případně mé závěry co do přesnosti poopravit. Domnívám se 
nicméně, že soubor pověstí, který jsem použil, je dostatečně reprezentativní, aby umožnil 
kvalitní závěry i statistická zpracování. 

Jednou z prvních skutečností, na kterou narazí historik, když se zabývá 
loupežnickými pověstmi ve střední Evropě, je velký rozdíl mezi počtem loupežnických 
pověstí v karpatské a mimokarpatské oblasti. Obecně platí, že německých a českých 
regionálních sbírkách je loupežnických pověstí "jako šafránu'·. Výjimku v tomto ohledu 
činí pouze německý jihozápad- Bádensko, Hunsruck apod., kde byla populární postava 
nejslavnějšího německého loupežníka Schinderhannese. V Čechách je situace obdobná -
v regionálních sbírkách najdeme jen málo loupežnických pověstí. Při tom v Německu jsou 
populárnějšími postavami loupeživí rytíři, kteří jsou zastoupeni hojně např. v saských či 
dolnosaských sbírkách, v alpských zemích se zase častěji než loupežníci vyskytují v 
pověstech pytláci (Bavorsko, Vorarlberg). V karpatské oblasti patří naopak k nejčastějším 
postavám v pověstech právě zbojníci, ať už je to na východomoravském Valašsku, v 
slovenských horských oblastech nebo na Zakarpatské Ukrajině. 

Abych tento rozdíl názorně dokumentoval, pokusil jsem se pro orientační účely 
vyčíslit zastoupení loupežnických a zbojnických pověstí v některých regionálních sbírkách 
bez tématického zaměření. (Samozřejmě tato čísla nelze brát jako absolutní údaje, jedná se 
o víceméně náhodný soubor několika sbírek.) Zjištěné údaje jsou zachyceny v následující 
tabulce. V mimokarpatské oblasti (německé pověsti a pověsti z Čech) je podle tohoto 
souboru zastoupení loupežnické tématiky ve sbírkách průměrně 0,9 %, dvě se sbírek jsou 
z oblastí, které by bylo vhodné označit jako oblasti podkarpatské (sbírky Pekárka a 
Malinowského), v nich je průměrné zastoupení zbojnických pověstí 9,9 %, ve sbírkách 
karpatských je to pak průměrně 21,2 %. Tento více než dvacetinásobný rozdíl mezi 
karpatskou a mimokarpatskou oblastí je jistě pozoruhodný. 

Větší zastoupení zbojnických látek v karpatské oblasti (od východní Moravy až po 
Ukrajinu) zapříčinilo poměrně záhy vznik sbírek, které se specializovaly na tuto tématiku. 
Např. Volodymyr Hnaťuk věnoval v roce 1910 jeden díl svého etnografického sborníku 
ukrajinským zbojnickým pověstem. V Československu vyšla roce 1927 knížka valašského 
malíře Jana Kobzáně O zbojníkoch a o pokladoch, v níž se snažil autor zachytit vyprávění 
o zbojnících, kterým naslouchal ve svém valašském rodišti. V roce 1963 vydal Andrej 
Melicherčík sbírku 
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Příklady zastoupení loupežnických pověstí v regionálních sbírkách 

autor název užší reQion celkem louoežn. v% 
Bádensko Kunzig Badische SaQen 365 5 1,4% 
Porýní Dittmaier Sagen Marchen und Schwánke von Siegerlang 537 18 3,4% 

der unteren SieQ 
Bavorsko Panzer Bayerische SaQen und Brauche 761 1 0,1% 

Haller Frauenauer Sagen, Erzáhlen im Bavorský les 234 o 0,0% 
Bayerischen Wald 

Sasko Kčhler SaQenbuch der ErzQebirQe Krušnohoří 819 2 0,2% 
Lauterbach SaQenbuch des ErzQebirQes Krušnohoří 375 1 0,3% 
Kuhn Sagen und Legenden aus Sachsen 430 1 0,2% 

Dolní Sasko Burde- Historische Volkssagen zwischen 330 1 0,3% 
Schneidewind Elbe und Niederrhein 

Meklenbursko Wossidlo Herr und Knecht 188 3 1,6% 
Sudety Watzlik Bčhmerwald-SaQen lšumava 112 1 0,9% 

Schlegel Oas bčhmische Niederland I Šluknovsko 89 2 2,2% 
Fischer Aus unserer Ascher Heimat Ašsko 142 1 0,7% 

I Cechy Horyna Sluneční střelec Hradecko 152 1 0,7% 
Morava Pekárek Starozlínské pověsti Zlínsko 150 8 5,3% 

Kilianová Chlapci v Zelené hoře Valašsko 62 10 16,1% 
Slovensko Hrabovštiak Oravské povesti Orava 69 14 20,3% 

Ma rec Zlato pod Kriváňom Tatry 56 9 16,1% 
Polsko Jazowski Opowiesci ludu spiskiego S piš 51 11 21,6% 

Malinowski Powiesci ludu na Slélsku Horní Slezsko 97 14 14,4% 
Zaka~tí Skunc Lehendy Zakarpattia 140 45 32,1% 

pověstí o Jánošíkovi pod názvem Jánošík junošík. O další významné edice folklórních 
pramenů se zbojnickou tématikou se zasloužila na Slovensku Viera Gašparíková, která ve 
svém vlastním sběru důkladně zmapovala zbojnický folklór v gemerské oblasti (Zbojník 
Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského !'udu - 1964). Vedle toho vydala ještě ve 
slovenštině dvě edice karpatského zbojnického folklóru Povesti o zbojníkoch zo 
slovenských a polských Tatier (1979) a Jánošík - obraz zbojníka v národnej kultúre 
(1988). S Teresou Komorowskou pak vydala polsky publikaci Zbójnicki dar - Polskie i 
slmrackie opowiadania tatrzafzskie (1976), která obsahuje podobný materiál jako zmíněné 
Povesti o zbojníkoch. Oleksu Dovbušovi v ukrajinské ústní slovesnoti je pak věnován 
sborníček V. I. Tyščenka Narod pro Dovbuša (1965). 

Další významější soubory zbojnických pověstí z karpatské oblasti můžeme najít v 
časopiseckých publikacích od H. Salichové Pověsti o Ondrášovi a Jurášovi (1951 ), od J. 
Sliziitského Kilka slow o Janosika w folklorze podhalafzskim (1963) či od Z. Ujváryho 
Maďarská tradícia o Jánošíkovi (1975). Vedle toho jsem využil také některé obecně 
zaměřené sbírky, z nichž chci zmínit alespoň knihu P. M. Skunce Lehendy Zakarpattja 
(1969), která obsahuje podání z Podkarpatské Rusi. Bohužel jsem nemohl příliš využít 
sbírku vyprávění A. Camanna a A. Karaska Volkserzahlung der Karpathendeutschen 
(Slowekei) z roku 1981, přestože obsahuje řadu kvalitního materiálu. Z důvodu celkové 
šíře své práce jsem se totiž rozhodl tradici oddělených jazykových menšin (v tomto 
případě karpatských Němců) ponechat stranou a zmiňuji se o ní jen ojediněle. 

V Německu jsem našel pouze jednu sbírku pověstí, která se soustředí výlučně na 
loupežnickou tématiku. Gudrun Braune vydal v osmdesátých letech minulého století 
knížku s názvem Thuringer Sagen um Raubritter und Rauber. Oproti karpatským sbírkám 
je zde však zjevná převaha loupeživých rytířů nad loupežníky a zároveň zde najdeme více 
pověstí o těch zlých loupežnících než o těch "ušlechtilých" (Braune používá podobně jako 
řada jiných německých folklórních sběratelů a vydavatelů označení "der edle Rauber"). 
Ve sbírce je uvedeno 25 podání o loupeživých rytířích, 12 o "nebezpečných" loupežnících 
a 2 o těch "ušlechtilých". Tato čísla jsou nicméně poněkud závadějící, neboť vyprávění o 
dobrém loupežníku Paulusovi, které je ve sbírce právě jedno, je ve skutečnosti poskládané 
z řady drobných příběhů, které byly podle všeho vyprávěny i sebrány odděleně a jiný 
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vydavatel by je mohl zcela oprávněně rozdělit na více pověstí (podle mých propočtů to 
mohlo být původně téměř 20 různých vyprávění). Příběhy o zlých loupežnících jsou zde 
naopak většinou krátké a ucelené. 

Zdá se, že tato situace odráží malý výskyt loupežnických pověstí na západ od 
Karpat. Vyvozovat však z počtu těchto zápisů absolutní představu o frekvenci 
loupežnických látek ve venkovské společnosti nelze. Pravdou je, že zde sehrály roli i jiné 
faktory zejména zájem sběratelů o pověsti s loupežnickou tématikou, který byl 
bezpochyby v Německu menší než v karpatské oblasti. O příčinách tohoto menšího zájmu 
bude ještě řeč níže. 

Pro ilustraci problému, nakolik může ovlivnit zájem sběratelů stav pramenné 
základny, můžeme uvést jeden zajímavý příklad. Oskar Schwiir shromáždil řadu 

loupežnických látek z Horní Lužice a publikoval je v článku Volksgeschichte um Karasek 
und andere Oberlausitzere Rduber. Zde je například 30 vyprávění o loupežnickém 
hejtmanu Karáskovi, který představuje výrazný typ sociálního hrdiny- loupežníka, který 
obdarovává chudé. Zajímavé na tom ovšem je, že ve starších sbírkách z Lužice je Karásek 
zastoupen jen dvěma pověstmi a variantou jedné z nich ze severních Čech. Navíc v těchto 
pověstech Karásek sám ani nevystupuje, ale je připomínán v souvislosti s pokladem či s 
vysvětlením jednoho místního názvu. Vzhledem k tomu, že v té době, kdy tyto sbírky 
vznikaly, zde již bezpochyby kolovala ona vyprávění, která později zapsal Oskar Schwiir, 
musíme konstatovat, že si jich dřívější sběratelé prostě nevšímali. Ani později se těmito 
vyprávěními nikdo kromě Schwara nezabýval a tak stručně řečeno nebýt jeho, znali 
bychom dnes 3 karáskovské pověsti místo 33. 

Toto zjištění můžeme uvést do souvislosti s dalšími postavami, např. krušnohorský 
pytlák Karel Stťilpner je v Sasku známější než Jan Karásek, dokonce o něm natočila 
východoněmecká televize seriál. (Nebyl sice loupežníkem v pravém slova smyslu, ale 
bývá mezi loupežníky zařazován - v Sasku se mu dostalo označení ,.krušnohorský Robin 
Hood".) Přesto se mi nepodařilo vypátrat o něm žádné ústní podání v pravém slova 
smyslu. Téměř všechny sbírky saských pověstí o Sti.ilpnerovi mlčí. To poněkud 

kontrastuje s tvrzením Anette Kurové, která v knize Sachsens Morbrenner, Pascher . 
Rduber und Wildschiitzen im Erzgebirge und in der Obrelausitz z roku 1993 píše, že se o 
něm dodnes v Krušných horách vypráví historky. Základním pramenem pro poznání 
Sttilpnerovské tradice je tak jeho životopis z pera C. W. H. Schonberga, kde se sice 
objevuje řada příběhů na úrovni pověstí a které jsou patrně částečně čerpány z ústního 
podání, ovšem Sttilpnerův životopisec čerpal také z vyprávění starého fcytláka a tak 
hodnota těchto vyprávění pro poznání folklórního podání není příliš vysoká. 0 Nikdo se už 
později nepokusil žádné pověsti o Sttilpnerovi sbírat. Teprve od osmdesátých let 20. 
století se začíná Sttilpner objevovat ve sbírkách saských pověstí, přičemž jsou otiskované 
příběhy vždy převzaty ze zmíněného životopisu. Málo úspěšný jsem byl také při pátrání 
po pověstech o bavorském Hieslovi, o němž jinak existuje spousta písní a románů. 

Nižší zájem německých sběratelů o loupežnické látky souvisí patrně s 
romantickým pojetím pověsti odvozeným od sběratelského úsilí bratří Grimmů. 

Loupežnické látky jakožto víceméně realistické příběhy z nedávné minulosti 
nepřitahovaly pozornost sběratelú tak jako vyprávění z dob dávnějších např. s 
tématikou rytířskou. Pravděpodobně byl odlišný zájem západoslovanských a německých 
sběratelú ovlivněn i tím, že v české a ještě více v slovenské národní kultuře převážil obraz 
šlechty jako cizího prvku, zatímco v Německu tomu tak nebylo. (Také bychom mohli říci, 
že karpatští zbojníci byli místním vlastencúm náhražkou za chybějící rytířstvo.) Vedle 
toho vznikl v německé literatuře záhy žánr loupežnického románu, který sloužil jako 
prostředek pro vytváření loupežnické tradice a mohl tak rovněž význam loupežnické 
pověsti v očích sběratelú snižovat. Bylo lze předpokládat, že se mohli doslechnout to, co si 
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lidé přečetli v těchto románech, což asi není zrovna snem žádného folklórního sběratele. 
Romantické chápání pověstí se začalo měnit teprve pozvolna. Příznačné pro tento proces 
je, jak byly sestavovány nově vydávané sbírky regionálních pověstí. Co se týče např. 
Saska, vznikají zde teprve nedávno (v poslední čtvrtině 20. století) publikace, které 
integrují loupežnické pověsti mezi ostatní látky z klasických sbírek. Pouze sbírky z 
jihozápadního Německa obsahují tuto tématiku dříve, např. Badische Sagen (1923) od 
Johanna Ktinziga. V nedávné době pak věnoval zvláštní pozornost loupežnickým 
pověstem Laender Petzoldt, který publikoval v roce 1977 sborník německých historických 
pověstí a v devadesátých letech řadu výborů z pověstí jednotlivých německých zemí. Ve 
větší části těchto edic věnoval loupežnické tématice zvláštní oddíl. (Tyto pověsti 

samozřejmě načerpal ze starších sbírek, ale samotný fakt, že jich shromáždil vícero 
dohromady a vytvořil pro ně zvláštní tématický oddíl, lze považovat za znak většího 
zájmu o loupežníky.) 

V českém prostředí poskytují vhodný pramenný základ dvě práce - před rokem 
1932 pak vyšla v Českých Budějovicích kniha J. Hruschky Der Rauber Grasel in Bohmen 
und Mahren, která obsahuje soubor 28 pověstí o loupežníku Graselovi, druhou takovou 
prací je článek od J. Jermáře Pověsti a vyprávění o Václavu Babinském na 
Mladoboleslavsku (1995), který obsahuje 16 pověstí, z nichž některé pochází z vlastního 
sběru autorova. Určitou orientaci o obsahu loupežnických pověstí z Čech a Moravy pak 
poskytují některé etnografické práce. Loupežnickým pověstem sudetských Němců 
věnoval jednu kapitolu Peter Hans ve své publikaci Geschichtliches Volkssagengut in den 
Sudetenlandern (1978). O jakýsi stručný přehled českých loupežnických podání se 
pokusili v článku Marta Šrámková (1979) a Dagmar Klímová (1983). Bohuslav Šalanda 
pak ve svých pracích Folklórní epika jako projev společenského vědomí (1980) a Ústní 
podání a dějiny (1988) uvádí poměrně rozsáhlé citace z novějších nepublikovaných sběrů 
z počátku 80. let. 

Kromě těchto pramenných edic jsem samozřejmě prošel celou řadu regionálních 
sbírek - a to ve větší míře česk)·ch a německých než karpatských, to především z toho 
důvodu, že v Čechách a v Německu nebylo možné navázat v takové míře na tématické 
edice k loupežnické problematice. V některých takových sbírkách jsem nenašel ke svému 
tématu nic, jinde třeba jedinou pověst atd. Není samozřejmě na tomto místě možné 
všechny tyto sbírky vyjmenovat. 

Přímo z ústního podání už dnes není možné se o zbojnících a loupežnících ještě 
něco podstatného dovědět. Tento komunikační kanál ztratil obecně pro historické 
představy lidí na významu a zbojnictví samo už je historicky poměrně vzdáleným jevem. 
Soudě podle publikovaných sběrů, byla poslední vhodná doba pro sběr loupežnických a 
zbojnických pověstí v 50-tých letech 20. století, dokud žila generace lidí, která slýchala 
tato podání před první světovou válkou. V pozdější době už jsou sběry vyprávění s 
loupežnickou a zbojnickou tématikou notně chudší a pro mimokarpatské oblasti to platí 
dvojnásob. Přesto jsem se spíše pro svou představu pokoušel získat některá loupežnická 
podání přímo v terénu. Dotazoval jsem se takto namátkově v obci Jiřetín pod Jedlovou v 
Lužických horách, v Radlicích na Kouřimsku, v obci Zboj na východním Slovensku a v 
obci Valča na úpatí Malé Fatry. Pouze v Jiřetíně a ve Zboji jsem získal ojedinělé drobné 
informace - v Jiřetíně o loupežníku Karáskovi a ve Zboji informaci o zdejším zbojnictví 
obecně a kratičkou písničku o zbojníku Dovbušovi.31 

Co se týče písní mohl jsem opět v karpatské oblasti navázat na existující soubory 
písní přímo se zbojnickou tématikou. Ukrajinské písňové texty bez nápěvu najdeme např. 
ve zmiňovaném sborníku Hnaťukově či Tyščenkově. Reprezentativní výběr textů 
slovenských a moravských zbojnických písní najdeme u Gašparíkové ve sborníku Jánošík 

obraz zbojníka v národnej kultúre (1988) a ve Strnadelově sborníku Zbojnickým 
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chodníkem (1976), v něm však bohužel nejsou uvedeny narozdíl od ostatních prací odkazy 
či sběratelské údaje. Archivní zápisy slovenských zbojnických písní publikoval P. G. 
Bogatyrjev v příloze ke své práci Slovackije epičeskie rasskazy i liro-epičeskije pesni 
(1963). Patrně nejrozsáhlejším a bohužel obtížně dostupným sborníkem jsou Zbojnícke 
piesne slovenského !'udu od Jiřího Horáka a Karla Plicky vydané v roce 1965, ta je již 
opatřena i některými notovými záznamy. Notové záznamy dále najdeme u některých písní 
v příloze ke knize V. Gašparíkové o M. Vdovcovi (1966), která obsahuje zbojnické písně 
z gemerské oblasti. Větší množství zbojnických písní z Moravského Valašska je ve 
zpěvníku Arnošta Kubeši a Jana Nepomuka Poláška Písně z doby roboty, zbojnické a 
vojenské (vydáno 1993, obsahuje sběry ze 40-tých let). V článku Drahomíra Šajtara 
Lidové písně zbojnické (1951) jsou shromážděny zbojnické písně z české části Slezska. 
Vedle těchto edic zaměřených přímo na zbojnickou tématiku jsem pak využil i některé 
regionální především moravské sbírky. 

V Čechách vlastně žádné lidové loupežnické písně nenacházíme, v několika 
českých zpěvnících, jsem se pokoušel najít alespoň písně zbojnické tématice blízké. V 
Čechách existují dvě kramářské písně o Babinském, které publikoval Čeněk Zíbrt roku 
1928 ve své stati Švanda a Babinský. Olga Jerová pak publikovala v Národopisných 
aktualitách kramářskou píseň o Graslovi. 

U německých písní jsem se mohl opřít o dvě edice písní loupežnických od 
Boehnckeho a Sarkowicze Schlimme Gauner, schone Lieder ( 1996) a od Jilrgena Wolffa 
Rauber- und Wildschiitzenlieder (1990). Vedle toho existuje zvláštní soubor písní o 
bavorském loupežníku Hieslovi v článku Viktora Zacka a Viktora von Geramba Die 
Lieder vom boarischen Hiasl in Deutschosterreich z roku 1919. Pár Hieslovských písní je 
možné nalézt ještě v rozsáhlé publikaci Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters 
aus sechs Jahrhunderten od Wolfganga Steinitze z roku 1955. Kromě sborníku 
Boehnckeho a Sarkowicze jsou v ostatních publikacích uváděny zpravidla nápěvy. Kromě 
písní o bavorském Hieslovi tu však nenacházíme písně v pravém slova smyslu lidové, 
které by vznikaly přímo v ústním podání venkovského obyvatelstva. 

Zcela ojediněle jsem využil též prameny jiného druhu než folklórní. Seznámil jsem 
se s protokoly z procesů týkajících se několika významných zbojnických osob. Jánošíkova 
a Uhorčíkova soudní pře byla publikována opakovaně, např. v knize A. Melicherčíka 
Jura} Jánošík, hrdina protifeudálního odboje slovenského lidu (1956), Gašparíková v 
knize Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského !'udu (1964) zveřejnila 
protokoly z výslechu lidí předvolaných v procese s Michalem Vdovcem. Ludwik Brožek 
publikoval časopisecky pod názvem Zbójnickie sprawy i dokumenty výslechy členů 

Ondrášovy družiny, další prameny k Ondrášovi najdeme také u Aloise Sivka v knize 
Zbojník Ondráš a ondrášovská tradice v slovesnosti slezské oblasti (1959). Sám jsem pak 
nahlédl do spisu ze soudního procesu proti loupežníku Janu Janečkovi v plzeňském 
archivu. Všechny tyto prameny jsem však využil v této práci jen nepatrně. Kromě spisu o 
Janečkovi jsem se ostatní snažil analyticky prozkoumat ve své diplomové práci, takže v 
této práci jsou vlastně využity spíše nepřímo. 

Nakonec jsem namátkou nahlédl také do několika loupežnických románů, abych si 
udělal z vlastní zkušenosti představu o jejich charakteru. Většinu zobecňujících informací 
o loupežnických románech jsem však čerpal ze sekundární literatury. Použil jsem román 
Lips Tulian - Nejobávanější náčelník lupičzi od Kvidona z Felsů, a dva romány o 
Babinském Babinský, powěstný wůdce loupežnický, geho mlád}. wěk mužný, 
dwacetiletý přestálý trest wězenj a konečně geho smrt roku 1879 (kol 1880) a Babinský 
vůdce loupežníků v c~eských lesích (1867). Mezi využité literární prameny jiného druhu je 
možno pak přiřadit knihu E. E. Kische Pražský pitaval a knihy Hory a staletí a Nikola 
Šuhaj loupežník Ivana Olbrachta. 
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3. Typologie zbojníků a lupičů v porovnání s životní dráhou vybraných 
osob 

V přírodních vědách se proveruJe platnost vědecké hypotézy tím, nakolik je 
schopná předpovídat, co se stane v určité situaci. Hypotézu je tak možno ověřovat novým 
pozorováním či experimentem. Historik je o možnost experimentovat ochuzen. Přesto i 
zde je možnost prověřit platnost obecné hypotézy na empirickém materiálu, který nebyl 
použit při jejím formulování. 

Takovou možnost nám poskytuje rozdělení loupežníků na sociální zbojníky a 
kriminální lupiče. Pokud byly na určitém materiálu formulovány charakteristické rozdíly 
mezi oběma typy narušitelů zákona, pak by jiný materiál potvrdil nebo naopak zpochybnil 
hodnověrnost takových zobecňujících závěrů. Tuto možnost nám nabízí práce německého 
historika Carstena Ktithera, který v závěru své práce zformuloval základní rozdíly mezi 
sociálními zbojníky a běžnými lupiči a použil k tomuto zobecnění materiál o 
loupežnických bandách na území Německa. Budou tyto charakteristické rozdíly platit i pro 
postavy z jiných zemí- např. z českých zemí nebo ze Slovenska? 

Zopakujme, jaké jsou podle Ki.ithera charakteristické rozdíly mezi oběma typy. 
Z definice vyplývá, že zbojník pochází z řad venkovanů a zůstává uvnitř venkovského 
společenství- v jistém smyslu pod jeho ochranou, zatímco tzv. "kriminální" lupič pochází ., 
z řad lidí na okraji společnosti- tuláků, nepočestných povolání apod. Další rozdíly, které 
již nevyplývají z definice, nachází v organizaci loupežnických band a v jejich činnosti. 
Podle Ki.ithera jsou to tyto rozdíly: Zbojnická skupina operuje na menším území, neboť je 
spjata se sedláky ve svém kraji, kde je známa a kde může spoléhat na podporu místního 
obyvatelstva. Z toho důvodu také musí být zbojnická skupina ostražitější. Její členové 
nemají na rozdíl od lupičů, zvyklých často na toulavý způsob života, možnost změnit 
rychle své místo pobytu a skrýt se v "mase" tuláků. Lupičská skupina této možnosti hojně 
využívá, její členové se shromáždí jen na určitý čas, během něhož proběhne loupežná akce 
a jen na tuto dobu přijímá skupina jednotné velení. Po akci je shromážděná skupina 
rozpuštěna. Řadoví členové nejsou z důvodu opatrnosti do řady tajemství skupiny 
zasvěceni. Oproti tomuto opatrnému utajení vystupují zbojníci často otevřeně a neskrývají 
při akci svou totožnost- jsou totiž přesvědčeni o oprávněnosti svého odporu. Není pro ně 
také hlavním motivem kořist, přepadají jenom osoby jim nepřátelské. To ovšem vyžaduje 
autoritativní vedení, které umožňuje akceschopnost v boji s pořádkovými jednotkami, ke 
kterému dochází v důsledku otevřeného postupu skupiny a relativně užšího operačního 
prostoru. Zbojníkům se také tento odpor jeví v důsledku jejich přesvědčení smysluplný. 
Autorita vůdce také umožňuje zabránit některým přehmatům ostatních členů, kteří 

nedosahují jeho morálních kvalit. 
Schematicky můžeme popsané rozdíly vyjádřit následujícím způsobem: 

z definice: 
ostatní rozdíly: 

zbojnická skupina 
1) selský původ a zázemí 
2) užší operační prostor 
3) vystupuje často otevřeně 
4) motiv kořisti ne ní hlavní 
5) autoritativní vedení 

lupičská skupina 
tulácký původ a zázemí 
širší operační prostor 
využívá utajení a anonymity 
motiv kořisti je prvotní 
hierarchie jen po dobu akce 

Podívejme se nyní na některé loupežnické osobnosti mimo německé území. 
Budeme při tom hledat odpověď na otázku, zda odpovídají podle typologického zařazení 
Ki.itherově charakteristice. Podíváme se nejprve na dva typické představitele obou druhů 
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loupežné činnosti - Václava Babinského jako představitele lupičství a Jura je Jánošíka jako 
typického zbojníka. Potom probereme několik zbojníků, lupičů, kteří již odpovídají 
typologii méně nebo je u nich dokonce zařazení nejasné. Z karpatské oblasti to budou 
Onráš z Janovic, Oleksa Dovbuš, Michal Vdovec a Nikola Šuhaj, z oblasti mimokarpatské 
Jan Karásek a Jan Janeček. Po srovnání těchto osob s Klitherovou typologií se v závěru 
zmíníme ještě o čtyřech loupežnících, o nichž Klither ve své analýze psal. 

Václav Babinský 

Jedním z mužů, kterého Carsten Kuther neznal, byl český loupežník Václav 
Babinský. Babinský pocházel z rodiny nádeníka, ale později jednoznačně zapadl do 
prostředí tuláckého, kde se začal věnovat zločineckému řemeslu. Narodil se roku 1796 na 
předměstí Litoměřic. Rodina se pak přestěhovala do nedalekých Pokratic. Na vojně 
simuloval šílenství a byl proto umístěn do léčebného ústavu, po propuštění z ústavu roku 
1824 žil jako tulák. Již roku 1825 a pak znovu 1829 byl vyslýchán pro krádeže, které mu 
však nebyly prokázány. Teprve mezi lety 1830 a 1833 spáchal několik zločinů, o nichž 
jsme podrobně a bezpečně informováni, neboť se staly předmětem soudního přelíčení, 
které mu nakonec vyměřilo dvacetiletý trest. Zatčení unikal až do roku 1835, když dva 
roky před tím vytušil nebezpečí ze strany policie a odešel do Polska. V roce 1835 se však 
vrátil do Čech a byl zadržen nedaleko "rodných" Pokratic. 

Největší znalec Babinského- Karel Novotný charakterizuje jeho činnost takto: 

,, Kdekoli se objevil na místě, byl vždycky sám, nanejvýš měl s sebou prvního adjutanta 
Ungermanna anebo druhého, Vattra. K nim jako k nočnímu světlu přilétali pobudové 
z místa, aniž by Babinského a jeho adjutanty osobně a podle jména znali. A proto 
Babinský unikal, proto se mu dařily útěky z vězení, ale místní spolupachatelé vždycky 
uvízli v žalářích a s nimi také lidé naprosto nevinní. "32 

Babinský vystupoval soustavně pod cizími jmény. Často si vybíral jména místních 
osob. Při svém pobytu v okolí Krásné Lípy a Chřibské v severních Čechách se několikrát 
představil jako Josef Fischer. Potom zde spáchal loupežnou vraždu na Janu Blumbergovi a 
místo Babinského byl zadržen skutečný Josef Fischer, proti němuž svědčila řada 

podezřelých okolností. Nakonec se Fischerovi vina na této vraždě neprokázala, ale byl 
usvědčen z jiné loupeže, kterou spáchal v době Blumbergovy vraždy. Babinský měl 
mezitím možnost z místa činu zmizet. Tento postup se u Babinského několikrát opakuje, 
takže můžeme hovořit o určité metodě. Získává pro spolupráci místní pobudy, kteří ho 
skutečným jménem neznají, v okolí se pak představuje jménem místního člověka, aby 
zmátl stopy. Vybírá si jméno někoho, kdo tak jako tak je se zákonem na štíru. Počítá 
patrně s tím, že takovým lidem nebude policie příliš věřit. Po spáchaném zločinu se rychle 
přesouvá na vzdálené místo, aby se vyhnul dopadení. 

Babinský při každém zatčení i při soudním přelíčení vždy sveřepě popíral svou 
vinu a několik zločinů, které s velkou pravděpodobností spáchal se mu nepodařilo plně 
prokázat. I toto sveřepé zapírání mu nakonec pomohlo, neboť v případě, že by mu byly 
prokázány další loupežné vraždy, mohl by se dočkat trestu nejvyššího. Jeho zapírání bylo 
a to v rozporu s nepochybnou rafinovaností, již osvědčil při organizování zločinu, často 
dosti prostoduché. Při zatčení v Kuřivodech 19. ledna 1832 pokousal rychtáře Frankeho na 
palci a další dvě osoby poranil. Při výslechu popíral i při konfrontaci ze svědky, že by se 
dopustil násilí. Připouštěl jen, že pokousal Frankeho, aby zabránil v úmyslu spáchat 
sebevraždu. I ve vězení nadále trval na své nevině a přehnanou zbožností se chtěl domoci 
předčasného propuštění. Trest si však odpykal celý - nejprve na Špilberku a později 
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v Kartouzích (Valdice) u Jičína- a to "nejen na den a hodinu, ale i minutu a vteřinu. A 
tak byl zklamán ve svém očekávání a proto opouštěl Kartouzy, jsa úplně deprimován a 
kdysi obávaný zlosyn, lstivý jako kočka, odvážný jako šelma odcházel ze brány kartouzské 
s hlavou sklopenou, tiše a pokorně jako jehně. '· .33 

Posléze dělal zahradníka v Řepích u kongregace milosrdných sester, kde byl 
nalezinec a později ženská věznice. Babinský byl ke konci života velmi zbožný, dokázal 
se radovat z toho, když vypěstoval pěknou růži a občas si stěžoval na zkaženost dnešního 
světa: "Poctivý člověk musí se skoro bát jít po silnici. "34 Zemřel 1. srpna 1879 ve věku 83 
let. 

Babinský je tedy nepochybným příkladem typu lupičského. Dají se na něj uplatnit 
všechny body Klitherovy charakteristiky. Nebyl sice rozený tulák, ale do tohoto prostředí 
zapadl, našel zde i svou družku Apolenu Hoffmannovou. Jednal v utajení- používal řady 
cizích jmen a pro tyto účely si dokonce padělal doklady. Přibíral společníky, kteří ho 
jménem neznali a po činu se rychle přesouval jinam. Z loupeží bral zpravidla největší 
podíl a kořist byla zjevně u něj hlavním motivem. Při tomto srovnání Babinského 
s obecnou charakteristikou se přímo nabízí otázka, nakolik je skutečně Babinský 
"autorem" své zločinecké metody a nakolik se jí naučil od někoho druhého. Je možné se 
ptát, zda tyto velmi účinné lupičské metody, nebyly ve skutečnosti prověřeny tradicí a 
v určitém prostředí předávány z generace na generaci. Pokud se jim Babinský přiučil, 
vysvětlovalo by to rozpor mezi důvtipnou metodou a jeho jinak mnohdy prostoduchým 
chováním. Do určité míry mohla být ovšem prostoduchost předstírána, neboť již dříve na 
vojně simuloval úspěšně šílenství. Jinak jeho vystoupení pozoruhodně zapadá do doby, 
kdy loupežnickým bandám podle Klithera v podstatě "odzvonilo". 

Juraj Jánošík 

Jako příklad sociálního zbojnictví by nám mohl posloužit Juraj Jánošík. Juraj 
Jánošík byl zbojníkem pouze krátkou dobu od září 1711 do zimy příštího roku 
(171211713), přesto se z něj stala největší zbojnická legenda střední Evropy. Eric 
Hobsbawm na jeho adresu poznamenal, že o nikom tak bezvýznamném nevznikly stovky 
písní. Skutečně si člověk při pohledu na Jánošíkovy osudy klade otázku, proč zrovna on se 
stal postavou v pravém slova smyslu mýtickou - "archetypem" zbojnického hrdiny, když 
osobností, které by mohly tuto úlohu plnit stejně dobře, byly na Slovensku přinejmenším 
desítky. V podstatě existují čtyři možná vysvětlení: za prvé, že se tak stalo čistě náhodou, 
za druhé možnost, že bylo něco zvláštního na době, kdy žil, tj. že byla právě tato doba 
natolik rozjitřena, že potřebovala stvořit svého sociálního hrdinu více než doba jiná, a za 
třetí možnost, že bylo něco zvláštního na osobnosti samotného Jánošíka- něco, co už pro 
nás nemusí být ze soudních protokolů čitelné. Za čtvrté je možné uvažovat ještě o tom, že 
jistou roli mohlo sehrát jeho jméno, připomínající jedno z nerozšířenějších mužských 
jmen Jan. Ve folklórní tradici mu tak mohly být připsány písně o historicky nekonkrétním 
Janíčkovi-zbojníkovi. 

Zdá se, že doba jeho působení skutečně něčím zvláštní byla. Byla to doba po 
porážce rákocziovského povstání, doba velkých nadějí a velkého zklamání. Uherská 
šlechta se pokusila získat na svou stranu poddané obyvatelstvo příslibem zrušení 
poddanství. Ani podpora poddaných však nakonec nedokázala odvrátit porážku povstalců, 
mezi nimiž byl i Juraj Jánošík. Snad se naděje a zklamání z tohoto neuskutečněného 
programu povstání transformovaly do podoby jánošíkovského mýtu. Ale proč zrovna 
,jánošíkovského'·, když podobných zbojníků byla řada? Snad to byla právě jeho krutá 
poprava spadá do doby, kdy se zlomily naděje na obnovu povstání, snad Jánošík byl 
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schopen ztělesnit konec těchto nadějí. Alespoň prozatím, neboť podle legendy čeká 
Jánošíkova valaška zaťatá v javoře na Královej holi na nového zbojnického hrdinu. 

Podíváme-li se blíže na to málo, co o Jánošíkovi víme, zjistíme, že nebyl tak 
obyčejný zbojník, jak se na první pohled zdá. Zbojníkem se stal ve 23 letech. Tehdy už 
měl za sebou účast na kuruckém povstání i službu v císařském vojsku, která měla tuto 
účast na povstání odčinit. Ze služby ve vojsku se ale rád vrátil do rodné Terchové, když ho 
otec vyplatil. Tam ho vyhledal Tomáš Uhorčík, aby ho zlákal na zboj. Seznámili se na 
Bytčanském zámku, kde Jánošík pobýval jako císařský voják a Uhorčík jako uvězněný 
zbojník. Oba se zde spřátelili a Jánošík vězni prokázal "jistá dobrodiní", o jejichž povaze 
se můžeme jen domýšlet. Uhorčíkovi se posléze z vězení podařilo utéct, otázkou zůstává, 
zda mu při útěku pomáhal Jánošík či ne. Uhorčík byl zkušený zbojník, chodil po zboji 
celkem pět let, přičemž další tři roky strávil ve vězení. Stal se kapitánem početné 
zbojnické družiny a kdysi také vypil kouzelný nápoj proti "zbrani a právu", který uměla 
připravit jistá Polka Margeta. V případě kouzelného nápoje nejde tentokrát o legendu, ale 
o skutečnost, kterou Uhorčík uvedl při výslechu.35 

Mezi oběma muži vzniklo silné přátelství. Vedle pobytu na Bytčanském zámku je 
spojovala i účast na kuruckém povstání. Nevíme ovšem, jaké názory oba muže spojovali. 
Každopádně Jánošík se nechal zlákat a někdy kolem svatého Michala (29. září) se zavázal 
zbojnickou přísahou. Uhorčík ovšem družinu velmi brzy opustil a poněkud překvapivě 
předal vedení mladému nováčkovi Jánošíkovi, což opět svědčí o důvěře, jakou si u něj 
Jánošík získal. Hlavním důvodem Uhorčíkova odchodu byla svatba, 5. řijna se totiž oženil 
s dcerou jablunkovského bači Stoligy a po svatbě se usadil v dosti vzdáleném Klenovci 
v Malohontské stolici, přijal jméno Martin Mravec, vedl bezúhonný život, stal se pastýřem 
a dokonce též obecním strážníkem (hajduchem). 

Zbojnická družina, kterou Jánošík vedl, operovala především v oblasti horní 
Kysuce, odkud pocházela většina členů, někteří však byli z míst o něco vzdálenějších, jako 
např. Jánošík z oravské Terchové, několik lidí z Moravy, ze Slezska a z Polska. Celkem 
víme o 37 členech této družiny, přičemž v ní ovšem nepůsobili všichni zároveň. Když 
Jánošík družinu přebíral, docházelo mezi zbojníky k jistým sporům. Několik členů 

podnikalo akce za Uhorčíkovými zády, např. Turiak-Huncaga a Plavčík, kteří údajně 

zastřelili pátera z Domaníže. Jánošík zřejmě s tímto činem nesouhlasil a přestože o obou 
mužích mluví ve své výpovědi, neoznačuje žádného z nich za svého druha. 

Jánošíkova činnost se zaměřovala na přepady šlechty, měšťanů, kupců a 
duchovních, nemáme zprávy o tom, že by přepadal obyčejné sedláky, ale troufl si na 
císařské vojáky. Nedopustil se také žádné loupežné vraždy. Vzhledem k tomu, že vedle 
peněz shromažďoval zbraně a byl ve spojení s rákocziovským plukovníkem Viliamem 
Vinklerem, který připravoval nové povstání na severozápadním Slovensku, je téměř jisté, 
že Jánošík se chtěl na tomto povstání podílet. O jeho motivech se můžeme jen domýšlet, 
při výslechu se totiž ke spojení s rákocziovci nehlásí. Dále máme doklady o tom, že spolu 
s Uhorčíkem půjčovali nebo darovali peníze některým svým sousedům v Terchové a 
Klenovci, takže bychom mohli říci, že Jánošík skutečně "bohatým bral a chudým dával". 

Juraj Jánošík byl nakonec dopaden v Klenovci na návštěvě u Uhorčíka, známého 
zde ovšem jako Martin Mravec. 17. března 1713 byl Jánošík odsouzen k trestu smrti 
zavěšením za žebro na hák. Před tím byl podroben lehčímu i těžšímu mučení, ale přesto 
neprozradil jméno žádného z žijících kamarádů- uváděl pouze ty, kteří byli po smrti, a o 
Tomáší Uhorčíkovi, který byl zároveň s Janošíkem uvězněn a jehož inkognito dosud 
nebylo odhaleno, prohlašoval, že ho zabili hajduci v kremnických horách. Trest byl 
vykonán bezprostředně po vynesení rozsudku nebo nejpozději následující den. Tomáš 
Uhorčík byl nakonec poznán a také odsouzen jako zbojník asi měsíc po Jánošíkovi. Jeho 
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výpovědi u soudu byli obšírnější a trest mírnější- byl odsouzen k lámání kolem "počavše 
od hrdla'·, což znamenalo oproti lámání počatému od nohou rychlou smrt. 

Na Jánošíkově činnosti je zajímavých několik okolností - podle toho, co víme, 
nebyla hlavním motivem kořist, ale příprava povstání. Do jaké míry byla tato činnost 
motivována idealistickými pohnutkami se můžeme jen dohadovat. Jisté je ovšem jeho 
spojení s rákocziovskou opozicí. Vedle Vinklera narážíme ještě na podžupana 
malohontské stolice a bánského podnikatele Pavola Lániho, který Uhorčíkovi a Jánošíkovi 
již dříve pomohl a zastával se jich i při soudním procesu. Dotyčný muž byl rovněž 
účastníkem povstání. Vidíme oba zbojníky také v roli dárců, čímž vlastně naplňují naši 
představu o šlechetném zbojníkovi. Těžko lze v jejich případě hodnotit operační prostor 
bandy jako úzký, i když se zdá, že akce byly organizovány z jednoho centra. Jednoznačně 
však měla skupina autoritativní velení a závazek vůči skupině je vyjádřen zbojnickou 
přísahou. Jánošíkova činnost také odpovídá Klitherově tvrzení, že sociální bandité 
"považují za smysluplné klást bezprostřední odpor vojenským jednotkám". Možnost 
úkrytu poskytovaly Jánošíkově družině především salaše, několikrát se ukrýval také 
v Terchové např. u tamějšího kantora. Činnost jánošíkovské družiny odpovídá tedy dosti 
přesně charakteristice (sociálního) zbojnictví. Jediné pochybnosti mohou být ohledně 
užšího operačního prostoru. 

Ondráš z Janovic a Oleksa Dovbuš 

O jiných zbojnících, okolo nichž se vytvořila legenda srovnatelná s jánošíkovskou, 
máme bohužel ještě méně zpráv než o Jánošíkovi. Jsou to Ondráš a Oleksa Dovbuš. Spolu 
s Jurajem Jánošíkem jsou to tři nejslavnější zbojníci slovanské části Karpat a legenda, 
která se okolo nich vytvořila, odpovídá definici hrdinského mýtu v užším slova smyslu. 
Zmínění zbojníci jsou patrně poslední středoevropské osoby, kterým se dostalo výsady 
stát se mýtickým hrdinou. Nyní však obraťme pozornost k jejich skutečnému životu. 

Ondráš a Dovbuš nebyli nikdy dopadeni a proto nemáme k dispozici - tak jako 
v případě jiných loupežníků- jejich výpovědi při soudním přelíčení. Za těch několik málo 
zpráv o jejich činnosti vděčímě pouze výslechům jejich druhů, kteří však byli dopadeni až 
po jejich smrti. Činnost obou spadá do 1. poloviny 18. století. Ondráš byl současník Juraje 
Jánošíka a zemřel pouhé dva roky po něm -v noci na 1. dubna 1715 byl zabit členem své 
bandy Jiřím Juráškem. Oleksa Dovbuš pak byl zastřelen sedlákem Štěpánem Dzvinkou 24. 
srpna 1745, když se snažil násilím vloupat do jeho domu. 

Ondráš (1680-1715) - celým jménem Ondřej Fuciman, dříve omylem označovaný 
za Ondřeje Šebestu - byl synem janovického fojta, pocházel tedy z dobře postavené 
rodiny a Ondrášův otec zřejmě o synově činnosti věděl. V době svého působení se stal 
dosti obávaným, neboť na něj byla vypsána odměna 100 zlatých. O lidech z Ondrášovy 
skupiny víme jen málo, najdeme mezi nimi jednoho tkalce, jednoho ovčáka, jednoho 
bývalého žebráka a vojáka v jedné osobě. Nejznámější z jeho družiny byl Jura Jurášek -
hospodář v Malenovicích. V době Ondrášovy smrti mu bylo asi 37 let, měl ženu a pět dětí. 
Podobně na tom byl Jiří Polenda z Malenovic- také otec pěti dětí. Jurášek a Polenda měli 
dostat nejprve milost a odměnu za zabití Ondráše, dopustili se však dalších loupeží a 
násiln, 1sti při zatýkání, takže místo odměny se dočkali trestu smrti. Další tři zbojníci, kteří 
se údajně podíleli na vraždě Ondráše, skončili z týchž důvodů na galérách v Rijece. U 
dalších společníků víme většinou jen jméno a bydliště. Mezi přepadenými se objevují 
židé, hospodští, mlynář a jakýsi náhodný pocestný. Není tedy ani stopy po tom, že by 
přepadali pouze pány, jak tvrdí pozdější tradice.36 

Z těchto omezených zdrojů můžeme Ondrášovu skupinu charakterizovat jen velmi 
stručně. Prostorový okruh jejího působení, jak o tom svědčí místa přepadů a bydliště 
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spolupracovníků, byl omezený na Frýdecko. K družině patřili lidé z různých stupňů 
společenského žebříčku tehdejší vesnice. Zmíněný žebrák Syrota z Pierstce u Těšína ze 
skupiny odešel, protože prý nedostával podíl z kořisti ale jen stravu. Nižší postavení ve 
skupině však nemuselo způsobit jen nižší postavení společenské, ale též jeho nízký věk 
(21 let). Jakou motivaci měl Ondráš pro svou činnost se už nedovíme, chování jeho 
společníků však svědčí o tom, že jim šlo hlavně o kořist. Ta byla většinou skromná, 
protože se nepouštěli do větších a náročnějších akcí. Pět zbojníků, kteří byli propuštěni 
z vězení díky tomu, že se přihlásili k vraždě svého obávaného vůdce, se hned v den svého 
propuštění dopustili dvou loupežných přepadení, což ukazuje na nedostatek jakéhokoli 
plánování. O tom, zda byla skupina řízena autoritativně, se také nic nedovídáme. Jediné, 
co je na tomto případu překvapivé, je skutečnost, že na Ondráše byla vypsána tak vysoká 
odměna, i když výslechy jeho společníků neprozrazují žádnou vážně nebezpečnou činnost, 
ale jen drobnější loupeže. Na druhou stranu jeho banda řádila asi pět let, takže z jejích činů 
známe jen zlomek a je tudíž pravděpodobné, že nám některé podstatné zločiny unikají. 
Zajímavé také je, že se Ondrášova družina po jeho smrti tak rychle rozložila. To může 
nasvědčovat tomu, že akceschopnost družiny byla spojena s jeho osobou. 

Jméno Oleksy Dovbuše se vyskytuje v různých podobách, jako Dovbuš, Doboš, 
Dovboš, Do(v)boščuk. Datum jeho narození neznáme, víme jen že byl synem Vasila 
Dovbuše podruha z Pečenižyna nedaleko Kolomyje. Otec synovo povolání schvaloval, ale 
později se ho veřejně zřekl, protože začal být volán k trestní odpovědnosti za napomáhání 
loupežníkům. Oleksa byl vůdcem loupežnické bandy plných sedm let - v letech 1738 až 
1745 a nikdy se nedostal do rukou "spravedlnosti". Působil na rozhraní tří zemí- Polska, 
Uher a Moldávie, což mu umožňovalo unikat před pronásledováním přes státní hranici. 
Byl velmi opatrný a vždy nocoval odděleně od svých druhů. Když jednou přepadl oddíl 
smoláků pod vedením plukovníka Przyluského (smoláci byly zvláštní jednotky ~ro boj se 
zbojníky) jeho tábor a mnoho jeho lidí zabili a zajali, jemu se podařilo uniknout. 7 

Přepadal židovské a arménské kupce, šlechtické dvory i vesnice, dopouštěl se 
vražd a své oběti mučil, např. Konstantinovi Zlatnickému v Boršově u Bučače pálili 
zbojníci ruce, sypali mu na tělo žhavé uhlíky a zabili celou jeho rodinu. N abízené výkupné 
tehdy odmítl Dovbuš údajně se slovy: "Nepřišel jsem pro peníze, ale pro tvou duši, abys 
více nemučil lidi." Podle kroniky lvovských bemardinů byl Konstantin Zlatnický krutý 
pán, který zabil mnoho lidí. I některé další přepady měli charakter msty - vražda rychtáře 
Mikuláše Didušky, který vyhrožoval jeho dopadením, útok na Mikuličany, kteří bránili 
arménské kupce a zabili dva Dovbušovy lidi. Jeho činnost má tedy charakter otevřeného 
boje- zastrašování a pomsta místo utajení vlastní činnosti. 

O ušlechtilých motivech jeho činnosti není nic známo, pozoruhodně se však u něj 
mísí krutost s jakousi velkorysostí a soucitem. Když přepadl dvůr v Holoskově a našel zde 
jen čerstvě narozené dítě, matku a porodní bábu, upustil od loupeže, přijal pohoštění a 
daroval bábě dva zlaté. Jindy údajně, když měli jeho chlapci na mušce houf smoláků a 
mohli začít střílet ze zálohy, dal Dovbuš pokyn, aby nestříleli, protože má každý doma 
ženu a děti. 

Nakonec byl Dovbuš smrtelně postřelen 24. srpna 1745 sedlákem Štěpánem 
Dzvinkou, když se snažil vloupat do jeho domu. Byl naveden Dzvinkovou bývalou tchýní, 
které se zdráhal vydat zpět věno zesnulé manželky. Tchýně řekla Dovbušovi, že po něm 
Dzvinka slídí a že ho chce zabít, proto se na něj obávaný zbojník se svými muži vypravil. 
Když násilím vyvalili dveře do chalupy, Dzvinka střelou z půdy Dovbuše zasáhl. Dovbuš 
dal pokyn, aby podpálili dům, ale nepodařilo se jim oheň vykřesat a tak nakonec zbojníci 
se slábnoucím Dovbušem odešli. Druhý den nalezli vesničané Dovbuše ještě živého v lese 
pod jedním smrkem. Odmítl zpověď i svátost a na Dzvinkovu otázku, kdo ho na něj 
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poslal, odpověděl: ,,Nezáleží na tom. Taková smrt mi byla souzena. "38 Zemřel poté, co ho 
donesli do Kosmače. 

Činnost Ondráše a Dovbuše nese některé znaky zbojnického typu, ale jsou zde i 
odchylky. Dovbušova činnost nese jisté stopy msty, která snad mohla být v některých 
případech i mstou za nespravedlnost na venkovanech. U Ondrášovy družiny převažuje 
motiv kořisti a u Dovbušovy skupiny nejspíš také není zanedbatelný. Obě skupiny nesou 
stopy autoritativního vedení, u Ondráše je zřejmé selské zázemí u Dovbuše také. 
Ondrášova skupina pak měla poměrně úzký operační prostor, zatímco Dovbušova družina 
(soudě podle pohybu vojsk při jejich pronásledování) jeden z nejrozsáhlejších, s jakým 
jsem se u zbojnických a loupežnických band setkal. 

Michal Vdovec 

Michal Vdovec žil v letech 1803-1832 a je zbojníkem, okolo kterého se vytvořila 
jedna z rozsáhlejších slovenských legend. Vdovec (ve vyprávěních také Dovec, Vdovčík, 
Doučík apod.) představuje v legendě typ ušlechtilého zbojníka. Jeho skutečný životní 
příběh však takovému hodnocení podle mého soudu příliš neodpovídá. Vdovec se narodil 
v obci Henckovce v rodině bezzemků, která se živila pastevectvím. Ve dvanácti letech ho 
nalézáme daleko od domova jako sluhu u koní v armádě. Tenkrát byl u města Strassburg 
obviněn z toho, že se podílel na krádeži koní. Vlastní zbojnická dráha počíná rokem 1820, 
kdy dezertoval z vojska a vrátil se do rodného kraje, kde se začal živit loupežemi. 
Několikrát se ocitl ve vězení a celkem pětkrát se mu z něj podařilo uprchnout, dvakrát byl 
stoličním soudem odsouzen k trestu smrti, ale vyšší instance - vídeňská dvorní kancelář -
rozsudek změnila na desetiletý žalář v okovech. V roce 1832 byl odsouzen na smrt po třetí 
a rozsudek byl vykonán. V té době platilo na území dnešního východního Slovenska 
stanné právo zavedené v důsledku rozsáhlého lidového povstání v předchozím roce. 

Z pramenů lze vyčíst, že Vdovec se v žádném případě neomezoval na loupeže 
bohatých.~9 Mezi jeho oběťmi byli obyčejní venkované nebo obyvatelé salaší, kromě nich 
také obyvatelé měst - řemeslníci, obchodníci, panstvo. Někteří lidé z vesnic se s ním 
spolčovali, poskytovali mu úkryt a přechovávali kradené věci. Celkem bylo u soudu 15 
lidí označeno za jeho napomahače (mezi nimi i henckovský rychtář) a několik odsouzeno 
k bití nebo k půlročnímu vězení. Dotyční se bránili tím, že byli ke spolupráci donuceni a 
že se báli zbojníky udat, aby nezahubili celou rodinu. Postoj venkovanů k jeho osobě není 
tedy zcela jasný. Víme, že se dopouštěl často násilností, není však jasné, kolika se mohl 
dopustit vražd. Je zaznamenáno vyprávění dcery kněze, který Vdovce zpovídal. Otci prý 
Vdovec sdělil, že se dopustil tří vražd, ze soudních protokolů se žádný dosvědčený případ 
vyčíst nedá. Vdovec se potloukal vždy s několika málo kumpány, nevytvořili však žádnou 
organizovanou skupinu. Operační prostor se omezoval na širší okolí Henckovec, z čehož 
tvoří výjimku výprava do polského Zakopaného. 

Jeho jednání tedy jednoznačně nelze označit za sociální vůči venkovanům a ani 
jejich postoj vůči němu není zcela jasný. Mnozí lidé ho neudali. Bylo to ze strachu před 
zbojníkem, z důvodu spolupráce či jen proto, že vrchnost byla pro poddaného hrozivější 
nepřítel než zbojník? Vznikají zde tudíž určité pochybnosti ohledně jeho zařazení, pokud 
bychom si chtěli zbojnictví představovat pouze na základě kladného vztahu mezi 
zbojníkem a většinou místních venkovanů. Avšak vzhledem k tomu, že jeho sociální 
zázemí přece jen tvořili lidé z vesnické společnosti (možná i samotný rychtář), domnívám 
se, že by měl být označen za zbojníka. 
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Nikola Šuhaj 

Postava Nikoly Šuhaje spadá do období po první světové válce. Je tedy jedním 
z posledních zbojníků a pro nás představuje zajímavý případ také z toho důvodu, že 
spisovatel Ivan Olbracht se pokusil zachytit v jeho případě právě vznikající zbojnickou 
legendu. Z tohoto hlediska představuje podstatný pramen jeho stať Loupežníci v knize 
Hory a staletí, i když v obecném povědomí samozřejmě je více zapsán román Nikola 
Šuhaj Loupežník. Je to asi jediný případ karpatského zbojníka, kdy se u zrodu jeho 
legendy vyskytl bystrý pozorovatel s úmyslem tento zrod zachytit. 

Pokud bychom si hned na začátku chtěli položit otázku, jestli byl Nikola Šuhaj 
zbojník nebo obyčejný loupežník, dostali bychom od historiků odlišné odpovědi. Anglický 
historik Eric J. Hobsbawm označil Olbrachtův román, který je historické realitě velmi 
věrný, za nejpřesnější literární obraz sociálního zbojnictví, jaký četl. Naproti tomu polská 
historička Janická-Krzywdová popírá, že by Šuhaj byl pravým zbojníkem. Tato rozporná 
stanoviska naznačují, že odpověď není jednoduchá. 

Šuhaj pocházel z řad venkovského obyvatelstva. V jeho případě nemůžeme mluvit 
o tom, že by kolem sebe vytvořil organizovanou skupinu, i když své akce prováděl 
s několika společníky. Ke konci své dráhy se však omezil na spolupráci s mladším 
bratrem. Původním popudem pro nastoupení loupežnické dráhy byla dezerce z vojny a 
potřeba přečkat do konce války, později se jím stala potřeba výdělku - kořisti. Motivů 

idealistických u něho nenalézáme. Také nemůže být řeč o tom, že by rozlišoval mezi 
svými oběťmi. Jednou ovšem vrátil ukradených 150 korun vozkovi, který si postěžoval, že 
je invalida. Jinak přepadal vedle obchodníků a židů také ovčáky a další vesničany. Přesto 
nikdo z vesničanů nepřispěl k jeho dopadení, 6. července 1921 přepadali bratři Šuhajové 
vozy z chustského jarmarku, vidělo je několik vesničanů svážejících seno, ale nikdo je 
neudal. Šuhaj se dopustil několika vražd, např. zastřelil četníky, kteří ho pronásledovali, je 
však zodpovědný i za vraždy loupežné. Odhad celkového počtu těchto zločinů je ovšem 
ztížen tím, že se neocitl před soudem, který by mu je byl nucen dokázat. Kromě toho v té 
době došlo k řadě zločinů, které mu byly obecným míněním připsány, ač se jich s největší 
pravděpodobností nedopustil. 

Postoj obyvatel Koločavy k jeho činnosti, bychom však těžko mohli označit jako 
její schvalování, a to i přesto, že nebyl nikým zrazen četníkům, takže ho jeho společenství 
evidentně "krylo". Rada Huber z užhorodské civilní zprávy ovšem charakterizuje situaci 
v červenci 1921, jako by byl Šuhaj místním obyvatelstvem podporován a bezezbytku 
obdivován: 

Postava tohoto vúdce je opřádána pověstmi s pravdivým. nebo vybájen)m podkladem: 
však vykládá se o něm, že byl legionářem, že své činy provádí jen proto, aby podporoval 
lid rusínský a zbavil jej nenáviděného živlu židovského. Pověsti tyto činí v očích lidu ze 
Šuhaje osobu hrdinnou, takže je zde nebo onde mezi lidem považován za jakéhosi 
národního hrdinu, metlu bohatých. Obc~anstvo v okresech, kde Šuhaj řádí, jemu i jeho 
společníkúm nadržuje tím, že neprozrazuje jeho pobytu, dává mu výstrahy, zanáší mu 
potravu do jeho skrýší. takže bezpečnostním úřadzlm nedostává se žádné pomoci ze strany 
obyvatelstva k jeho dopadení ... 40 

Tato slova dosvědčují dvojí - vzniká zbojnická legenda a obyvatelstvo nepomáhá 
úřadům. Přesto se na základě dalších pramenů domnívám, že obě záležitosti je třeba 
chápat odděleně. Obdiv k Šuhajovi a rodící se legendu nelze patrně vztahovat na 
Koločavu, kde sice vesničané úřadům nepomáhají, ale přesto je mezi nimi a zbojníkem 
zřetelné napětí. Z celého případu jsem si odnesl dojem, že postoj koločavských lze spíše 
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označit za skupinovou loajalitu - nadřízené moci se neudává člověk z vlastní skupiny ani 
tehdy, když se dopustí něčeho špatného. 

Nikola Šuhaj se proti obyvatelům své vesnice původně nestavěl. To se změnilo, 
když v červenci vypálil chalupu Ivana Derbačka. Zjevně se jednalo o akt msty, přičemž je 
nám utajena podstata sporu, zřejmě toho však nebylo dosti a tak Šuhajové 
šestapadesátiletého Derbačka 13. srpna 1921 zastřelili, když v šest ráno kosil na louce 
seno. Dva dny na to byli zabiti oba Šuhajové a to koločavskými sedláky Adamem 
Ivaničem, Ivanem Burkalem a Danilem Markusem. Zdá se, že mezi oběma událostmi by 
měla být logická souvislost: Šuhaj umírá ve chvíli, kdy se obrátil proti "vlastnímu" 
člověku a z rukou "vlastních" lidí, kteří ho před tím nikdy nezradili četníkům. Vražda 
Šuhajů byla naplánována, tři muži se na ní podle vlastních slov domluvili pár dní předem. 
Nelze tedy již jednoznačně říci, zda při jejich rozhodování sehrála vražda Derbačka 
rozhodující roli. Určitě však hrálo roli to, že Šuhaj začal být pro své okolí nebezpečný. 
Všichni tři mluvili o události věcně a bez emocí a popsali četníkům svůj poslední 
rozhovor se Šuhaji, než je v nestřeženou chvíli ťali sekerou do hlavy a vyrvali jim jejich 
pušky. Šuhaj prý mimo jiné v tomto rozhovoru vyhrožoval a vypočítával koho ještě po 
Derbačkovi zabije. Známá je také okolnost, že četníci se pokusili přisvojit si Šuhajovo 
zneškodnění. Hobsbawmu k tomu podotýká, že tato praxe byla při pronásledování banditů 
natolik rozšířená, že na Sardinii dala vzniknout úsloví "zabitý po smrti jako zbojník 
četníky'·. 41 

Ivanič, Burkalo i Markus odcizili Šuhajům 6030 korun a několik věcí, které se u 
nich našli při domovní prohlídce. Našli se však u nich i věci z dalších loupeží, aniž by byli 
dotyční schopni vysvětlit jejich původ. Při tom však popírali, že by byli Šuhajovými 
společníky. Ať už k nim přišli jakkoliv, je jisté, že ani Šuhajovým vrahům, nebyla loupež 
vysloveně proti mysli. Nakonec však byli osvobozeni, zaplatili soudní výlohy a odměna za 
Šuhajovo dopadení nebyla nakonec vyplacena nikomu.42 

Jan Karásek a Jan Janeček 

S výjimkou Babinského jsme doposud mluvili o zbojnících karpatských. 
Podívejme se ještě na dva nekarpatské loupežníky, kteří také nebyli předmětem Klitherovy 
analýzy. Je to Jan Karásek (1764-1809) a Jan Janeček (1838-1871). 

V případě Jana Karáska jsem na pochybách, zda ho řadit mezi "kriminální" lupiče 
či mezi sociální zbojníky. Jan Karásek4 ~ pocházel ze Smíchovské truhlářské rodiny a po 
období vandrování, se usadil v saském Steinigtwolmsdorfu, kde provozoval obchod ze 
suknem a později pracoval jako truhlář ve Wiese. Provozoval živnost, usadil se a začlenil 
do venkovské společnosti a to daleko od svého rodiště. Důvodem pro odchod do Saska 
bylo to, že v Čechách byl pronásledován jako dezertér. Poprvé byl ovšem chycen omylem 
místo jiného zběha a i když byl omyl rozpoznán, od vojska se mohl dostat jen za cenu 
zběhnutí. Na základě tohoto začlenění bychom ho měli tedy spíše považovat za sociálního 
zbojníka, přičemž i další členové jeho bandy byli převážně usedlí řemeslníci. 

Rebelantských motivů u něj ovšem nenajdeme. Karáskovi šlo vždy především o 
kořist a zájem o vlastní finanční zajištění prozrazuje také další průběh jeho života, např. 
několikrát mění povolání, zjevně proto, aby dosáhl vyššího výdělku. Po vyučení truhlářem 
se učí řeznictví, pak se věnuje podloudnictví a posléze se usazuje jako obchodník se 
suknem. Když pak shledá lukrativnějším řemeslo loupežnické, věnuje se navenek opět 
truhlářství. Nenalézáme také důkazy o tom, že by chudé lidi šetřil z principu. Přepadal 
vhodné venkovské chalupy, především ovšem ty, o nichž měl předem zjištěno, že zde 
nalezne bohatou kořist. Své přepady dopředu připravoval a rozhodně nebyl typem 
loupežníka, který obere náhodného pocestného o pár krejcarů. Z místa také neodnášel 
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drobné mince ani mince střední hodnoty a zakázal to též ostatním. Zvláštní jsou jeho 
morální zásady - krádež obhajoval před jedním svým kumpánem slovy, že včely a ptáci 
rovněž kradou a nikdo jim to nemá za zlé. Neštítil se při tom ani násilí, aby se domohl své 
kořisti (většina jeho akcí byla násilná vloupání), na druhou stranu považoval zabití za 
hřích a snažil se mu předcházet tím, že nikdo z jeho kumpánů nesměl nosit zbraň. Pouze 
náčelník měl kord a pistoli, z níž vystřelil pro výstrahu ve chvíli, kdy loupežníci opouštěli 
s lupem místo přepadu. Když jednou přece jen smrtelně bodl jistého muže, zaplatil posléze 
z uloupených peněz zádušní mši. Nikdy se také nedopustil přepadu fary či kostela. 

Pro Karáskovu bandu je dále příznačný autoritativní způsob vedení a výjimečné 
postavení náčelníka, které dobře vystihuje Ki.itherovo tvrzení, že autoritativní vedení u 
sociálních zbojníků má za úkol zabránit přehmatům ze strany řadových členů, kteří 

nedosahují vůdcových morálních kvalit. Karásek se snažil zabránit zabití při přepadu, při 
soudním přelíčení ovšem vše sváděl na své kumpány, které označoval za sebranku zlodějů 
a lhářů a nechtěl se k nim znát. Operační prostor můžeme označit za užší - neloupili 
ovšem v bezprostřední blízkosti svého hlavního "útočiště". Z tohoto centra podnikali 
výpravy do okolí až do vzdálenosti 40 km vzdušnou čarou. Loupili po obou stranách 
blízké hranice mezi Saskem a Čechami, která pro ně představovala zjevnou výhodu proti 
pronásledování. 

Jan Janeček je narozdíl od ostatních zde probíraných loupežníků postavou, která 
byla ve folklórním podání zaznamenána jen ojediněle. Řadím ho do tohoto výčtu proto, 
abychom měli ještě jednoho klasického představitele tzv. "kriminálního" lupičství ze 
západoslovanského prostředí a také protože jsem měl možnost prohlédnout si jeho soudní 
spis. Janeček je jinak nejvíce známý tím, že jeho poprava byla poslední veřejnou popravou 
v Čechách. 

Janeček pocházel z cikánského prostředí a to také představovalo jeho zázemí. 
Nelze ovšem vyloučit možnost, že nebyl přímo cikánského původu. Jeho fotografie totiž 
neprozrazuje žádné romské rysy a podle místní ústní tradice byla jeho matkou neromka, 
která utekla s cikány. Nejznámější etapou jeho života je období, kdy uprchl z Kartouzské 
věznice (ve Valdicích u Jičína), kam byl odsouzen na 18 let a putoval po Čechách, 
dopustiv se se svý·mi kumpány několika loupeží a vražd. Nakonec byl v roce 1870 chycen 
na Plzeňsku a v Plzni byl následujícího roku popraven. 

Jan Janeček zjevně patřil do prostředí tuláckého. Sám udal ve výpovědi, že je 
tulákem- "stálý byt nemám, toulám se po světě"44 a že se živí jako koňský handlíř. Nelze 
také říci, že by se okolo něj vytvořila nějaká stabilní zločinecká skupina. Z Kartouz uprchl 
se svým bratrancem Josefem Janečkem a s ním se dopustil všech svých dalších zločinů. 
Později se k nim přidali ještě další lidé, ale zdá se, že šlo o volné seskupení lidí bez pevné 
organizace. Po svém útěku se oba bratranci ukryli v cikánském táboře a když byli 
vypátráni a pronásledováni, dopustili se na nejrychlejším z pronásledovatelů Janu 
Markytánovi první vraždy. K této vraždě přibyly dvě další vraždy loupežné. V loupežné 
činnosti spatřovali zřejmě způsob obživy. Janeček operoval na poměrně širokém prostoru, 
pokud ovšem do něj řadíme také jeho putování z Kartouz na "domovské" Plzeňsko. 

Srovnání podle Kiitherovy typologie 

Nyní chci zkusit porovnat nakolik odpovídá činnost zmíněných zbojníků a 
loupežníků Ki.itherově typologii. Pro přehlednost jsem příslušené znaky zanesl do 
následujících dvou tabulek. První z nich zachycuje stručný popis základních 
typologických kritérií. Původ a zázemí jsou při tom znaky, na nichž je typologie zbojníků 
a lupičů postavena, zbývající čtyři znaky, jak již bylo řečeno z definice nevyplývají. Druhá 
tabulka zachycuje, kolik z těchto čtyř kritérií je u jednotlivých osobností naplněno. 
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Základní znaky loupežnické činnosti u vybraných loupežníků (1) 

jméno Babinský Janeček Ondráš Jánošík Vdovec ISuhaj Dovbuš Karásek 
původ nádeník cikánský selský vesnický vesnický vesnický podruh řemesl. 

zázemí tulácké cikánské selské vesnické vesnické vesnické selské vesnické 
motivace kořist kořist kořist odboj kořist kořist kořist (?) kořist 

prostor širší širší užší ? užší užší širší užší 

vystupování utajené ? ? otevřené ? ? otevřené ? 
vedeni volné volné ? autoritativ. volné solitér autoritativ. autoritativ. 

Počet znaků činnosti vybraných loupežníků odpovídajících 
Kí.itherově typologii 
osoba zařazení odpovídajících zjištěných 

znaků znaků 
Babinský lupič 4 4 

Janeček lupič 3 3 

Ondráš zbojník 1 2 

Jánošík zbojník 3 3 
Vdovec zbojník 1 3 

i šuhaj zbojník 1 3 

Dovbuš zbojník 2 4 

Karásek zbojník 2 3 

celkem 17 25 

Na základě uvedeného výčtu loupežníků se můžeme vrátit k dřívější otázce, do 
jaké míry odpovídá jejich působení charakteristice zbojníka či lupiče. Vidíme, že ze 
zjištěných znaků jich 17 odpovídá charakteristice, což představuje 68 % zjištěných znaků. 
Na druhou stranu postavy, u nichž bychom měli bezpečně prokázáno, že odpovídají 
ideálnímu typu zbojníka či lupiče prokazatelně ve více než polovině znaků, jsou pouze 3. 
Samozřejmě jedná se o ideální typ a tudíž určité odchylky v jednotlivých případech jsou 
přípustné. 

Přesto však nabídnuté srovnání poukazuje na dvě nesrovnalosti v dosavadním 
bádání. Za prvé je to obecně přijímaná představa, kterou vyjádřil opatrně i Kí.ither, že u 
zbojníků stojí v popředí boj za zájmy svého stavu. Ve zmíněných případech, kdy 
jednotlivé postavy byly rozlišeny striktně podle kritéria začlenění do venkovské 
společnosti, se ukázalo, že byl u nich motiv kořisti dominantní ve většině případů. 

Dále se nám ukazuje, že některé představy o výskytu zbojnictví tradované 
v odborné literatuře nemusí být tak jednoznačné, jak se doposud soudilo. Především jsme 
byli nuceni podle jistých známek přiřadit Jana Karáska mezi zbojníky a nikoliv mezi 
loupežníky, jak se mohlo zdát podle vžité představy, že západně od Karpat se v této době 
zbojnictví nevyskytovalo. Jeho zázemí představuje usedlé obyvatelstvo, ovšem nikoliv 
zemědělsky činné, nýbrž lidé pracující jako řemeslníci. Představoval by tak jistý zvláštní 
případ. V některých ohledech odpovídá ideálně-typickému zbojníkovi lépe než třeba 
slovenský Michal Vdovec. 

Tato analýza, jakkoliv může působit "hnidopišsky" poukazuje přesvědčivě na 
jednu skutečnost, že slovenští a polští badatelé mají tendenci považovat za sociálního 
zbojníka každého loupežníka, který působil v určitém čase a prostoru- tj. v Karpatech od 
16. století zhruba do začátku 2. pol. 19. století, a odmítat výskyt zbojnictví mimo tuto 
oblast a tento čas. To je také důvod, proč Janická-Krzywdová neřadí mezi zbojníky 
Šuhaje. 
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Co se týče výjimek ve výskytu zbojníků na západ od Karpat, stála by za bližší 
prozkoumání osobnost Jana Vojty Kovaříka, o kterém se zmiňuje František Vavák a jehož 
soudní spisy zatím nebyly v odborné literatuře zpracovány. Byl to totiž loupežník selského 
původu, který se dal na tuto dráhu poté, co ztratil hospodářství. Několik autorů vzpomíná 
na to, že o něm kolovaly různé historky, které ho líčí jako dobrého loupežníka. S 
náznakem sympatií o něm mluví též jeho současník a sedlák František Vavák.45 

Na druhou stranu je třeba podotknout, že případy zbojnictví na západ od Karpat 
jsou patrně opravdu spíše výjimkou, alespoň nakolik můžeme posoudit ze shromážděného 
materiálu. I když jsme zaměřili svoji pozornost pouze na postavy zvěčněné loupežnickou 
legendou, přesto je patrné, že na karpatském území bylo více takových postav, které podle 
jejich skutečného sociálního zařazení můžeme definovat jako zbojníky. Vedle podrobněji 
popsaných Jánošíka, Ondráše, Vdovce, Dovbuše a Šuhaje sem téměř jistě patří ještě Jakub 
Surovec, Karolicek, Rajnoha aj. Naopak v Čechách a v Německu nacházíme zvěčněny 
v lidové legendě spíše postavy lupičů jako Babinský, Grasel, Schinderhannes, Holzerlips 
aJ. 

Podívejme se ještě na tři další německé loupežníky a jednoho česko-rakouského, 
které Ktither ve své analýze zohlednil a proto jsme si je nechali až nakonec. Jsou to 
Bavorský Hiesel, Johannes Btickler známější jako Schinderhannes, Holzerlips a Jan Jiří 
Grasel. 

Bavorský Hiesel (Matthias Klostermayer) 

Pod touto familiérní přezdívkou, kterou bychom mohli prafrázovat jako bavorský 
Matýsek či Matyášek, je znám pytlák a loupežník Matthias Klostermayer.46 V odborné 
literatuře je považován za ojedinělý případ sociálního zbojníka na německém území. 
Narodil se 3. září 1736 ve vesnici Kissing u Augspurku jako syn nádeníka, v necelých 17 
letech získal místo lesníka na jezuitském dvoře a když byl po roce propuštěn, dělal 

pacholka u sedláka, ale zároveň chodil pytlačit. Právě pro pytláctví se ho vrchnost 
rozhodla poslat v roce 1761 na vojnu. Byl chycen verbířským komandem a dopraven do 
Friedbergu. 

Když potlačil prvotní zděšení, začal tvrdit, že vždy toužil stát se vojákem a nyní se 
mu toto přání splní a začal hostit vojáky ze svého komanda vínem. V nestřeženém 
okamžiku pak unikl a před pronásledovateli přeplaval ledový Lech na švábskou stranu. Tři 
týdny odstonal u soucitného sedláka, pak se přidal k bandě loupežníka a pytláka Bobingra. 
Za nějakou dobu si vytvořil bandu vlastní. V roce 1764 byl v Mnichově odsouzen na 9 
měsíců vězení. Po propuštění však ve své činnosti pokračoval a právě toto období 
představuje nejslavnější část jeho kariéry. Teprve v lednu 1771 byl definitivně polapen a 
odsouzen s dvěma komplici k lámání kolem. Rozsudek byl vykonán 3. září 1771 
v Dillingen. 

Matthias Klostermayer byl více pytlák než loupežník. Loupeže pro jeho bandu 
neměli ekonomický význam, olupoval pouze své nepřítele - myslivce, úředníky, panské 
sluhy, a i těm nejčastěji odebral pouze zbraně. Opíral se o podporu sedláků, kterou si 
ovšem také neváhal vynucovat. Zrádci mezi sedláky byli často vypátráni a zbiti. Sympatie 
sedláků pramenily především ze skutečnosti, že jim samým bylo právo lovu odebráno a 
museli nečině přihlížet, jak zvěř působí škody na jejich polích. Proto sedláci oznamovali 
Klostermayerovi, kde spatřili pasoucí se stáda. Pozoruhodné je, že po svém propuštění 
v roce 1765 přešel na otevřený způsob boje. Ve své skupině převzal takřka diktátorské 
pravomoci stvrzené vzájemnou přísahou, podle níž mělo být couvnutí v nebezpečí trestáno 
smrtí. Místo stálého útěku před myslivci a vojenskými jednotkami se jim otevřeně postavil 
na odpor. Když vyloupil úřad v Taferting za bílého dne, ani se nesnažil, aby zůstal 
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nepoznán. Ki.ither to komentuje slovy: ,,Jeho počínání bylo pro něj spravedlivou věcí a 
sedláci zjevně tento názor sdíleli .. A? 

Schinderltannes (Joltannes Biickler) 

Jméno Schinderhannes je opět přezdívka muže jménem Johannes Bi.ickler (kolem 
1780-1803), kterýžto se stal nejslavnějším německým loupežníkem vůbec.48 Přezdívku 
Schinderhannes bychom mohli do češtiny přeložit jako "Honza Ras". V této přezdívce se 
připomíná Bi.icklerův rasovský původ. Děd, otec i on sám se vyučili tomuto 
opovrhovanému řemeslu. Poté, co oloupil svého mistra a následně utekl z vězení, se začal 
přátelit s tuláky a zloději. Stal se členem dobře organizované loupežnické bandy zvané 
Niederlander a účastnil se akcí pod vedením zkušeného vůdce Picarda. Podle historiků 
ovšem Bi.ickler Picardova formátu nikdy nedosáhl. Jako samostatný organizátor se pouštěl 
ve srovnání s ním do méně náročných podniků. Získal však obrovskou popularitu mezi 
obyvatelstvem a ještě za jeho života o něm vyšel první oslavný román. 

Důvodem této popularity byla skutečnost, že jeho oběťmi se stávali převážně židé. 
Využíval tedy lidového antisemitismu a kromě toho také nevraživosti obyvatel vůči 
francouzské okupaci. Jeho údajné heslo znělo: "Schinderhannes bojuje jen proti boháčům, 
Francouzzlm a židzlm. "49 Jeho motivem ovšem nebyla nenávist k židům. Zmíněná banda 
tzv. Niederlander, s níž spolupracoval, byla židovská a snad z principu náboženské 
solidarity neolupovala své souvěrce. Schinderhannes vlastně obrátil tento princip a zajistil 
si tak značný úspěch, neboť křesťané byli ochotni olupování svých židovských sousedů 
nečinně přihlížet. Moyses Lob z vesnice Sodern se marně dovolával křesťanské pomoci. 
Když Schinderhannesova banda přepadla jeho dům, místní kostelník odmítl zvonit na 
poplach s tím, že zvon je tu pro křesťany a ne pro židy. 50 Touto strategií vlastně 
minimalizoval Schinderhannes možnost, že by banda narazila na společný odpor 
vesničanů, jak se někdy při loupežných přepadech stávalo. Proto se také při akcích 
nepokoušel ukrývat svou identitu. Když přepadl skupinu židů a několika sedláků po cestě 
na trh, dávali mu vesničané tajně znamení, kde by u židů nalezl ještě peníze. Jednomu 
starému židovi dal během přepadu podržet svou nabitou pušku a na závěr prohledal jeden 
jeho komplic židům boty a naházel je na jednu hromadu. Loupežníci pak s pobavením 
sledovali tahanici oloupených židů o boty. Policejní úředník J. N. Becker, který Bi.icklera 
znal a napsal jeho nejdůvěryhodnější dobový životopis, poznamenává, že z této příhody 
nelze usuzovat na Schinderhannesovu odvahu: "Znal své publikum. Jinak nebyl nic. "51 

Pro souhru těchto okolností ho Ki.ither označuje jako kvazisociálního banditu. Jeho 
původ a okruh lidí, kterými se obklopil ho však řadí mezi tzv. "kriminální" lupiče. Nelze 
také nezmínit, že při svých přepadech oběti týral a měl na svědomí také loupežné vraždy, 
což nesvědčí o zvláštních morálních kvalitách. Kromě původu a sociálního zázemí se tedy 
vyznačoval Schinderhannes několika rysy sociálních zbojníků - otevřené vystupování, 
úzký operační prostor, motivem však byla hlavně kořist. Schinderhannes byl popraven 
gilotinou spolu s dalšími členy bandy 21. listopadu 1803. Před popravou prohlásil, že on 
umírá po právu, ale jeho kamarádi ztratí život nevinně. 

Holzerlips (Georg Pltilipp Lang) 

Holzerlips je přezdívka muže jménem Georg Philipp Lang, který se narodil v Roth 
am Berg v Nasavsku koncem 70-tých let 18. století. Přezdívku Holzerlips (mohli bychom 
ji přeložit jako "Dřevěný Filip") mu přineslo podomní obchodování s dřevěnými výrobky. 
Zpočátku nic nenasvědčovalo budoucí zločinecké dráze, jeho rodiče byli tuláci, ale 
podařilo se jim vyhnout se střetu se zákonem. Holzerlips se oženil a narodili se mu dvě 
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děti, které se snažil uživit poctivou prací. Postihla ho však velká policejní razie, která byla 
konána za účelem vykázání cizích tuláků ze země. Holzerlips se tak pro tuláctví dostal do 
vězení. Po návratu mu utekla manželka a jemu zůstaly na krku dvě děti, což byl podle jeho 
tvrzení také důvod, proč se dal na zločinecké řemeslo. Holzerlips byl dopaden roku 1811 
s několika kumpány a se čtyřmi z nich byl31. července 1812 popraven.52 

V dobovém spisu o činnosti loupežnických band v této oblasti od Ludwiga Pfistera 
byl Holzerlips označen jako vůdce bandy. Nicméně toto označení je poněkud nadsazené. 
Tzv. odenwaldská banda byla volným uskupením bez jakéhokoli vedení. Pfister ji 
přirovnává k jiným porýnským bandám, které byly také volně organizovány a velení 
přebíral určený člověk jen po dobu přepadu. Údajně byl mnohdy takovým velitelem právě 
HOlzerlips. Podle německého historika Seidenspinnera však toto srovnání s bandami 
z levého břehu Rýna (jako jsou banda Schinderhannesova, Damiana Hessela či zmiňovaní 
Niederlander) poněkud kulhá. Odenwaldští nikdy netvořili jednotnou organizaci 
podobného typu jako bandy porýnské. Bylo to asi 100 lidí, které spojoval společný způsob 
tuláckého života a jistá solidarita. Dopouštěli se loupeží, ale jen v malých a většinou 
příbuzenských skupinkách. Loupežná činnost odenwaldských představovala především 
drobné krádeže, pouze ve 3 % případů se jednalo o skvělý lup vyšší než 1000 zlatých, 
často však byly kořistí jen kusy oblečení, sušené maso, pálenka, koza apod. Holzerlips 
dosáhl jisté nechvalné proslulosti skrze svou fyzickou sílu a brutalitu. Proto bylo jeho 
jméno vyslovováno s obavami a proto byl zřejmě považován za loupežnického vůdce. On 
sám se podílel na 15 loupežných přepadech a 21 vloupáních či krádežích. 

Stejně tak poukazuje Seidenspinner na to, že akce odenwaldských vykazují 
nedostatek jakéhokoli plánování a promyšlenosti. To opět výrazně kontrastuje 
s promyšlenou strategií zmíněných porýnských band. Pouze jejich "tvrdé" jádro se 
dopouštělo vážnějších násilných přepadů. Ty se také objevují teprve v poslední fázi 
fungování této skupiny a souvisí s příchodem "ostřílených" loupežníků z levého břehu 
Rýna, z prostředí nedávno zlikvidovaných band (např. Peter Petry zvaný "Černý Petr" 
z bandy Schinderhannesovy). Operační prostor této rozvětvené skupiny sahal na jihu od 
okolí Heilbronnu k Fuldě na severu a od pravého břehu Rýna až k Wi.irzburgu na východě, 
to představuje území zhruba 200 na 100 km a tedy poměrně rozsáhlý operační prostor. 
Nezjistil jsem však v literatuře jaký rozptyl měly přímo Holzerlipsovy akce. 

Jan Jiří Grasel 

Jan Jiří Grasel se narodil roku 1790 v obci Žirovnice na jižní Moravě v rodině 
rasovské, tedy opět typické prostředí lidí na okraji společnosti, lidí zavržených, pro něž je 
příležitostná krádež běžným způsobem obživy. Tomu odpovídá i jeho životní dráha. Snad 
touha po zbohatnutí ho vedla k větším loupežím, kterými se proslavil a "vynikl" tak nad 
průměrné jedince ze své sociální vrstvy. Před pronásledováním je nucen hledat různé 
úkryty, dokonce na čas vstupuje do vojska, aby se zbavil své minulosti. Po této zkušenosti 
však kjeho zločinům přibývá také dezerce, ukrývá se pak u různých milenek nebo mezi 
cikány. Nakonec je vypátrán a dopaden poměrně smělým a důvtipným Davidem 
Mayerem, který nabídne své služby bezradné policii za vypsanou finanční odměnu. Grasel 
byl popraven 31. ledna 1818 ve Vídni. Na jeho popravu se přišlo podívat téměř šedesát 
tisíc lidí. Při spatření takového davu, prý prohlásil: ,,Ježíši, tolik lidí. "53 

Graslova činnost odpovídá v podstatě typu "kriminálního" lupiče. Převažujícím 
motivem je u něj kořist. Snaží se vystupovat anonymně pod cizími jmény a v literatuře 
jsem nenašel náznaky toho, že by jeho zločinecká skupina byla nějak pevně organizována. 
Také jeho operační prostor na jižní Moravě a v severním Rakousku je širší než třeba u 
bandy Karáskovy či Ondrášovy, v nichž nalézáme velký podíl usedle žijících členů. 
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Přestože se jeho jméno stalo v češtině synonymem lumpa, byl v ústním podání a v 
literatuře později také idealizován do podoby ušlechtilého lupiče a to více (i když ne 
výlučně) v prostředí německojazyčném než českém. Po ušlechtilém jednání však u něj 
není stopy, kvůli penězům dokázal např. ubít k smrti šestašedesátiletou Marii 
Schindlerovou v rakouském Zwettlu. 

Shrnutí kapitoly 

Janem Jiřím Graselem náš přehled slavných loupežníků ukončíme. Pro úplnost 
uveďme ještě jednu přehledovou tabulku nejdůležitějších znaků u zbývajících čtyř 

loupežnických osobností. 

Základní znaky loupežnické činnosti u vybraných loupežníků (2) 

jméno Hiesel Buckler Hólzerlips Grasel 
původ nádeník ras tulácký ras 

zázemí selské tulácké tulácké tulácké 

motivace pytláctví kořist kořist kořist 

prostor UŽŠÍ užší širší širší 

vystupování otevřené otevřené ? utajené 

vedení autoriativ. ? volné volné 

Jak již bylo řečeno, vybral jsem do této kapitoly takové osoby, které se dostaly do 
ústního podání a které jím byly alespoň mírně idealizovány oproti skutečnosti. Výběr jsem 
ovšem také také přizpůsobil materiálu, který byl o dotyčných osobách k dispozici. Proto 
sem řadím například Janečka či HOlzerlippse, kteří se objevují v ústním podání jen málo a 
spíše jako postavy negativní, u nichž však bylo možné ukázat některé podstatné rysy 
loupežnické činnosti. Naopak jsem nemohl do výběru zařadit některé další postavy, které 
by byly zajímavé právě z hlediska jejich pozdějšího idealizovaného obrazu, o nichž jsem 
však nenašel v literatuře dostatek materiálu. Bohužel jsem takto nezjistil bližší informace 
o loupežníku Paulusovi z Durynska, o němž bude ještě řeč v souvislosti s pověstmi. 
Gudrun Braune ve své sbírce pověstí uvádí jako historické údaje, že Paulus žil v letech 
1736 - 1780. Byl nemanželským dítětem a sloužil jako pastýř, pacholek a pašerák soli. Byl 
několikrát uvězněn a popraven jako pytlák.54 Na základě těchto údajů, pokud jsou 
pravdivé, však není možné provést ani typologické zařazení. 

Uvědomuji si, že pokud ty1o loupežnické příběhy, které samy o sobě jsou 
bezpochyby zajímavé, nakupíme pohromadě, může se stát jejich čtení po čase nudné. 
Snažil jsem se uvést to podstatné, co vyžaduje analýza, nechci však tento výčet zbytečně 
protahovat. Podle popsaného materiálu se jeví Hobsbawm-Klitherova typologie jako 
poměrně nosná pro další výzkum. Je třeba však říci, že popsané osoby představují 
nepatrný zlomek loupežníků, kteří v 18. a 19. století ve střední Evropě působili, proto 
nelze na základě poznatků o nich učinit zcela spolehlivé zobecnění. Nejpodstatnějším 
závěrem pro naše další zkoumání je skutečnost, že mezi karpatskými zločinci jsme mohli 
všech pět postav klasifikovat jako zbojníky, zatímco ve zbytku českých zemí a v Německu 
je ze sedmi postav pět lupičů a dva zbojníci, i když Karásek je v tomto ohledu poněkud 
netypickým případem, protože se opírá o řemeslnické a nikoliv o selské obyvatelstvo. 

Ze shromážděného materiálu vyplynuly také určité nejasnosti ohledně motivace 
sociálních zbojníků. Nezdá se, že by motiv spravedlivého boje byl zastoupen tak často, jak 
předpokládají Hobsbawm či Ktither. Podle mého posouzení je to v méně než v polovině 
případů, i když přece jen častěji než u lupičů. Problém je však, že motivaci loupežníků lze 
jen obtížně vyhodnotit. Ve všech případech jsem na ni samozřejmě usuzoval Jen nepřímo z 
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charakteru loupežníkovy činnosti. Jako další problematický okruh zkoumání se jeví 
postoj venkovského obyvatelstva k loupežníkům. Skutečnost, že loupežníci měli zázemí 
ve venkovském obyvatelstvu ještě neukazuje na příznivý postoj většiny venkovské 
komunity. Hobsbawm mluví o podpoře a obdivu, ale ten lze ze soudních pramenů sotva 
vyčíst. O příznivém postoji loupežníkových současníků jsme zpraveni v případě Hiesla a 
Schinderhannese, lze o něm uvažovat i v případě Jánošíka, resp. nic nenasvědčuje, že by 
tomu mělo být naopak. Po negativní postoj venkovského obyvatelstva ke zmíněným 
loupežníkům se však nikdo z historiků doopravdy nepátral, lze ho však odůvodněně 
předpokládat např. u Grasela či u Holzerlipse. A tak můžeme na závěr konstatovat to, co 
nejspíš každý předpokládá, že totiž pozdější idealizace loupežníka v ústním podání 
neznamená, že tak byl vnímán již za svého života a zejména, že tak byl vnímán ve svém 
bezprostředním okolí . 
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4. Sociální zázemí zbojníků a lupičů 

Hobsbawmova a Ktitherova typologie pracuje, jak již bylo řečeno, s odlišným 
sociálním zázemím zbojníků a (tzv. "kriminálních") lupičů. Bylo by tedy vhodné se na 
toto sociální zázemí nyní podívat trochu blíže. Začneme nejprve sociálním zázemím 
německých lupičů, neboť v německé literatuře je tato otázka lépe zpracována. Ve 
slovanském prostředí nebyla naproti tomu věnována otázce sociálního zázemí zbojníků 
systematická pozornost takového druhu, snad protože vesnické prostředí je vnímáno jako 
něco více samozřejmého, co nevyžaduje dalšího podrobného výkladu. Pro karpatskou 
oblast budeme tedy hledat určité paralely vůči popisu sociálního zázemí lupičů v německé 
historiografii. 

Zázemí německých loupežníků představuje skupina lidí na okraji společnosti -
tuláci, žebráci, příslušníci nepočestných povolání a opovrhované etnické skupiny jako 
cikáni a část židů. Tato skupina představuje určitý uzavřený celek, zvláštní vrstvu 
stavovské společnosti, vymezenou jak zvnějšku formou společenské ostrakizace tak 
zevnitř vědomím společné identity. Toto sociální vymezení se odráží také v jazyce. 
Německá společnost označovala tuto skupinu lidí slovem Jauner, sami sebe pak nazývají 
tito lidé výrazem Jenisch. Tento výraz se vztahuje k potulnému obyvatelstvu jako celku-
označuje tedy skupinu lidí vedoucí určitý způsob života. Vedle toho se vyskytuje také v • 
jejich jazyce označení Kochemer, které pochází z hebrejštiny a je možné ho přeložit jako 
"chytrý'" či "zasvěcený". Jím se označovala příslušnost k určitému tajnému společenství a 
patrně se nevztahovalo na potulné obyvatelstvo jako celek, zahrnovalo ovšem i 
"zasvěcené" lidi z jiných sociálních skupin. Protikladem ke slovu Kochemer je výraz 
Wittische překládaný jako "hloupý" či "počestný", který označuje zbytek společnosti.55 

Někteří němečtí badatelé hovoří o tzv. "jaunerské" subkultuře, kterou tato skupina 
vytvořila a která jí umožňovala rozvinout kolektivní strategie přežití v rámci feudální 
společnosti. Podstatným znakem této subkultury, pokud ji tak budeme nazývat, je mj. její 
zvláštní jazyk nazývaný Ronvelsch, kterým se ještě budeme zabývat v kapitole o 
loupežnické každodennosti 

Podle Uwe Dankera představují tito lidé "na okraji" svět, s nímž stavovská 
společnost nepočítala. Jejich integrovaní současníci jim přičítali a priori kriminální 
jednání. Proto se také na tuto sociální skupinu zaměřovalo disciplinační úsilí státních 
orgánů. Takovou situaci můžeme pozorovat v Německu 17. a 18. století, danému stavu 
ovšem předcházel určitý vývoj, Danker zde upozorňuje na to, že všeobecné vyvržení této 
zvláštní společenské vrstvy je teprve novověkou záležitostí, zatímco ve středověku se s 
ním nesetkáváme. Zjednodušeně řečeno středověk přičítal chudobě určitou hodnotu a 
důstojnost, žebráci a tuláci byli všeobecně tolerováni a rozdávání almužen bylo 
považováno za chvályhodný projev křesťanské lásky. Ve středověku byl tedy potulný 
způsob života stejně jako žebrání považován mnohem více za samozřejmost a tato 
samozřejmost se odráží také v ideologické rovině. V 16. století se však postoj společnosti 
začíná měnit, ideologický podklad k této proměně poskytla reformace. Podle luteránského 
pojetí je si totiž nečinná chudoba sama vina svým údělem, je zde tedy formulována teze, 
že člověk je do značné míry zodpovědný za své sociální postavení a má se o svůj 
"blahobyt" přičinit. Ač tento postoj_fochází z prostředí luteránského, začíná se pozvolna 
prosazovat i v katolických zemích.) V 17. století pak začíná být toto vyčlenění tuláků a 
žebráků - tedy těch, co jsou vinni svou leností - všeobecně akceptováno. Wolfgang 
Seidenspinner poukazuje např. na proměnu obrazu tuláctví v žertovné literatuře 16. a 17. 
století, kde je možné tuto změnu obecného mínění pozorovat. Do druhé poloviny 17 . 
století pak klade počátky soustavného pronásledování této společenské vrstvy. Tuláctví se 
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stalo zločinem hodným smrti, která hrozila dotyčnému při opakovaném přistižení v zemi. 
Docházelo při tom k určitému rozlišování domácích žebráků, kteří byli živeni a případně 
nuceni k práci, zatímco cizí žebrající lid byl nemilosrdně pronásledován. 57 

K této vrstvě patřila kromě tuláků a žebráků také tzv. nepočestná povolání jako 
rasové, popravčí a hrobaři všeobecně, v některých regionech pak ještě holiči, ponocní, 
kominíci, mlynáři, pastýři aj. Nepočestnost byla stigmatem, které jasně oddělovalo tuto 
skupinu od ostatního obyvatelstva a odepíralo jim některá práva, přinejmenším to bylo 
městské právo a většině povolání s výjimkou popravčích a rasů bylo odepřeno i právo 
cechovní. Do kategorie nepočestných spadaly dále prostitutky a automaticky se zde ocitaly 
také všechny nemanželské děti. Při tom počestnost a nepočestnost nebyly v raném 
novověku kategorií morální, ale kategorií sociální. Novověký absolutistický stát ovšem 
zaujímal v otázce počestnosti a nepočestnosti poněkud jiné stanovisko než obecné mínění. 
Stát a vrchnost na jedné straně pronásledovali potulné obyvatelstvo, potírali však zároveň 
diskriminaci usedlých "nepočestných" povolání. 58 

Vyčíslit podíl této sociální vrstvy na celkové populaci je obtížné. Obecně platí, že 
dobové prameny uvádí počty poněkud přehnané a to zvláště v období krizí, kdy si stěžují 
na příliv cizích žebráků. Kilther se ve svém výzkumu pokusil vyčíslit podíl tuláků v 
Bavorsku a došel k odhadu 8-10% pro druhou polovinu 18. století. 59 Novější výzkumy 
uvádí čísla o něco nižší. Zůstaneme-li u Kiltherova odhadu, pak polovina z tohoto počtu 
byla odkázána na trvalé toulání a asi čtvrtina žila na hranici mezi reintegrací a opětovným 
pádem. Někteří lidé pak střídali žebrání s jiným druhem obživy a potulný život vedli buď 
sezónně nebo v určitých obdobích života. Danker uvádí jako typický případ životního 
stylu této vrstvy případ jistého Franze Hubera. Tento muž byl v roce 1750 vyslýchán ve 
franckém Rothu jako podezřelý cizí zloděj. V té době mu bylo asi osmadvacet let a byl 
otcem rodiny s dvěma dětmi, v létě hlídal pole a v zimě táhl jako žebrák po okolí, aby 
získal obživu. Při výslechu nezapíral, že si vypomáhal drobnými krádežemi. Jeho rodiče 
se živili v té době žebráním, otec pracoval dříve po propuštění za armády 18 let jako 
b ' •v 60 o ecm pastyr. 

V německé odborné knize o loupežnících, jak napovídá předchozí výklad, nemůže 
prakticky chybět kapitola věnovaná charakteristice ,Jaunerské" vrstvy, v české a 
slovenské literatuře se však s popisem obdobné sociální skupiny nesetkáváme. To 
vyvolává zákonitě otázku, zda v českých zemích či na Slovensku vůbec nějaká 

"jaunerská" vrstva nebo dokonce subkultura existovala. Je absence tohoto jevu v odborné 
literatuře důsledkem jeho absence v historii či důsledkem toho, že tomuto tématu 
nevěnovali čeští a slovenští badatelé pozornost? V případě karpatských zbojníků se zdá, že 
jejich zázemím bylo skutečně usedlé vesnické obyvatelstvo a nikoliv jakási potulná 
spodina. V českém prostředí tomu však bylo jinak- Babinský, Grasel a Janeček, kterými 
jsem se zabýval, mají své zázemí mezi takovými skupinami, které jsou v Německu právě 
jako "jaunerská" vrstva označovány. Babinský se pohybuje mezi tuláky a v jejich řadách 
nachází komplice, pomocníky i družku, Grasel pochází z rasovské rodiny - tedy typické 
"nepočestné" povolání, Janeček zase patří mezi cikány, mezi nimiž nachází útočiště i 
přátele. 61 ) 

Ukazuje se tedy, že zázemí českých loupežníků dosti přesně odpovídá německé 
spodině tuláků a nepočestných povolání. Jistá potíž je ovšem v tom, že v češtině nemáme 
slovo odpovídající německému "Jauner", chybí nám tedy pro tuto sociální skutečnost 
označení. Také pro současný německý výraz "Gauner" (podvodník), který je nejspíš od 
tohoto slova odvozen, nenalézáme vhodný ekvivalent. Slovo "Gauner" označuje lidi, kteří 
se živí drobnými podvody a krádežemi - tedy tuláky shánějící obživu drobnými 
kriminálními činy. Ani jedno české slovo však nemá přesně tuto konotaci. Slovník 
překládá tento výraz jako darebák, podvodník, šejdíř, šibal, lump, syčák, lotr. Slovo 
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podvodník či darebák však v sobě neobsahuje konotaci onoho historicko-sociálního 
zařazení do někdejší potulné vrstvy, zatímco výrazy šibal a šejdíř mají sice určitý 

historický odstín, ale znějí příliš pohádkově a používají se spíše v přeneseném významu 
jako označení povahy člověka, nikoliv určitého způsobu obživy. V němčině dosti časté 
sousloví "Rauber und Gauner" ("loupežníci a podvodníci", "loupežníci a šejdíři"), které se 
vyskytuje v názvech několika odborných prací o loupežnictví, by se tedy do češtiny 

nesnadno překládalo. 
Otázkou je, proč v češtině odpovídající termín neexistuje. Nebyla zde snad potřeba 

tuto vrstvu vymezit zvenčí a ohraničit odpovídajícím pojmem? Nebo slova jako "šibal" či 
"šejdíř" ztratila v češtině svůj původní význam a několika historickými pracemi by bylo 
možné tuto vrstvu "zrekonstruovat" třeba· pod názvem "šejdíři"? Snad by bylo možné 
takový badatelský počin podle německého vzoru vykonat, spíše se ovšem zdá, že v češtině 
neexistoval protějšek k německému ,Jauner" ani v 18. a 19. století, kdy zde ještě žili lidé, 
kteří tomuto označení svým sociálním zařazením a způsobem života odpovídali. Samotná 
tato skutečnost naznačuje, že z hlediska česky mluvícího obyvatelstva nebyla tato vrstva 
vnímána jako jednoznačně vyčleněná z ostatní společnosti. Za úvahu by stála otázka, zda 
v českých zemích byla společenská ostrakizace nižší všeobecně nebo zda se jedná jen o 
"tolerantnější" postoj české selské vrstvy, která sama byla v nevýhodném společenském 
postavení -příslušníci této vrstvy se setkali ze strany německy mluvícího obyvatelstva s 
projevy opovržení pro svůj etnický původ, přičemž tato zkušenost byla zvýrazněna tím, že 
vyšší společenské vrstvy v Čechách užívaly kolem roku 1800 ke komunikaci téměř 
výlučně němčinu. 

Přejděme nyní do oblasti, o níž se předpokládá, že byla doménou zbojníků, pro něž 
bylo sociálním zázemím venkovské obyvatelstvo. Budeme tak moci prozkoumat i jednu z 
výtek současné německé historiografie vůči koncepci sociálního zbojnictví, která se týká 
právě pochybností o odlišném sociálním původu zbojníků. Formuloval ji v devadesátých 
letech Wolfgang Seidenspinner. Podle něj Hobsbawm konstatuje "nepohyblivost" sedláků, 
ale musí potom pro své sociální zbojníky sáhnout výslovně a téměř výlučně do "mobilních 
a okrajových vrstev zemědělské společnosti". Hobsbawm se tak obrací "k 
nezaměstnanému a spíše pohyblivému venkovskému proletariátu. Jedná se tedy o právě 
takové skupiny, které byli částí potulného obyvatelstva nebo se mezi ně mohli lehce zařadit 
a tím vytvářeli důležitou zásobárnu loupežnických band. "62 

V západoslovanské historiografii se velmi často objevuje tvrzení, že karpatské 
zbojnictví představovalo způsob odboje venkovanů. Při tom ovšem Ochmaó.ski tvrdí: 
"Podstata tohoto jevu leží v jeho třídním charakteru. V řadách zbojnických nebylo šlechtt; 
ani bohatých hospodářzl. Zbojníci - to je venkovská chudina, válčící s pány, s boháči. '' 3 

Tímto tvrzením o venkovské chudině jako by Ochmaó.ski částečně podporoval 
Seidenspinnerovy pochybnosti o koncepci sociálního zbojnictví. Pokud šlo výlučně o 
venkovskou chudinu (např. bezzemky) a ne o bohaté sedláky, v čem by pak byl rozdíl 
oproti lupičům? K tomu, abychom tato tvrzení konfrontovali, bychom však museli znát 
povahu této venkovské spodiny - například, nakolik lze v jejím případě hovořit o 
vyčlenění z venkovské společnosti. Byla silnější hranice mezi příslušníky vesnické 
komunity směrem navenek nebo vedla silnější sociální hranice mezi bohatšími vesničany 
a nemajetnými? Explicitní odpovědi na tyto otázky však v dosavadním "zbojnickém" 
bádání nenalezneme. 

V západoslovanské odborné literatuře celkově nic nenasvědčuje tomu, že by v 
karpatské oblasti existovala venkovská spodina odpovídající německým "jaunerům". Zdá 
se také logické, že tomu tak nebylo, neboť tulácko-žebrácký způsob života mohl mít sotva 
šanci v tvrdých přírodních podmínkách horských oblastí. Na místních chudých 
venkovanech - navíc při řídkém osídlení krajiny - se sotva mohla přiživovat nějaká větší 
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žebrácká potulná vrstva. Ve skutečnosti však Ochmarí.ského tvrzení lze zpochybnit s 
poukazem na to, že mezi zbojníky se dostávali také bohatší venkované. 

Pokud bychom chtěli nyní obecně charakterizovat sociální skupinu, která 
představuje zázemí karpatských zbojníků, nemáme se v sekundární literatuře prakticky o 
co opřít. Pokusím se tedy nejprve poukázat na sociální zařazení několika konkrétních 
zbojníků, o nichž byla řeč v předchozí kapitole, a pak tato pozorování zobecnit. Jako první 
případ se nabízí slezský zbojník Ondráš. V jeho případě je zajímavé, že byl synem fojta, 
tedy nejvýše postaveného muže ve vsi. Přesto se stal zbojnickým kapitánem. Otec o jeho 
činnosti věděl a v jeho domě byl často přechováván lup. U dalších členů této družiny je 
obtížnější jejich sociální zařazení určit. O jednom členu víme, že byl žebrákem a 
dezertérem, byl ve skupině nejmladší a nedostával podle svých vlastních slov podíl na 
kořisti nýbrž jen jídlo. Další člen byl ovčákem a sluhou u fojta, další dva byli otci pěti dětí 
a patrně měli své hospodářství. Jeden z nich o sobě u výslechu tvrdil, že chtěl "být dobrým 
hospodářem" a že si nedávno postavil nový domek. Když ho přišli odvést, kosil zrovna 
seno. Je tedy pravděpodobné, že vlastnil nějakou zemědělskou půdu. Přes to, že jde jen o 
malou část Ondrášovy bandy, je zřejmé, že sociální zařazení jejích členů je velmi pestré a 
že její členové pocházeli z nejnižších i z nejvyšších příček vesnické společnosti.64 

Juraj Jánošík pocházel patrně z rodiny bezzemků. Rok před jeho smrtí se odehrál 
zajímavý proces. Vrchnost zažalovala jeho rodnou obec Terchová za napomáhání 
zbojníkům. Obvinění bylo u soudu vyvráceno, ale rychtář a dva radní byli přesto na pár 
dní odsouzeni do vězení pro výstrahu.65 Ze soudního přelíčení s Jánošíkem se pak 
dozvídáme, že v Terchové ukrýval Jánošíka u sebe také místní kantor, tedy představitel 
jakési vesnické inteligence. Další zajímavou skutečností je přátelství Jánošíkova druha 
Uhorčíka s podžupanem malohontské stolice a bánským podnikatelem Pavolem Lánim, 
který přijal od obou zbojníků některé dary (např. pušku). Jednou jim dopomohl k 
propuštění a svědčil v jejich prospěch i v procesu, kde byli nakonec Jánošík a Uhorčík 
odsouzeni k smrti. Pavol Láni byl v době kuruckého povstání přívrženec Rákocziho, 
tohoto povstání se účastnil též Jánošík a zdá se tedy, že tato společná zkušenost byla 
jistým důvodem pro přátelství mezi šlechtickým úředníkem a oběma zbojníky.66 Opět tedy 
nacházíme určitý náznak zapojení nejváženějších představitelů venkovské komunity do 
napomáhání zbojnické činnosti, a navíc spojení mezi zbojníky a představitelem šlechty. 

Nižší sociální status v rámci venkovské společnosti měli rodiny Oleksy Dovbuše a 
Michala Vdovce. Dovbošův otec byl podruhem a Vdovcův otec bezzemkem. Přesto ve 
Vdovcově případě nacházíme další náznak spolupráce bohatších venkovanů se zbojníky. Z 
napomáhání Vdovcovi byl obviněn rychtář jeho rodné obce Henckovce. 

V karpatské oblasti se musíme ještě zvlášť zmínit o fenoménu pastevectví, neboť 
pastevci představovali důležitou část zbojnického zázemí. Způsob pastevectví v Karpatech 
se především výrazně liší od toho, jak byla tato zemědělská činnost provozována v 
německých zemích či v Čechách. K pastvě se využívalo velkou měrou vysokohorských 
planin. Pastevci tak odcházeli z vesnice na celé léto do vyšší nadmořské výšky, kde pásli 
stáda ovcí a na zimu se vraceli do vesnice v údolí. Postavení německých pastýřů, které 
také nacházíme mezi loupežníky, se výrazně liší od jejich karpatských kolegů. Přísluší jim 
ve vesnici nízký sociální status, pasou většinou vesnický dobytek za mzdu, při své práci se 
nevzdalují od vesnice a jejich způsob výkonu povolání tak nevyžaduje vytváření větších 
skupin pastevců. 

Pastevecké karpatské obyvatelstvo zvyklé na pohyb v horském terénu, 
představovalo kromě zázemí též důležitou zásobárnu zbojnických družin. Zbojníci, kteří 
se sami pastevectví jako zaměstnání nevěnovali, zase mohli znát pastevce ze své vesnice a 
u nich hledat v horách úkryt. Horské salaše byly vynikajícím úkrytem před 

pronásledováním a zároveň místem, kde se daly v horách opatřit potraviny. Velmi často se 
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ovšem stávaly salaše terčem zbojnických přepadů. Zbojníci sice udržovali přátelské styky 
se známými salašemi, ale to jim nebránilo přepadat cizí. Pro pastevce bylo pak spojenectví 
se zbojníky vítanou skutečností, neboť za úkryt a stravu dostávali dary ze zbojnické kořisti 
a přítomnost spřátelených zbojníků, chránila salaš před přepadením zbojníků cizích. Z 
důvodu bezpečnosti pak zbojníci nikdy nezimovali společně se spřátelenými pastevci.67 

(Zbojnický život měl podobný cyklus jako život zemědělce - na zboj do hor se chodilo 
přes léto, zatímco zimu bylo nutné strávit ve vesnici. Za tím účelem si nacházeli zbojníci 
zimoviště pokud možno na místech vzdálených od svého letního působiště.) 

Pohyblivost karpatských zbojníků je v důsledku jejich způsobu života poměrně 
značná. Porovnáme-li činnost loupežnických družin Jánošíka či Ondráše se skupinou 
usedlého loupežníka Karáska z Horní Lužice, zjistíme, že rádius těchto dvou skupin byl 
větší a také jejich členové pocházeli z širšího prostoru. Členové Karáskovy bandy 
pocházeli až na dvě výjimky (muže přicházející zdaleka údajně za obchodem) z několika 
vesnic, z nichž dvě nejvzdálenější byly od sebe asi I O km vzdušnou čarou68 , původní 
bydliště členů Ondrášovy družiny bylo rozmístěno do okruhu asi 30 km od Janovic, dva 
muži jsou pak ze vzdálenosti o něco větší.69 Jánošíkova družina byla z okolí Čadce s 
podobným či o něco větším prostorovým rozsahem bydlišť svých členů než družina 
Ondrášova. Z nejvzdálenějšího místa byl Valíček z Valašského Meziříčí (přes 60 km 
vzdušnou čarou od ČadceJ, ve skupině byli kromě Slováků lidé z Moravy, Slezska a 
Polska (celkem 14 ze 37).7 U karpatských zbojníků nebyly vzácností vzdálenější výpravy 
za kořistí. Družiny ze středního Slovenska chodily kupř. loupit až na východní Moravu, 
často se také chodilo za zbojem ze Slovenska do Polska a naopak. 

Ze strany úřadů dochází k pochopitelné snaze zabránit právě pohybu usedlých 
vesničanů. Zákaz volného pohybu má být prevencí proti zbojnictví. V dekretu z jednoho 
polského panství čteme nařízení, že kdo opustí panství na více než 4 týdny, bude po 
návratu uvězněn, kdo na rok, bude mu odebráno hospodářství, nebo je nutné, aby se za 
navráceného zaručily 4 osoby, které potvrdí, že se odchod dotyčného nebude vícekrát 
opakovat. Jestliže provinilec nařízení znovu poruší, přísluší mu trest šibenice.71 Můžeme v 
tom spatřovat i jistou obdobu s německými patenty proti tulákům. Obojí nařízení se snaží 
zamezit kriminalitě zavedením kontroly nad pohybem obyvatelstva. 

Není bez zajímavosti, že karpatské pastevecké obyvatelstvo si po jistou dobu 
udržovalo určitou "právní autonomii" v rámci feudální společnosti, osídlovalo neobydlené 
oblasti a z toho pramenila také původně nižší míra sociální kontroly ze strany vrchnosti. V 
české a slovenské historiografii se předpokládá, že pastevecké obyvatelstvo kolonizovalo 
Západní Karpaty od 15. století a přicházelo sem z území dnešního Rumunska, na novém 
území se však brzy poslovanštilo. Pro tuto hypotézu svědčí podobnosti v materiální 
kultuře Západních a Jižních Karpat, obdobný způsob pasteveckého života a slova 
rumunského původu v jazyce západokarpatského obyvatelstva - např. salaš a bača. (V 
obecné češtině se toto slovo považuje za označení každého horského ovčáka, ale v 
původním významu označuje jen hlavního pastevce - hospodáře na salaši, jemuž jsou 
ostatní podřízeni.) Slovo "valach", které snad původně označovalo obyvatele někdejšího 
valašského knížectví na území dnešního Rumunska, znamená ve slovenštině "pastevec", v 
češtině označuje stejné slovo horské obyvatelstvo Moravskoslezských Beskyd, v jazyce 
české menšiny v Rumunsku se pak dodnes používá výraz "Valach" ve významu "Rumun". 
(V současné době je sice hypotéza valašské kolonizace Západních Karpat zpochybňována 
- probíhá např. genetický výzkum, který dokazuje příbuznost moravských Valachů s 
britskými Velšany, ale s přesvědčivými historickými argumenty proti této hypotéze jsem 
se nesetkal. Mám dojem, že se jedná spíše o módní záležitost, související se současnou 
českou "keltománií".) 
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Pastevecké obyvatelstvo sice nepředstavovalo jedinou zásobárnu zbojnických 
družin, ale pastevecký způsob života se na utváření zbojnictví podílel velkou měrou. Do 
zbojnických družin se pak samozřejmě přidávalo i obyvatelstvo rolnické. S rozšířením 
branné povinnosti se mezi zbojníky setkáváme s řadou vojenských zběhů, např. ve 
skupině lidí okolo Michala Vdovce. (V Ondrášově a Jánošíkově družině na počátku 18. 
století je jejich počet ještě minimální.) Tato skutečnost se však týká i jiných nekarpatských 
loupežníků, např. Grasel a Karásek byli mimo jiné vojenští zběhové. 

Závěrem lze tedy říci, že je možné najít určité paralely mezi sociálním zázemím 
karpatských zbojníků a českých a německých lupičů. Jeho podstatnou složku tvoří v obou 
případech obyvatelstvo pohyblivé - na jedné straně tuláci, žebráci a na druhé straně 

pastevci. Důležitým znakem tohoto pohyblivého obyvatelstva je akceptování odlišných 
norem, než jaké prosazuje feudální stát. Další podobnost můžeme najít v tom, že koncem 
18. a počátkem 19. století, se stávala důležitou zásobárnou všech druhů loupežníků 
armáda, resp. vojenští zběhové. Nicméně je zde také podstatný rozdíl mezi karpatskou a 
mimokarpatskou oblastí v tom, že pastevecké obyvatelstvo bylo produktivní složkou 
feudální společnosti a nebylo tedy objektem zavržení ze strany ostatních společenských 
vrstev. Vedle pastevců při tom nacházíme mezi karpatskými zbojníky také usedlé sedláky. 
"Jaunerská" vrstva vedla v podstatě příživnický způsob života a byla (narozdíl od 
pastevců) vystavena ostré diskriminaci. Samozřejmě nelze vnímat zázemí obou skupin 
loupežníků jako jednolitou skupinu, k "jaunerům" patřila nepočestná povolání a do 
karpatských zbojnický družin se zase dostávali v určité míře lidé, kteří se živili po část 
života žebráním. Nicméně se obecně zdá, že podstatný rozdíl mezi zázemím zbojníků a 
lupičů existuje a lze ho spatřovat především v tom, že zbojníci se rekrutovali narozdíl od 
lupičů převážně z řad zemědělsky činného obyvatelstva. 
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5. Jak definovat zbojnictví? 

Definice sociálního zbojnictví se opírá především o postoj venkovské společnosti 
ke zbojníkovi. Za sociální zbojnictví považujeme loupežnou činnost, která je venkovany 
schvalována a tolerována. Zbojník je tedy venkovan, který není svou komunitou za svoji 
činnost odsuzován. Je logické, že vědecká definice narozdíl od tradice nevychází z tvrzení, 
že zbojník "bohatým bere a chudým dává" a zjednává tak spravedlnost. Pokud bychom 
chápali zbojníka jako zjednavatele sociální spravedlnosti, dopustili bychom se vlastně 
morálního hodnocení, které do pozitivisticky chápané vědy nepatří. Vědec se ale může 
zajímat o to, jak je zbojník hodnocen venkovany. Kladné morální hodnocení zbojníka 
znamená, že venkovan schvaluje jeho činnost, připisuje mu ušlechtilou motivaci a 
ospravedlňuje jeho prostředky. Věda sama se o takové hodnocení nesnaží a je také zřejmé, 
proč neopírá svou definici ani o motivaci ani o sebehodnocení zbojníků. V opačném 
případě by totiž: 1) neměla dostatek pramenů, 2) by teoreticky přiřadila mezi "zbojníky" 
jedince, kteří se sami chápou jako dobrodinci, přestože své okolí tyranizují a jsou obecně 
nenáviděni. Nadsazeně řečeno: Kdybychom definovali zbojníky podle sebevnímání, 
mohlo by se nám stát, že je najdeme i v blázinci. V takto popsané definici nejde tedy o 
skutečnou motivaci zbojníků, ale spíše o to, jak je jejich jednání vnímáno. 

Kritéria pro definování zbojnictví 

V chápání zbojnictví se objevuje jako kritérium především venkovský původ a 
zázemí zbojníka spolu se schvalováním zbojnictví venkovskou komunitou. S tím je hned 
několik problémů. Především schvalování může mít různé podoby. Existuje pestrá škála 
možností, jaký postoj může jednotlivec vůči zbojnictví zaujmout - od zavržení přes 
mírnou toleranci vůči takovému jednání, skupinovou solidaritu znemožňující zbojníka 
udat až po obdiv vůči takovému jednání. Otázkou je tedy, kde provést onen definiční řez 
mezi tím, co zbojnictví ještě je a co už není. Pokud tuto škálu poněkud zjednodušíme, pak 
lze říci, že pro definování zbojnictví se nabízejí tři různá kritéria: 

1) Vesnický původ a zázemí. 
2) Tolerance k jeho činnosti venkovskou komunitou. 
3) Schvalování jeho činnosti venkovskou komunitou. 

Zbojnictví tedy můžeme definovat buď podle jednoho z těchto kritérií nebo říci, že 
o zbojnictví můžeme hovořit pouze pokud jsou splněna všechna tři kritéria (resp. první a 
třetí, neboť druhé je v tom případě zbytečné). Mnohé polemické "šarvátky" mezi historiky 
mohou vzniknout prostě z toho, že se tato kritéria volně zaměňují. 

Dalším vážným problémem je, jak doložit postoj venkovské komunity vůči 

zbojníkovi. O tento postoj se prostě v 18. století žádný pisatel nezajímal. Před soudem 
např. vypovídají vesničané o tom, že zbojníky neudali, protože se báli pomsty. Pro 
jednoho historika to může být důkaz tolerance ke zbojníkům ze strany vesničanů, neboť 
přece nebudou vypovídat dobrovolně, že zbojníky chránili - pro druhého to bude 
dokazovat tvrzení, že kladný vztah zbojníků a venkovanů je jen pohádkou. Kromě toho 
postoj vůči zbojníkům se patrně u jednotlivých lidí lišil. Nemůžeme prostě udělat průzkum 
v oravské vesnici roku 1712 s dotazem: "Obdivujete Jánošíkovu činnost?" Navíc je 
absurdní představa, že s těmito výsledky v ruce bychom prohlásili, že přes 50 % kladných 
odpovědí znamená, že šlo o zbojníka. Je jasné, že ať provedeme řez mezi zbojníky a 
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nezbojníky jakkoliv přesně, vždycky zůstanou hraniční případy, o nichž nebudeme s to 
rozhodnout. 

Kromě toho však existuje možnost definovat zbojnictví jako ideální typ. To 
znamená, že nepopíšeme hranici mezi tím, co zbojník je a tím, co není, ale popíšeme 
zbojníka, jaký je v ideálním případě. Takovou definicí říkáme: Existují zbojníci, kteří se 
vyznačují určitými znaky. Ačkoliv jen v činnosti málokterých najdeme tyto znaky 
všechny, přesto můžeme hovořit o určitém modelu, ke kterému tento sociální jev 
inklinuje. Tento přístup uplatňoval Eric Hobsbawm - u něj je "sociální bandita" popsán 
jako ideální typ. To automaticky znamená splnění prvního a třetího kritéria (původ a 
obdiv). Je potom ovšem zbytečné stavět kritiku Hobsbawma např. na tom, že existují 
případy loupežníků, kteří mají venkovský původ, ale vztah vesničanů k nim byl záporný. 

I v případě, že bychom se přiklonili k ideálnětypické definici budeme mít 
samozřejmě tytéž problémy jako u ohraničující definice. V řadě případů nerozhodneme, 
kdo je ještě zbojník a kdo už ne. Ideálnětypická definice zbojníka vytváří předpoklad pro 
nedorozumění tím, že ohraničuje malý prostor a nechává stranou spoustu konkrétních 
případů, které odpovídají jen nepatmému počtu definičních znaků. Těchto nedokonalých 
zbojníků, kteří se shodují s definicí jen nepatmě bude nejspíš nakonec víc než těch 
ideálnětypických. Navíc pokud chceme pracovat s diferencí zbojník-lupič potřebujeme 
spíše hranici mezi oběma typy, než dvě ideálnětypické definice. (Problém definice si lze 
názorně představit takto: Máme spoustu jednotlivých případů loupežnictví, které si 
představíme jako "puntíky" rozložené na ploše. Ideálnětypické definice nám vytvoří na 
ploše dva kroužky, ale velká část bodů zůstane mimo ně. Ohraničující definice rozdělí 
plochu na dvě poloviny. I v tomto případě však lze očekávat, že některé tyto "puntíky" 
hranice prostě protne.) 
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Zbojnictví a morální ohledy 

Možná by stálo za to se zeptat, proč mohou být tato tři kritéria (původ, tolerance a 
protest) snadno zaměněna. Ony totiž spolu souvisí velmi úzce. Je to způsobeno jedním 
aspektem, který dosud nezazněl. Je to otázka morálních ohledů. Loupež sama o sobě 
představuje z morálního hlediska přečin patrně v každé lidské společnosti, ale otázka je, 
kdo je oloupeným. Pokud je jím příslušník vlastní skupiny, musí se skupina proti 
takovému přestupníkovi bránit, aby mohla fungovat, pokud je jím cizí člověk, 

nepředstavuje to z tohoto hlediska problém. Znamená to, že morální ohledy jsou 
uplatňovány selektivně vůči omezené skupině lidí. Filosof Singer tvrdí, že lidské dějiny 
jsou charakterizovány postupným rozšiřováním morálních ohledů na stále větší skupinu 
lidí. Tuto skutečnost je dobré si uvědomit právě při studiu zbojnictví. To vysvětluje, proč 
loupežník zůstává uvnitř své komunity. Příslušník komunity necítí "morální" soucit -
pokud to tak mohu nazvat - s přepadeným cizincem, ale s pronásledovaným loupežníkem 
ano. Tento pocit je silnější, pokud obětí loupežného přepadu je člen skupiny tradičně 
vnímané nepřátelsky. Potom se z loupežného přepadu stává čin oprávněného odporu vůči 
této skupině. Zpravidla je toto nepřátelství vyjádřeno kolektivně sdílenými negativními 
charakteristikami nepřítele a zejména skutečnými či domnělými příkořími z jeho strany. 

Příkladů pro takové v principu nemorální jednání, které se obrací jen proti 
"nepříslušníkům" vlastní skupiny, najdeme celou řadu: zbojníci z hor přepadající "pouze" 
kupce, šlechtu či sedláky z nížiny, balkánští hajduci přepadající muslimy, ale šetří 

křesťany, porýnské židovské bandy přepadající pouze křesťany, loupeživí rytíři jsou 
chráněni šlechtou, protože přepadají ,jen" měšťany a sedláky. Tento princip, jak již bylo 
řečeno, dovedně a záměrně využil pro získání jisté popularity německý loupežník 
Schinderhannes, když o sobě prohlašoval: "Schinderhannes bojuje jen proti boháčům, 
Francou:dim a židům. ·· 72 Rozdílné uplatňování morálních ohledů také trefně komentuje 
romské přísloví: "Rom Roma neokrade. " 73 Tento aspekt morálních ohledů vyjádřil ve 
stylizovaném lidovém vyprávění o zbojnících J. Kobzáň slovy: "Všelijak to tenkrát' 
chodilo mezi ludem a pány. Nedělali si páni svědomí s národem, nedělá! si ho ani národ s 
pány ... ?.J 

Právě faktor morálních ohledů představuje chybějící pojítko mezi zmíněnými třemi 
kritérii. Díky němu totiž vzniká dojem, že původ, tolerance a schvalování jsou v případě 
zbojnictví nutně a zákonitě spojeny. Skrze morální ohledy lze pochopit, proč tomu tak 
často je. Neznamená to však, že by šlo o spojení bezpodmínečně nutné. 

Co je sociální protest? 

Podle mého soudu by součástí definice zbojnictví nemělo být tvrzení, že zbojnictví 
je sociálním protestem. Pak by totiž asi bylo zbytečné tvrdit, že zbojnictví bylo formou 
sociálního protestu. (Nepřímo do svého pojetí dostává tento rozměr Pavol Horváth, když 
tvrdí, že za zbojnictví lze považovat pouze takové projevy, kdy odpor jednotlivce byl 
vnímán jako součást odporu celé komunity.) Avšak vzhledem k tomu, jak důležitou roli 
tato interpretace hraje, chci si na tomto místě položit otázku, jak vlastně můžeme tento 
sociální protest v případě zbojnictví charakterizovat. Zde se poněkud liší starší 
východoevropská historiografie od té západní. Již jsem se zmínil o odlišné volbě slov, 
když Hobsbawm a Ki.ither mluví o primitivním sociálním protestu a Ochmanski, 
Melicherčík, Horváth o projevu třídního boje. Jenže za těmito odlišnými slovy se skrývají 
i poněkud odlišné představy. 

Hobsbawm charakterizuje zbojnictví jako nerevoluční sociální protest. Zbojníci 
podle něj neusilují o změnu systému, neprotestují proti tomu, že venkované jsou 
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vykořisťováni, ale proti tomu, že jsou někdy příliš vykořisťováni.75 Představa 
spravedlivého systému je často situována do mýtické minulosti, jde tedy o znovunastolení 
této spravedlnosti.76 Dokladem toho jsou i legendy o tom, že v době, kdy žil jistý 
zbojnický hrdina (Jánošík, Dovbuš apod.) se vedlo chudému lidu lépe, i když právě 
existence takové legendy je podle Hobsbawma dokladem pravého opaku. (Zbojnické 
legendy vznikají zpravidla v době sociálně rozjitřené, v době všeobecné chudoby a 
zklamání.) Ve východoevropském bádání je naopak implicitně přítomna představa o tom, 
že zbojníci bojovali za spravedlivější společenský řád, odráží se to např. v označování 
zbojníků za "odpůrce feudalismu", nebo v tvrzení, že "pro izolovanost hnutí jen na 
rolnictvo", neměli zbojníci naději na "reálný úspěch".77 Je třeba hned říci, že marxistická 
interpretace není podepřena doklady o nějaké lidové utopii, jež by ji snad mohli dostatečně 
ospravedlnit, neboť představa budoucí sociální spravedlnosti je symbolizována v legendě 
většinou návratem zbojníka a nikoli úplným odstraněním pánů. 

Sociální protest bychom mohli označit jako vyjádření nesouhlasu se stávajícími 
společenskými podmínkami ať tím či oním způsobem. Pokud tedy zbojnictví bylo 
sociálním protestem, pak to předpokládá, že existoval obecný kód, který umožňoval 
zbojníkovi se k této formě protestu uchýlit a podle něhož byla činnost zbojníka jeho 
společenstvím jako takový protest dešifrována. 

Je však pouhá tolerance vůči zbojnictví dokladem toho, že bylo vnímáno jako 
sociální protest? Tato tolerance totiž znamená, že zbojnictví bylo do určité míry chápáno 
jako oprávněná forma jednání. Co jí však dávalo toto oprávnění? Je sociálním protestem 
potřeba přežít v době všeobecné bídy a nouze, což do jisté míry ospravedlňuje nutnost 
krádeže? Je sociálním protestem vyhýbání se vojně? Můžeme to snad interpretovat jako 
protest proti státem diktované vojenské službě, celkově to však nezakládá důvod chápat 
dezerci jako sociální protest jako takový. Hobsbawm navíc na jednom místě tvrdí, že 
zbojník si ani nemusel být vědom, že je sociálním rebelem, což by ovšem znamenalo, že 
společnost si do něj tyto představy promítala, přestože zbojník řešil pouze svou 
individuální situaci. Následně vzniká otázka, jestli budeme pod zbojnictvím sociální 
protest rozumět i tehdy, když jde o řešení individuální situace, které je však okolím 
interpretováno jako sociální protest. Nebo jen tehdy, kdy je z hlediska zbojníka i jeho 
okolí vnímáno jako oprávněný způsob, jak porušit nežádoucí společenský řád vnucovaný 
státní mocí. (Poslední vyjádření nemusí být z hlediska venkovského vnímání přesné, 
neboť řád může být chápán jako "objektivně" daný leč porušený zásahy ze strany 
vrchnosti, zbojník v této představě neporušuje řád, ale trestá porušení řádu- napravuje ho 
tak aktem msty.) 

Zdá se, že problematika sociálního protestu vyvolává více otázek než odpovědí. 
Důležité je zde podle mého soudu rozlišit od sebe tři pojmy, které mohou být nevědomky 
zaměňovány. Je to sociální protest, odboj a msta. Abych předešel nedorozumění uvádím 
na tomto místě, jak budu tyto pojmy chápat. Sociální protest je vyjádření nesouhlasu se 
stávajícími společenskými podmínkami, které jsou vnímány jako nespravedlivé; může být 
vyjádřen různým způsobem. Odboj chápu jako činnost konanou s cílem přispět ke změně 
stávajícího společenského pořádku, který je vnímán jako nespravedlivě vnucený. Msta je 
akt újmy způsobený druhému člověku za příkoří, kterého se před tím dopustil; v očích 
mstitele dochází tímto aktem k narovnání a tedy k obnově spravedlivého řádu 

Zbojnictví v některých svých podobách může být označeno za sociální protest, 
mstu a ojediněle též za odboj. Celkově se s prvky sociálního protestu setkáváme i u 
lupičství. Otázkou je poměr mezi mstou a sociálním protestem. Jistě ne každá msta je 
zároveň sociálním protestem. Msta se zaměřuje na konkrétní příkoří, sociální protest se 
zaměřuje na celkové společenské zřízení. Pokud je násilný čin je vlastně ideologicky 
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motivovanou mstou na těch, kteří jsou vnímáni jako osoby odpovědné za současný 
společenský řád, pak se stává rovněž sociálním protestem 

Do hlav zbojníků nevidíme. Zdá se však, že se nezřídka objevoval jako součást 
jejich motivace postoj, který můžeme za sociální protest bezpochyby označit. To však 
neznamená, že tento motiv byl hlavní. Jak jsme ukázali ve třetí kapitole, převažoval se vší 
pravděpodobností u zbojníků i u lupičů motiv kořisti. Sociální protest mohl být z 
psychologického hlediska také pouhou racionalizací - vyjádřením zahořklosti vůči 

okolnímu nespravedlivému světu a snahou ospravedlnit skutečnost, že člověk jedná 
nezákonným způsobem. Tato psychologická interpretace by však nijak nebagatelizovala 
skutečnost, že zbojnictví či lupičství je reálným sociálním protestem. 

Pokud byla motivace protestu sekundární, je zřejmé, že činnost sama již nebyla 
zacílena na změnu stávajícího pořádku a není možné tudíž mluvit o odboji. Jedinou 
výjimkou je v naší práci patrně činnost Juraje Jánošíka. Častěji bychom však mohli 
hovořit o zbojnictví jako o mstě, která je aktem spravedlnosti v očích svých nositelů, aniž 
by však byla odbojem. Vždy v těchto případech, ať už mluvíme o mstě nebo o odboji, jde 
u zbojníků o narovnání, návrat "původního" stavu, nikoliv tedy o revoluci. 

Motivace zbojníka se navíc zákonitě nemusela shodovat s vnímáním okolí. Je však 
obtížné zjistit, jak byla zbojnická činnost okolím vnímána. Kromě toho by bylo potřeba 
diferencovat toto sociální okolí přinejmenším na tři okruhy lidí a to i tehdy, pokud budeme 
hovořit jen o venkovanech. Jsou to rodina a přátele, osobní známí (např. vlastní vesnice) a 
nakonec širší okolí. Pokud zbojnictví bylo samo o sobě kódem, který se mohl číst jako 
sociální protest, pak to patrně lze doložit samotným ústním podáním. Jak však doložit, zda 
tak byla vnímána zbojníkova činnost jeho současníky? Nevím například o případě 

zbojníka, kde bychom měli zdokumentováno, že ho jeho současná venkovská komunita 
považovala za rebela a chápala tak jeho činnost jako sociální protest. V případě Šuhaje 
víme, že ho tak vnímalo širší okolí, ale patrně nikoli jeho vesnice, která věděla, že řeší jen 
svou situaci individuální. Jak to vnímal Šuhaj, nemáme ponětí. Je tohle sociální protest? 
Pro nás patrně ne, ale Šuhajovi současníci tomu tak rozuměli- je to zbojník a tedy rebel. 
Musel existovat kód, podle kterého si lidé Šuhajovu činnost tímhle způsobem 
interpretovali, když neměli dostatek spolehlivých zpráv. 

Otázkou pro další výzkum tedy není, zda bylo zbojnictví sociálním protestem či 
nikoliv, ale v jaké míře a v jakém smyslu. Je třeba si však uvědomit dvě roviny tohoto 
problému - můžeme totiž na jedné straně mluvit o motivaci zbojníka a na druhé straně o 
interpretaci zbojníkovy činnosti či zbojnictví obecně- tedy o jakémsi kulturním kódu. V 
obou případech bude postup řešení poněkud odlišný. 

Jak tedy zbojnictví definovat? 

Vraťme se nyní k otázce, jak definovat zbojnictví. Nejčastěji se vyskytuje u 
jednotlivých badatelů spojení kritéria venkovského původu s kritériem schvalování této 
činnosti venkovskou komunitou. Podstatnou otázkou je, jak již bylo řečeno, jak tento 
postoj venkovského obyvatelstva zjistit. Pokud ovšem budeme definovat zbojnictví na 
základě postoje venkovanů vůči zbojníkům, pak se nabízí otázka, zda vlastně neexistuje 
zbojnictví pouze v hlavách venkovanů. Potom bychom nemuseli vůbec zkoumat soudní 
prameny a stačily by nám pro výzkum prameny folklórní. 

Tak to ovšem samozřejmě není, zajímá nás především vztah mezi zbojníky a 
venkovany a vztah venkovanů ke zbojníkům, zatímco folklórní prameny představují až 
jakousi společenskou vzpomínku na tyto vztahy. Postoj venkovanů ke zbojníkům v době, 
kdy bylo zbojnictví aktuální, nelze přímo demonstrovat žádným dobovým pramenem, 
který by mínění venkovanů vyjadřoval. Jsme odkázáni na zprávy z pera jiných 
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společenských vrstev. Vztah mezi zbojníky a venkovany tak nemůžeme demonstrovat na 
základě výpovědí, ale přinejlepším na popisu jednání zbojníků a venkovanů, jak je 
popsáno v soudních pramenech. 

Z toho plyne podle mého soudu jednoznačný závěr: Pro zkoumání skutečných 
zbojníků, má smysl omezit jejich definici na otázku sociálního původu a zázemí zbojníků. 
To můžeme označit za přístup sociálně historický. Na základě toho bych pak otázku 
tolerance či schvalování této činnosti venkovskou komunitou učinil předmětem výzkumu 
a nikoliv definice samé. Pro zkoumání obrazu zbojnictví v kultuře však má smysl spíše 
sáhnout po definici postavené na postoji venkovanů ke zbojnictví. Ten však nelze zkoumat 
jako vztah ke konkrétním zbojnickým osobám, pověsti o zbojníkovi nám nic nevypoví o 
tom, jak ho vnímali současníci v osobním styku, ale jsou odrazem obecné interpretace 
zbojnictví ve venkovské kultuře. Domnívám se tedy, že zbojnictví je lépe definovat 
odlišným způsobem pro sociálně historická a kulturně historická studia. 

Nyní tedy chci předložit vhodnou definici zbojnictví a lupičství, která se mi jeví 
nosná pro další výzkum a o kterou se budu opírat ve své práci. Zbojnictví při tom definuji 
zmíněným dvojím způsobem. (U lupičství toho není třeba, neboť interpretace lupičství v 
kultuře venkovské spodiny není předmětem našeho zkoumání a ani v ostatní historiografii 
nebyla dosud zpracována. Vzhledem ke stavu pramenů je možné, že ani zpracována 
nebude. Bylo by tedy zbytečné a nesmyslné vytvářet definici pro kulturní jev, který 
bychom snad mohli analogicky předpokládat, ale o němž nic nevíme.) 

sociálně historická definice .. zbojnictví": Zbojnictví je zvláštní případ loupežné činnosti 
venkovského obyvatelstva, kdy její představitelé zůstávají plnohodnotnými členy 

venkovské komunity a nejsou pro svou loupežnou činnost touto komunitou vyvrhováni. 
Domovská venkovská komunita, z níž v drtivé většině případů zbojníci pochází, jim 
nadále poskytuje sociální zázemí. 

kulturně historická definice "zbojnictví": Zbojnictví je taková loupežná činnost 

venkovského obyvatelstva, která je venkovany schvalována a zpravidla i obdivována. Z 
tohoto hlediska ji lze však zkoumat pouze skrze projevy venkovské kultury ba přímo jako 
projev venkovské kultury, nikoliv ovšem jako činnost jednotlivých zbojníků. 

sociálně historická definice "lupičství": Lupičství je loupežná činnost té části 

venkovského obyvatelstva, která je většinou ostatní společnosti včetně zemědělsky 

činného obyvatelstva opovrhována (tuláci, žebráci a představitelé nepočestných povolání). 
Z této skupiny zpravidla lupiči pochází a tato skupina představuje jejich sociální zázemí. 

Lze samozřejmě hypoteticky předpokládat i loupežníky, kteří neodpovídají ani 
definici lupiče ani definici zbojníka. Jejich počet však bude (pomineme-li loupeživé rytíře) 
malý. Důvodem je to, že loupežnictví jakožto násilná činnost, je zpravidla organizovanou 
skupinovou záležitostí a jako taková určité sociální zázemí potřebuje. Existence 
loupežníků zcela odtržených od své sociální skupiny je jen obtížně představitelná a k 
zařazení člověka do jiné sociální vrstvy, než z které pochází, bylo v minulosti také jen 
řídkým jevem. Pokud však již došlo k tomu, že nějaký loupežník se zařadil např. do 
tuláckého prostředí, ač pocházel z prostředí selského, pak by rozhodující pro jeho zařazení 
mělo být tulácké zázemí a nikoliv jeho původ - bude pro nás tedy lupičem a nikoliv 
zbojníkem. Skutečnost, že zbojník nachází ve venkovské komunitě zázemí však nemusí 
znamenat, že všichni členové této komunity také schvalují či tolerují jeho činnost. 
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Vhodné označení pro zbojníka 

Problém definice ovšem nekončí vyřešením její "pravé" strany (vhodné vymezení 
pojmu), jde také o to, jaký výraz zvolit pro označení daného jevu. Běžně používané slovo 
zbojnictví nemá totiž v jazyce přesně tentýž význam, jaký jsme si nyní vymezili. Čeština 
je v této oblasti poměrně bohatý jazyk a tak bychom mohli použít tři různé výrazy 
z běžného jazyka pro označení tří různých sociálních skutečností: loupežník ve významu 
neutrálním pro každého člověka, který se věnuje loupežné činnosti, zbojník pak pro 
loupežníka venkovského původu a lupič pro loupežníka z řad tuláků a příslušníků 

nepočestných povolání. Tak jsem ostatně tyto výrazy použil v minulé kapitole. 
Co se týče sociálně historické roviny zbojnictví, tak pokud přijmeme definici 

pouze na základě původu a zázemí, pak je podle mého soudu nevhodné přidávat přívlastek 
"sociální", naopak by bylo lépe nahradit tento přívlastek slovem "selský", jak činí např. 
Ki.ither. Nevýhodou však je, že pod přívlastkem "selský" si již člověk nepředstaví zároveň 
venkovské pastevecké obyvatelstvo (pastevec totiž není sedlák). 

Pokud mluvíme o zbojnictví v kulturní rovině, pak narážíme na překážku, že slovo 
"zbojník'" označuje ve folklórním podání (narozdíl od současné běžné představy) postavy 
kladné i záporné - stejně tak slovo "loupežník", které např. Olbracht staví v kladném 
významu do protikladu ke slovu lupič. Tato slova se pouze užívala v jiném regionu -
slovo "zbojník" na východní Moravě a na Slovensku, slovo "loupežník" v Čechách. 
Celkem pochopitelně jsou pak ukrajinští opryškové v češtině také označováni jako 
zbojníci (vedle výrazu "opryškové") a němečtí "Rauber'· pak jako loupežníci. Toto 
regionální zakořenění obou výrazů je velmi silné a brání nám označit české a německé 
dobré loupežníky jako zbojníky. V případě sociální analýzy je to ještě možná "snesitelné" 
(i když i zde mi to připadá nepřirozené - např. hovořit o bavorském Hieslovi jako o 
zbojníkovi), ale v případě, že bude řeč o folklórních podáních, pak už by byl takový 
přenos výrazu "zbojník" na mimokarpatské postavy velmi rušivý. 

Celkově tedy jsem se rozhodl preferovat označení "zbojník" pro loupežníka 
venkovského původu a "lupič"' pro pojmenování loupežníka z řad tuláků. Vzhledem k 
tern1ínům užívaným ostatní literaturou je však často doplňuji také přívlastky běžnými v 
západní literatuře - "sociální zbojník", "kriminální (běžný) lupič". V části věnované 

folklórnímu podání však používám výrazy "zbojník" a "loupežník" a to v regionálním 
významu- "loupežník" pro postavy z Německa, Rakouska a Čech a "zbojník" pro postavy 
z karpatské oblasti. Pokud hovořím o zbojnické či loupežnické legendě obecně, jsem 
nucen použít některý z těchto výrazů pro karpatské i nekarpatské postavy společně, 
domnívám se však, že z kontextu je vždy patrné, jak je který výraz právě použit. 
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6. K loupežnické každodennosti 

V této kapitole chci popsat některé aspekty zbojnického a lupičského života, které 
bychom mohli zařadit pod pojem loupežnická každodennost. Kapitola je pojata především 
instrumentálně, má sloužit jako protějšek k analýze zbojnické každodennosti ve 
folklórních pramenech. Z mé strany je v této kapitole nejméně analytického přínosu. 
Vycházím především z toho, co bylo možné dohledat v sekundární literatuře. Postupně se 
chci zaměřit na odívání, magické praktiky, jazyk a postavení žen ve společenství 

loupežníků. Snažil jsem se porovnat tyto aspekty v prostředí německém a karpatském, ale 
ne vždy to bylo možné provést optimálním způsobem. Mé možnosti závisely na 
sekundární literatuře, přičemž některá témata, kterým se věnuje německá loupežnická 
literatura, západoslovanští badatelé pomíjejí a naopak. Soustředěnou pozornost 
loupežnické každodennosti jako takové věnovala zatím pouze polská badatelka Janická
Krzywdová v práci Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie, takže se jedná o oblast, 
kde je dosti prostoru pro další bádání. 

Oděv zbojníků a lupičů 

Podívejme se tedy nejprve na odívání loupežníků. Nejprve popíšeme oděv 

karpatských zbojníků, který je v sekundární literatuře poměrně dobře zpracován, potom 
připojíme pár poznámek k oděvu německých lupičů. Čechy ponecháváme stranou, neboť 
se zde odíváním loupežníků doposud nikdo z badatelů nezabýval. 

Oděv karpatských zbojníků vycházel z lidového kroje. Odlišoval se od něj 
především tím, že zdůrazňoval bohatství svý·ch nositelů. Zbojnické kroje se blížily více 
vesnickému kroji svátečnímu, čímž byla demonstrována skutečnost, že zbojníci si mohou 
dovolit nosit sváteční kroj i ve všední den. Další možností, jak vyjádřit okázalost, bylo 
bohatší zdobení kroje. Podle Janické-Krzywdové byli zbojníci první, kdo začali zdobit 
kalhoty a košile bohatými výšivkami, kovové ozdoby na oděvu si pak údajně zhotovovali 
narozdíl od běžných venkovanů ze zlata, stříbra či mincí. Jejich příkladu pak následovali 
mladíci z bohatších venkovských rodin a pastevci, St. Witkiewicz zaznamenává 
skutečnost, že v dřívějších dobách byly "všechny výšivky na kalhotách, přezky. ozdoby 
pásů a klobouků považovány za znaky zbojnictví a gazda, který nechtěl syny pustit na zboj. 
jim sveřepě bránil v takové eleganci".78 

Na rozdíl od běžných venkovanů nerozlišovali zbojníci ve svém odívání mezi 
svobodnými a ženatými muži. Přestože mezi členy zbojnických skupiny byly velké 
věkové rozdíly a vyskytovaly se zde obě skupiny mužů, i ženatí zbojníci upřednostňovali 
při své činnost součásti úboru mládeneckého. Občas se vyskytují i doplňky oděvu 
nelidového - panského (např. červené kalhoty, tenké barevné košile) získané při 
přepadech. Zbojnický oděv jako takový však nikdy nenapodoboval oblečení jiných 
sociálních skupin (měšťanů či šlechty), i když se tyto šaty stávaly kořistí zbojníků. Od 
nošení honosného kroje bylo upouštěno ve zvláštních případech - např. při výzvědné 

činnosti, při plánování akce či v období přezimování, kdy se zbojníci oblékali za chudé 
pacholky. 

Funkci odlišující zbojníky jako zvláštní skupinu od ostatních venkovanů měly 
některé pevné součásti oděvu. V Západních Karpatech to byl především široký klobouk, 
ve Východních Karpatech to byl zvláštní druh pláště, v obou oblastech pak často červené 
soukenné kalhoty. V Uhrách bylo dokonce v první polovině 19. století zakazováno nosit a 
prodávat klobouky se střechou širší než 6 palců, protože široký klobouk údajně láká ke 
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zbojnictve9 Za symbol zbojnictví byl považován i široký opasek, který byl často zdoben 
kovovými ozdobami. 

Identifikace se zbojnictvím se odrážela také v nošení zbraní, které sice nejsou 
součástí oděvu, ale můžeme je zde v souvislosti se vzhledem zbojníka zmínit. Například v 
19. století nosila v karpatské oblasti pistoli většina mužů, ale nošení dvou pistolí najednou 
bylo považováno výlučně za znak zbojnictví. Za znak zbojnictví je také považována 
valaška, kterou vedle zbojníků užívali s oblibou pastevci. Sami si pak vyráběli zbojníci 
jako zbraň kyje, nechávali při tom zarůst do mladého živého stromku kovové hroty.80 Ty 
se však už narozdíl od dvou pistolí či valašky nestaly symbolickým znakem zbojníka. 

Některé zvláštnosti zbojnického kroje pak měly význam především praktický. 
Široký kožený opasek s kovovými ozdobami sloužil k ochraně břicha před případným 
úderem. Praktický význam pro život v přírodě měly i některé prvky převzaté z 
pasteveckého oděvu - nasmolená košile jako ochrana před hmyzem a před deštěm81 , 
pastevecká kožená torna jako zavazadlo či valaška sloužící jako nástroj, zbraň i jako opora 
při chůzi. 

Zajímavé je, že právě součásti oděvu, které byly vnímány jako charakteristické pro 
zbojníky, se stávaly předmětem výměny mezi zbojníky. Gašparíková uvádí na základě 
soudních pramenů k činnosti Michala Vdovce, že si Vdovec vyměnil opasek a klobouk se 
svým zbojnickým druhem. Patrně šlo o akt potvrzující vzájemné přátelství. 82 

Nahlédneme-li krátce do Hobsbawma, můžeme najít zmínku o odívání sociálních 
banditů v jiných částech světa. Hobsbawm zdůrazňuje ve zbojnickém kroji symboliku 
nepoddajnosti - nošení zbraní a holí. Takový kroj je kódem, který je třeba číst: "Tento 
muž není všední:· Což je dobře dokumentováno častějším nošením svátečního kroje a také 
zdobením - otevřené vykládané kamaše u čínských venkovských "rebelantů", zlatě a 
ocelově zdobený kroj balkánských hajduků a kleftů. 83 Vpodstatě nalézáme u Hobsbawova 
tvrzení, která poukazují na jisté obecné tendence ve vzhledu zbojníků v různých částech 
světa - zdobnost a symbolika síly a nepoddajnosti. Tyto obecné znaky pak nalézáme -
vyjádřené určit)'m konkrétním způsobem- rovněž v karpatském zbojnickém kroji. 

S textem, který by se zabýval výhradně oděvem německých loupežníků jsem se 
nesetkal, můžeme však zde vyjít z charakteristiky oděvu potulného obyvatelstva podle W. 
Seidenspinnera, Jeho závěry vychází z analýzy zatykačů. I když se tedy nezaměřuje jen na 
loupežníky, odráží se v ní především oděv lidí, kteří se dostali do sporu se zákonem. 

Kroj tzv. "jaunerské" vrstvy byl podle Seidenspinnera v 18. století poměrně 
variabilní, v oblečení se již neuplatňovala symbolika stigmatu jako ve středověku či raném 
novověku. Ve velké míře se stal oděv individuální a jeho nositel si ho mohl svobodně 
zvolit. Přes často chudý a roztrhaný oděv jsou patrné snahy lidí z okraje společnosti o 
jistou eleganci. Podle Seidenspinnera lze nalézt přesto určité opakující se znaky, které 
odlišují oblečení těchto lidí od oděvu usedlého obyvatelstva. Specifickými pro 
,jaunerský" oděv je podle něj barevnost kožených kalhot, časté nošení bílé haleny a snad 
také kulatý klobouk. Za "téměř typickou" součást oděvu označuje černý hedvábný šátek 
na krk spolu s bílým šátkem vespod. Kromě toho konstatuje, že tuláci a poměrně často 
právě lupiči, nosili s oblibou části vojenských či mysliveckých uniforem.84 

Zajímavé by jistě bylo analyzovat rozdíly mezi oděvem zbojníků a lupičů. Podle 
signifikantních rozdílů mezi oběma typy zločinců by bylo lze předpokládat, že oděv 
zbojníků vychází z vesnického kroje, zatímco oděv lupičů vychází z oděvu tulácké 
spodiny. U obou bychom patrně očekávali jisté symboly fyzické síly či výjimečnosti 
podtrhující odlišnost svých nositelů od ostatních členů vlastní sociální skupiny. U 
karpatských zbojníků jsou oba tyto předpoklady potvrzeny. Podle Seidenspinnerovy 
analýzy se zdá, že tomu tak bylo i u německých lupičů. Symbol fyzické síly a mužnosti 
pro ně patrně představovalo právě ono nošení uniforem. Jinak jsou mezi oděvem 
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karpatských zbojníků a německých lupičů četné rozdíly, které jsou dány podstatnými 
rozdíly v odívání ostatního obyvatelstva. 

Magické praktiky zbojníků a lupičů 

Součástí loupežnického života -jakož i života v tradiční společnosti vůbec - byly 
také magické praktiky. Praktiky užívané loupežníky, měly pochopitelně zajistit především 
úspěch při loupežné činnosti. Není jednoduché podat přehledný výklad o těchto 

magických praktikách z toho důvodu, že zprávy o nich jsou poměrně vzácné. Nebylo totiž 
běžné, aby byl do těchto praktik zasvěcený někdo mimo okruh zainteresovaných osob. 
Proto se v soudních protokolech, které pro nás představují nejdůležitější písemné 
prameny, vyskytují zmínky o těchto postupech poměrně zřídka. Předem mohu říci, že 
shromážděný materiál pochází především z karpatské oblasti, a nezakládá dostatečný 
potenciál pro srovnání mezi zkoumanými oblastmi. 

Obecně lze říci, že magické praktiky loupežníků měly dvojí účel. Jednak zajistit 
úspěch při samotné loupeži, jednak ochránit účastníky před prozrazením či dopadením. 

Do prvního okruhu patří prostředky, které měly zajistit úspěšný lup v domě, např. 
pomocí bezpečného uspání domácích osob. Při tomto čarování se často používala lidská 
ruka. V karpatské oblasti používali zbojníci ruku namazanou tukem, na které zapálili 
právě tolik prstů, kolik osob chtěli uspat. Zprávy o tom, o jakou ruku mělo jít, nejsou 
jednotné, podle některých svědectví to měla být ruka ženská, podle jiných mužská, podle 
některých z nedávno zemřelé mrtvoly, podle jiných z kostry. Tuto ruku získávali zbojníci 
na hřbitově a to v některé z magických nocí - na Popeleční středu, na Velký pátek, sv. 
Jana Křtitele či v den Všech Svatých.85 Druhým způsobem uspávání domácích osob bylo 
v karpatské oblasti obracení pohárů- zbojník dýchl do poháru a obrátil ho dnem vzhůru, 
takto obrátil tolik pohárů, kolik lidí chtěl uspat. Z východní Moravy máme také zprávu o 
bylince, která zajistila, aby všichni v domě spali a psi neštěkali.86 

. Do další skupiny patří magické praktiky, které měly zajistit ochranu před 

pronásledováním. Například Jánošíkův druh Tomáš Uhorčík vypověděl v roce 1713, že 
vypil nápoj proti zbrani a právu, který mu uvařila jakási Polka Margeta, bydlící v domečku 
mezi horami. Její muž prý chodil po zboji 16 let.87 Z Polska máme ze 17. století také 
zprávy o úkonu, který měl zajistit odolnost vůči kulkám. Zbojník, který byl poprvé 
svědkem vraždy, vypil trochu krve ze zabitého. 88 Z 2. poloviny 16. století máme zprávu z 
Čech o tom, že loupežníci zabili tři těhotné ženy a vyřezali z nich plody a pak "z dětí 
srdce, plíčky a játry vybrali a je v Čechách v Čertový krčmě vařili [. . .] a to spolu všickni 
tři sežrali a pravili, že proto, aby lepší smělost srdce měli. aby jim to lotrovství déle 
trvalo ".89 Z roku 1924 je pak zpráva ze Spiše popisující očarování krpců, jež mělo zajistit 
jejich majiteli úspěšný útěk v nebezpečí. 90 

Stejnou funkci jako tyto úkony měla plnit řada amuletů. Zajišťovaly ochranu před 
chycením, před ranami či proti utrpení při tortuře. Zbojníci také očarovávali kulky, aby 
neminuly cíle, o způsobu tohoto úkonu se však nezachovaly zprávy. V procesu s 
Jánošíkovou družinou je zmínka o tom, že zbojníci přibili ke stromu hostii a stříleli do ní, 
aby viděli, jestli poteče krev. Krzyzanowski a po něm Krzywdová to interpretují jako 
magickou praktiku, kdy zbojníci využívali krev k ,,posvěcení" zbraní. Ve skutečnosti však 
se na tento postup ptají vyšetřovatelé, ale Jánošík ho odmítá, takže celý magický postup je 
v protokolu uveden pouze z úst vyšetřujících. Slovenští historikové to naopak interpretují 
jako snahu žaloby nařknout Jánošíka z bezbožného jednání.91 

V souvislosti s magickými praktikami se hodí zmínit také o přísaze, ačkoliv je 
otázkou, zda ona sama by měla být označena za magický úkon. Z roku 1668 máme z Čech 
dochovanou zprávu o přísaze, které zavazovala účastníky, že pokud by někdo z nich měl 
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"zhynout" od práva, chtějí ho ostatní mstít po tři roky. Na stvrzení přísahy si uřízli kus 
prstu, smísili ve skleničce svou krev a tu společně vypili.92 Víme také, že přísaha byla 
součástí vstupu do Jánošíkovy zbojnické družiny, o jejím průběhu však nemáme dalších 
zpráv. Z poloviny 18. století se pak zachoval text přísahy slovenské zbojnické družiny 
Jakuba Surovce: "Prisahám večnému bohu, svéitej trojici, panenke Marii a všetkým božím 
svatým, že svojich tovarišov nevyzradím, neoklamem a neopustím ani v šťastí, ani v 
nešťastí. Tak mi pánboh pomáhaj. .m 

Pro oblast Německa se mi bohužel nepodařilo najít v použité literatuře téměř žádný 
popis magických úkonů mezi loupežníky. Mohu tak zmínit pouze skutečnost, že 
loupežníci z Karáskovy bandy vždy z vyloupených domů odnášeli s sebou vedle peněz 
také chléb, jehlu a kus látky, které byly v Horní Lužici používány jako magická ochrana 
domácích úspor. 94 Karáskova banda se rovněž snažila před přepadem umlčet psi v domě -
podání vraního oka však asi nebudeme označovat za magickou praktiku. 

Těžko lze na základě tohoto stručného přehledu dojít k nějakým zobecňujícím 
závěrům. Určitě lze však formulovat některé otázky, které by nás mohly v souvislosti se 
zbojnickou magií zajímat. Pozoruhodné se zdají praktiky spojené s pitím krve 
zavražděného či přímo kanibalismem. Pokud vím, jsou tyto záznamy z 16. a 17. století a 
později se neobjevují. Jistě by bylo zajímavé znát odpověď na otázku, nakolik byly tyto 
praktiky běžné, zda později skutečně vymizely a co bylo příčinou jejich ústupu. 

Další otázka, která se nabízí v souvislosti se střílením do hostie, je otázka, nakolik 
se v popisu magických praktik zbojníků ze soudních přelíčení odráží narativní strategie 
represivního aparátu klasifikující loupežníky jako nositele zla a odpůrce božského řádu. 
Tyto strategie by vzhledem k dobovému diskurzu měly probíhat především v době 
předosvícenské. Zatím se na ně nikdo z historiků zabývajících se loupežníky nezaměřil. 
Pokud se takové narativní strategie, uplatňovaly u soudního přelíčení, pak by bylo mimo 
to zajímavé srovnat situaci na území Svaté říše římské s Uhrami nebo Polskem, neboť v 
německé ústní tradici o loupežnících jsou narozdíl od tradice karpatské dávány magické 
praktiky do spojení s ďáblem. Otázkou by tedy mohlo být, zda míra praktického 
vykonávání náboženské sociální kontroly byla v Uhrách obecně nižší či pouze vzhledem k 
přírodním a demografickým podmínkám méně účinná. 

Jazyk lupičlt a zbojníků 

Zkoumání loupežnického jazyka nabízí zajímavé možnosti k analýze sociálních 
rozdílů mezi zbojníky a lupiči. Již u Hobsbawma nalézáme tvrzení, že běžní lupiči se od 
zbojníků lišili tím, že používali zvláštní jazyk tuláckého podsvětí. 

"Obyčejně mluví vlastním odborným jazykem (hantýrkou, cantem, caló, Rotwelschem). 
Jejich sdružení jsou s dalšími vyděděnými zaměstnáními či společenstvími, jako cikáni, 
kteří zásobili množstvím slov argot francouzského a španělského podsvětí, židé, kteří 

poskytli dokonce slovní zásobu Německu. (Převážná část rolnických banditů nemluví 
žádným druhem argotu, ale jednoduše verzí místního rolnického nářečí). Jsou to 
nekonformisté nebo spíše antikonformisté v praxi a ideologií; na straně ďábla spíše než 
Boha. "95 

Hobsbawm na příkladě jazyka dokládá své tvrzení, že zločinecké podsvětí 
potulných vrstev (narozdíl od rolnických banditů) žilo ve skulinkách venkovské 
společnosti, ale jasně k ní nepatřilo. Pro tradiční společnost byli tito lidé vyvrhelové, kteří 
si vytvářeli svou vlastní společnost či dokonce "antispolečnost". To se tedy projevuje i 
tím, že mají vlastní způsob mluvy. Zatímco zbojníci hovoří zpravidla místním rolnickým 
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narec1m, používají lupiči hantýrku tuláckého podsvětí. Nabízí se nám nyní možnost 
prozkoumat platnost tohoto tvrzení pro střední Evropu. 

Pokud má Hobsbawm pravdu, měli bychom najít loupežnickou hantýrku v 
Německu, ale nikoliv již na Slovensku a zdá se, že tomu tak skutečně je. V Německu 
existuje jazyk potulného podsvětí zvaný "Rotwelsch" a všichni autoři, kteří se zabývají 
loupežnictvem, píší v této souvislosti také o tomto jazyce. Samozřejmě se nejedná o jazyk 
v pravém slova smyslu, ale o slang vycházející z německého jazyka. V souvislosti s 
karpatským zbojnictvím jsem se s žádnou obdobou takového argotu nesetkal. Z důvodu 
srovnání by bylo pochopitelně lepší způsob mluvy zbojníků pramenně doložit, ale mezi 
historiky se o to nikdo nepokoušel. Dalo by se říci, že tváří v tvář pramenům nikoho ani 
nenapadlo si takovou otázku položit. 

Tajný jazyk podsvětí je v Německu podle H. Boehncka doložen už od roku 1250. 
Prvním podstatným pramenem pro jeho poznání je však až anonymní kniha Liber 
vagatorum z roku 1510, která obsahuje mj. slovníček rotwelsche s 320 výrazy. Podle 
jazykové analýzy Roberta Jiltteho obsahuje 50 % výrazů německého původu, 20 % 
hebrejského, následují podle procentuálního zastoupení přejímky z holandštiny, latiny, 
italštiny, francouzštiny a nepatrně i ze španělštiny. Toto složení naznačuje dvě zajímavé 
skutečnosti. Nenalézáme zde téměř žádné výrazy původu cikánského, což nasvědčuje 
tomu, že v raném novověku probíhala mezi křesťanskými tuláky a cikánskými skupinami 
jen malá komunikace. Naproti tomu množství hebrejských výrazů svědčí o tom, že mezi 
potulnými křesťany a židy nepanovaly žádné "obavy ze vzájemných kontaktů" (jak 
pojmenoval tento stav Boehncke) což je zcela v protikladu k postoji oficiální kultury vůči 
židovství.96 Přejímky z dalších jazyků svědčí o vzájemných kontaktech s obyvatelstvem 
dalších zemí a je možné je chápat jako doklad pohyblivosti potulného obyvatelstva v 
raném novověku, latinské výrazy pak pravděpodobně svědčí o přítomnosti potulných 
studentů- vagantů v této společenské vrstvě. 

Rotwelsch obsahuje množství výrazů rozlišujících různé typy krádeží a způsoby 
žebrání, což lze při jeho využití očekávat. Jeho velké rozšíření mezi potulným 
obyvatelstvem vedlo k tomu, že se s ním pro své účely začaly seznamovat i policejní 
kruhy. O rotwelsch se v 18. století tak zajímal úředník Schaffer von Sulz, který zapsal 
slovník tohoto jazyka podle "obráceného" loupežníka zvaného Kostnický Hans (1759-
1793), ten se pod dojmem neočekávaně lidského zacházení ze strany vyšetřovatelů a 
duchovních zřekl své dráhy, dal se na cestu zbožnosti a pomohl úřadům při 

pronásledování dalších lupičů. Ve slovníku Kostnického Hanse se již s výrazy cikánského 
původu setkáváme (Tchor =zloděj, Kaff= vesnice).97 Rotwelsch se stal v polovině 18. 
století už natolik rozšířený a známý, že v prostředí loupežnické bandy Krummfingera 
Balthasara (přezdívka - křivý palec?) se objevil pokus o vytvoření nové vlastní 
loupežnické řeči.98 

Vedle možnosti tajného dorozumívání poskytoval tajný jazyk také pocit 
sounáležitosti, dodával jistou hrdost pramenící z pocitu zasvěcenosti, pokud můžeme o 
hrdosti hovořit u skupiny soustavně pronásledované a ponižované. Nicméně vlastní jazyk 
dával možnost tuto situaci obrátit naruby. "Kochemer" to jsou v rotwelschi lidé znalí 
tajného jazyka, ... Kochum" je mazaný chytrý člověk- mazaný zloděj, zatímco .. Witstock" 
(odtud "Wittische ") je člověk, který se nemůže tento jazyk naučit, tedy hlupák. Trefně 
popsal tuto důležitou funkci zlodějského jazyka Uwe Danker: 

" 'Kochem' v tomto sebevymezení nebylo toliko synonymem k 'potulný' či 'vyvržený', 
nýbrž spolu s odmítnutím cizího a vytvořením vlastních norem také výrazem určitého - z 
hlediska stavovské společnosti antisociálního - vědomí, které se nezakládalo samo na 
vyvrženosti- tedy na sociální bázi: , Kochemer' disponovali subkulturním vědomím, které 
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bylo při vší bídě a krutosti života tvořivou reakcí na marginalizaci a obsahovalo také 
svébytný život, hrdost, vlastní hodnotu a právo. '' 99 

Pocit sounáležitosti mezi nositeli tohoto jazyka -vyplývající ze společného údělu 
a zprostředkovaný právě skrze spolčený jazyk -lze ilustrovat na následující písni, kterou v 
roce 1812 zapsal Friedrich Ludwig Adolf von Grolman od zloděje a lupiče Jakoba 
Heinrich Vielmettera. (Pro srovnání rotwelsche s němčinou uvádíme i německý překlad.): 

Hopsa Viva insgemein, 
Wie die Kochemer Ki.instler seyn! 
Guter Freund! Wo boscht ihr hin? 
Boscht ihr zu dem Mokum h'nein, 
In den Kober zu dem Jain?-
Wir wollen zwei Kameruschen seyn. 

překlad do spisovné němčiny: 

Hopsa, Viva, alle zusammen, 
Was sind die Kochemer flir Ki.instler! 
Guter Freund! Wo geht ihr hin? 
Geht ihr in die Stadt, 
Ins Wirtshaus zum Wein?-
Wir wollen zwei Kameraden se in! 100 

český překlad: 

Hopsa, Viva, všichni společně, 
co jsou ti "kochemové·' za umělce! 
Dobrý příteli! Kamjdete? 
Jdete do města, 
do hospody na víno?
Chceme být dva kamarádi. 

Touto písničkou uzavřeme část věnovanou německému rotwelschi a přesuneme se 
do karpatské oblasti. Jak již bylo řečeno, mluvou karpatských zbojníků se nikdo z badatelů 
na tomto poli přímo nezabýval. Jedním z důvodů může být to, že moravští a slovenští 
zbojníci žádný zvláštní jazyk nevytvořili a mluvili prostě jen místním nářečím. Pro 
karpatskou oblast se to zdá vzhledem k zázemí zbojníků a jejich sociálnímu původu velmi 
pravděpodobné. Přesto lze předpokládat, že určitá tajná znamení či komunikační znaky, 
které značily příslušnost ke skupině se vytvářet mohly. Zdá se to dokonce pravděpodobné, 
neboť i uvnitř malých sociálních skupin vznikají zvláštní výrazy či významy slov, nemají 
však zákonitě dlouhého trvání a nezakládají tak novou hantýrku. Ojedinělé zmínky o 
zvláštních komunikačních prostředcích, jsem nalezl jen ve folklóru a neměl jsem možnost 
ověřit je z jiných pramenů. Pouze v jednom případě se to týkalo přímo mluvy: Zbojník 
obdržel podle jedné valašské pověsti vzkaz od kamaráda: "Kup si pilník hodně dlúhý", 
což znamenalo: "Popil si (pospěš si) hodně daleko. '' 101 Více informací zde bohužel 
nemohu uvést. 

Se zlodějskou hantýrkou na území Čech jsme obeznámeni jen o málo lépe. Jistou 
zmínku o jazyku lupičů a zlodějů na konci 16. století nalezneme u Jindřicha Francka 
(Dějiny loupežnictva). Ve srovnání s německým rotwelschem stojí za pozornost především 
skutečnost, že výrazy zde používané pochází v drtivé většině z češtiny (např. kapsa = důl, 
šátek= květ, ručnice =psík apod. 102

). Není zde znát vliv ani židovské ani cikánské mluvy, 
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jak se s tím setkáváme v Německu, ve Francii a ve Španělsku. (I když pronikání 
cikánských slov do argotu je patrně i v jiných zemích záležitostí až pozdější doby.) Mezi 
uvedenými příklady nacházíme i výraz, který naznačuje jistou funkci zlodějského jazyka v 
převracení sociálních hodnot, "počestný" sedlák je titulován bezpochyby hanlivě jako 
"špalek". Tento výraz trochu připomíná německé slovo .. Witstock'' pro člověka do 
zlodějského jazyka nezasvěceného. Zdá se, že nositelé této české zlodějské hantýrky se 
vymezovali vůči sedlákům negativně. 

Na závěr lze říci, že "zlodějské jazyky" představují určitý způsob komunikace, 
který plní dvojí úlohu -jednak poskytuje možnost dorozumět se tak, aby nezasvěcený 
nepochopil obsah sdělení, jednak dodává lidem znalým tohoto jazyka pocit sounáležitosti 
nebo i hrdosti. Samozřejmě nejde o jazyk v pravém slova smyslu, ale o jakýsi 
"profesionální" slang vycházející z místního obecného jazyka a nahrazující klíčová slova. 
Při hledání nových pojmenování se užívá metaforického přenesení významu (např. kapsa 
=důl) nebo výpůjček z cizích jazyků (Tschor =zloděj). V českém prostředí však nedosáhl 
argot takové úrovně jako v prostředí německém, nenašel si vlastní název a nevytvořil, 
alespoň pokud víme, žádné zvláštní označení pro své nositele, což naznačuje jeho menší 
sociálně integrační význam. Také se v něm narozdíl od západních argotů nedochovaly 
žádné básně či písně. Podle využitých pramenů se zdá, že česká zlodějská hantýrka 
čerpala na rozdíl od rotwelsche drtivou většinu svých výrazů z češtiny (přinejmenším v 
16. století). Nicméně je třeba však říci, že jsme mohli využít jen malé množství informací 
a tak je třeba brát tyto závěry s rezervou. Pro oblast karpatskou se mi nepodařilo zjistit 
žádné doklady o tom, že zbojníci používali zvláštní způsob mluvy. Pravděpodobně mohli 
vytvořit pro sebe příležitostně zvláštní slova či kódy, ale celkově potřeba zvláštního 
dorozumívacího prostředku byla podle všeho u zbojníků mnohem menší. Narozdíl od 
"jaunerů" se nedostávali do situací, kdy by bylo potřeba tajně se dorozumět před druhými 
lidmi. Také zde nepůsobila potřeba vymezovat se vůči sedlákům jako zvláštní skupina. 

Ženy v loupežnických bandách 

Loupežnické řemeslo je považováno za doménu mužů, přesto v životě loupežníků 
musely ženy hrát také určitou roli. Zkoumání ženské problematiky v rámci loupežnictví je, 
jak již bylo řečeno, častějším tématem v německé literatuře. Proto také podobně jako v 
případě zlodějského jazyka začneme oblastí německou. 

V souvislosti s ženami a loupežníky napadne člověka otázka, zda ženy vystupovali 
též v roli loupežníků tedy jako loupežnice nebo zda zaujímaly pouze roli partnerek. Tuto 
otázku si položil např. Uwe Danker ve své práci Die Geschichte der Rauber und Gauner. 
Jsme oprávněni hovořit o loupežnících nebo se jednalo o pouhé "loupežnické nevěsty" -
tedy milenky loupežníků? "Měly ženy v podsvětí možnost částečně uniknout ze silného 
přisouzení role v celkové společnosti. nebo zde byla také jen reprodukována panující 
společenská realita, která jim přidělovala sloužící okrajovou roli?" 103 

Danker nesouhlasí s tvrzením E. Hobsbawma, že nejčastější role žen mezi 
loupežníky byla role milenek. S loupežnicemi jako takovými se setkáváme zcela 
výjimečně. Podle Dankera však měly ženy v loupežnických bandách podobnou roli jako 
ve světě potulného obyvatelstva. Ženy se více než muži staraly o každodenní přežití, 
staraly se také o děti a zajišťovaly tak kontinuitu skupiny, mnohé nasvědčuje tomu, že to 
tak bylo i uvnitř lupičských a zlodějských band. Existovala zde dělba práce mezi muži a 
ženami. Ženy se zabývaly drobnými podvody, žebráním a krádežemi, které zajišťovaly 
každodenní přežití. Klasická loupežná přepadení či násilná vloupání byla považována za 
čistě mužskou záležitost. Ženy mohly spolupracovat na přípravě, ale během vlastní akce 
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zůstávaly doma. Konečně přispívaly ženy ke komunikaci uvnitř potulných skupin, 
udržovaly kontakty se zatčenými, pašovaly do vězení zprávy a nástroje k útěku. 104 

Výjimku představovaly v tomto ohledu židovské ženy, které se v životě "na 
cestách" (,, auf der LandstrajJe '') nevyskytovaly. Židovští žebráci se snažili skrz potulné 
žebrání uživit své rodiny ve stálém bydlišti. Danker uvádí jako příklad židovskou bandu 
Hoyuma Moysese, kde bylo (v roce 1735) z deseti členů bandy devět mužů ženatých. Při 
výslechu se ukázalo, že jejich ženy mají jen vágní povědomost o činnosti svých mužů. 
Menší podíl ženatých mužů v křesťanských bandách byl dán přísnými státními pravidly 
pro uzavření manželství. Tuláci a nádeníci mohli sotva vykázat potřebnou výši majetku, 
židovská komunita naproti tomu uzavírala sňatky podle svých vlastních pravidel. 105 

Křesťanští tuláci žili tudíž převážně ve svazcích nemanželských, které byly 
dlouhodobé, mohly být však také v případě potřeby přerušeny. Oproti představám o volné 
sexualitě, polygamii a promiskuitě uvnitř loupežnických band, které se vyskytují v 
brakové literatuře, byly ovšem svazky v tomto prostředí monogamní, byť pouze dočasné. 

V literatuře o karpatském zbojnictví se nevěnuje ženské otázce, jak již bylo řečeno, 
taková pozornost jako v literatuře německé. Chybí zde téměř samostatné texty na toto 
téma. Za jedinou výjimku můžeme považovat kapitolu Frajerki zbójnicke z již zmiňované 
knihy Janické-Krzywdové. 106 Ve své charakteristice úlohy žen ve zbojnickém životě 
využívá hojně folklórních pramenů. Pokud chci tedy zůstat věren svému předsevzetí, aby 
náčrt zbojnického života byl v této části mé práce vylíčen bez použití folklórních pramenů 
a mohl být s nimi posléze konfrontován, je tento úkol nesnadný. Informace Janické
Krzywdové jsou totiž poměrně povšechné a v konkrétní rovině jsou dokládány většinou 
jen citáty z lidových písní. 

Její charakteristiku, lze shrnout asi takto: Milenkami zbojníků byly mladé dívky, 
ale i vdovy a vdané ženy, žily většinou ve svých rodných domech, jsou však známy 
případy, kdy jim zbojník vystavěl chalupu, kde se pak často scházela celá zbojnická 
družina. Taková žena znala některá tajemství bandy a byla zavázána přísahou. Velmi málo 
se však stávalo, že by byla žena přímo členem zbojnické družiny a účastnila se na akcích. 
Od zbojnických milenek se očekávala věrnost a její porušení trestal milý či jeho druhové 
smrtí. Na druhou stranu jsou zaznamenány případy, kdy zbojník opatřil své milence věno 
a umožnil jí se dobře provdat. Milenky doprovázely své muže na popraviště. Jistým 
zvykem bylo, že pokud dívka přikryla odsouzenci hlavu šátkem, prohlašujíc tím čestně, že 
si ho vezme za muže, dostal milost. V listu Józefa Lipského z roku 1769 se dozvídáme, že 
jeden z orpyšků, kteří přepadli jeho bratra a švagrovou, a byl odsouzen na smrt, došel 
takto omilostnění. Ještě v roce 1827 se dívka tímto způsobem zaručila za odsouzence, ale 
soud již tuto zvyklost nerespektoval a zbojníka popravili. 107 

Vezmu-li v potaz slavné loupežníky, o nichž byla řeč ve třetí kapitole, pak jejich 
partnerský život byl poměrně rozmanitý. O Ondrášovi a Jánošíkovi nevíme mimo tradici z 
tohoto hlediska nic, snad jen to, že byli svobodní. Ondrášův druh Jurášek však byl otcem 
pěti dětí a ženatý muž, Jánošíkův druh Uhorčík se oženil a zanechal zbojnického řemesla. 
O Graselovi víme, že měl řadu milenek, které byly z podobného sociálního prostředí jako 
on, podobně hlavní družka Babinského. Karásek byl naproti tomu ženatý a jeho žena byla 
odsouzena k několika letům vězení. Její spolupráce se podle všeho týkala především 
přechovávání kradených věcí. Zajímavé by bylo pro srovnání s německou oblastí vědět, 
zda ve venkovských komunitách, kde bylo provozováno zbojnictví, se dopouštěly ženy 
drobných krádeží pro obživu rodiny nebo zda se tu tento druh kriminální činnosti 
nevyskytoval. 

Oženit se a zanechat zbojnického řemesla tak, jak to udělal Tomáš Uhorčík, bylo v 
karpatské oblasti zřejmě poměrně běžným způsobem jednání. Nacházíme jisté doklady 
toho, že zbojnictví sloužilo jako jistá forma iniciace. Wincenty Pol - badatel a znalec 
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horského karpatského obyvatelstva - charakterizuje zbojnictví v dnešní ukrajinské části 
Karpat (Černý Les a Černá Hora) takto: "Opryšek (ukrajinský výraz pro zbojníka- pozn. 
A. V.)je zdánlivě loupežník, ale každý Hucul musí být buď několik měsícll nebo několik let 
opryškem, jinak by ho žádná dívka nemilovala a neměl by vážnost ve vsi, až se jako 
hospodář na otcovském majetku vážně usadí. "108 Jan Kleczynski se ve své rozpravě o 
podhalanské a zakopanské melodice zmiňuje o tom, že jít "na zboj" bylo jednou z 
hlavních podmínek výchovy horala. Někteří prováděli toto řemeslo déle, ,lní, aby získali 
pro sebe 'patent' dospělosti a odvahy, se stávali zbojníky na čas krátký" .10 

Obecně lze říci, že zbojnické řemeslo bylo považováno za mužskou záležitost. V 
Německu stejně jako v karpatské oblasti bylo výjimečným jevem, že by se žena na této 
činnosti přímo podílela. Zdá se, že v tuláckém prostředí a prostředí nepočestných povolání 
se vyskytovaly častěji nemanželské svazky- s výjimkou židovských band. V karpatské 
oblasti uzavírali někteří zbojníci sňatek až poté, co přestali se zbojnictvím. Někteří ženatí 
muži však stále provozovali toto řemeslo, i když už měli rodinu. V tom případě se zbojník 
často zároveň staral o hospodářství. 
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7. Pověst jako historický pramen 

Myšlenku, že by bylo možné využít pověst či ústní podání jako pramen pro 
poznání historie, budou patrně někteří lidé považovat za naivní. Nejsou to právě pověsti, 
které spřádají bájné příběhy, pozměňují historické údaje k nepoznání a vytvářejí jakousi 
tajemnou mlhu z pohádkového hávu, jež nám naopak brání historickou skutečnost vidět? 
Když srovnáme některou pověst s doloženou událostí, zjišťujeme, že podání ji proměnilo 
k nepoznání a zdá se tudíž naprosto nepředstavitelné, že bychom mohli jakoukoliv událost 
podle pověsti rekonstruovat. 

O to se pochopitelně pokoušet nebudeme. Pokusíme se prozkoumat jinou možnost, 
kterou lze shrnout do následujícího předpokladu: Pověsti sice nepodávají hodnověrnou 
informaci o událostech, ale obsahují zprávu o představách lidí, kteří byli jejich nositeli. 
Pokud podle pověsti některý kladný hrdina má určitou vlastnost nebo se dopustí určitého 
činu, neznamená to, že skutečně tuto vlastnost měl nebo že se tohoto činu dopustil, ale 
může to znamenat, že vypravěč považuje takovou vlastnost nebo čin za chvályhodné, 
neboť je připisuje svému hrdinovi. V pověstech se může odrážet hodnocení určitých 
společenských institucí- např. roboty, zbojnictví jako takového atd. 

I vůči tomuto přístupu lze uvést více či méně opodstatněné námitky. Dříve než 
tedy uplatníme tento předpoklad při další analýze zbojnických a loupežnických pověstí, 
pokusím se na tyto námitky předběžně odpovědět, ač samotná tato práce do jisté míry 
ukáže, nakolik je náš předpoklad oprávněný. Setkal jsem se s třemi základními námitkami 
proti použití pověsti jako pramene pro poznání smýšlení venkovanů: Jedna vychází 
z představy, že mínění lidí bylo formováno literaturou, např. pověsti o loupežníku 
Babinském či o rebelovi Kozinovi si lidé mohli přečíst v knize či v novinách a potom tyto 
příběhy vyprávěli, nelze tedy hovořit o jejich mínění. Druhá námitka poukazuje na to, že 
každý člověk mohl mít své názory a vyprávění jednoho vypravěče nemusí odrážet postoje 
ostatních členů vesnické komunity. Třetí námitka poukazuje na to, že člověk slyšené 
komolí a předává dál v jiné podobě, až se výsledné podání nemusí podobat původnímu 
vůbec, jako je tomu v dětské hře na tichou poštu. 

Tyto námitky vychází ze současných životních zkušeností, které ovšem 
neodpovídaly situaci v předmoderní venkovské společnosti. První námitka vychází z 
předpokladu, že lidé jsou formováni četbou a že četba je hlavním zdrojem informací o 
tom, co se ve světě děje. To ovšem neplatí ani v moderní společnosti absolutně, natož ve 
společnosti tradiční. Ani v současné společnosti totiž nepřijímá člověk mediální slovo 
pasivně. Má možnost s novinovým článkem nesouhlasit, může svůj nesouhlas sdělit 

druhému, může přijmout argumenty druhého v přímé komunikaci a vytvořit si odlišnou 
představu než jaká mu je předkládána. V případě pověstí to platí rovněž a jak ještě 
uvidíme, vliv tištěného slova nebyl pro jejich vývoj určující. 

Druhá námitka by byla případná, pokud by byl vypravěč vždy tvůrcem pověsti. 
Ale vypravěč sám není tvůrcem dané látky. Přejímá ji od ostatních lidí a může ji opatřit 
svým komentářem. I tehdy, pokud by vypravěči byli tvůrci pověstí ve smyslu moderního 
autorství a pověsti tak vyjadřovaly jejich osobní postoje, i pak by byly pověsti do určité 
míry sociálně a historicky podmíněny. Pověst je však kolektivním výtvorem v tom 
smyslu, že její znění je upevňováno v komunikaci a mnoho různých vypravěčů má 
možnost ji nějakým způsobem ovlivnit. Vzhledem k tomu, že je společným výtvorem, lze 
předpokládat, že prezentuje názory a představy, které mají v daném společenství obecnější 
platnost. 

Třetí námitku je třeba odmítnout s poukazem na to, že hra na tichou poštu nemá 
s pověstmi co do činění. "Tichou poštu" člověk slyší jen jednou, protože zkomolení je 
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cílem této zábavy. Pověst člověk slyší opakovaně, je to spíše jakoby si pouštěl do kola 
pohádku z magnetofonové kazety. Vypravěč také bývá vyzýván k opakovanému 
vyprávění. Pověst má kromě toho podobně jako anekdota zpravidla určitou pointu, a 
ačkoliv je možné anekdotu obměnit, není možné změnit jádro, které je tvořeno touto 
pointou. Pokud by ji někdo v této podobě vyprávěl, těžko by mohli jeho posluchači mít 
zájem na tom, aby daný útvar šířili dál. 

Základ všech těchto nedorozumění tkví především ve skutečnosti, že pověst dnes 
hraje jinou roli než v původním prostředí. Příběhy, které přešly z ústní tradice do literární 
podoby a jsou označovány jako pověsti vnímáme dnes jako cosi nevěrohodného či 

vybájeného, co je velmi blízké pohádce. V původním venkovském prostředí, kde byly tyto 
příběhy vyprávěny, byly ovšem naopak považovány za zprávy o historické realitě. 

Přiléhavě to vyjádřil Peter Assion v úvodní studii ke své sbírce pověstí z Frank: 

"Výraz 'pověst' (v originále "Sage" - pozn. A. V.) Frank původně neznal. Byl přenesen 
zvnějšku na vyprávění určitého druhu, pro něž lidová mluva nepotřebovala žádného 
zvláštního označení, byly nanejvýš označovány jako 'G 'schichtli' (historky), při zpětné 
vzpomínce jako 'aaldi G'schichtli' (staré historky [ ... ]) nebo když se jednalo o zvláště 
podivuhodné události, jako 'e Stiickle' (kousky). Pro upřesnění múže být připojeno: ' ... 
vun ere arme Seel' (na mou duši) atd. Z toho je vidět. že tato vyprávění platila za zprávy o 
skutečných událostech, stejného druhu jako jiné vypravěčské látky denního života: teprve 
bratři Grimmové vymezili taková vyprávění jako 'pověsti'. zajistili tomuto vědeckému 
termínu rozšíření a popularitu, položili ovšem také zárodek nedorozumění, nebo( 'pověstí' 
se míní dnes zpravidla zpráva zkomolená zakalenou pamětí a vnímáním, 'vybájená' 
událost, která má nanejvýš historické jádro. Vnímání vypravěcrú pověstí ovšem byly a ještě 
částečně jsou tyto terminologicky sugerované pochybnosti o autenticitě jejich 
vypravěčských látek cizí. To, 'že bylo -vyprávěné považováno za pravdu, patřilo -
přinejmenším v dřívějších dobách -k základním znakům pověsti. '" 110 

Sám jsem si původně (jako čtenář pověstí) tuto okolnost neuvědomoval a pochopil 
jsem ji teprve na základě vlastních pokusů o sběr pověstí. Při dotazníkové akci ve 
Šluknovském výběžku v roce 2004, v níž jsem získal 26 různých záznamů, bylo pouze u 
pěti z nich zcela zřejmé, že je vypravěč nepovažuje za historickou skutečnost. Všech 
těchto pět pověstí se týkalo jistého strašidla, o němž se hrála divadelní hra na místní pouti. 
U těch ostatních vypravěč někdy otevřeně vyjádřil určité pochybnosti o historické 
věrohodnosti s tím, že to pouze slyšel vyprávět a neví, jestli je to skutečně pravda. Častěji 
ovšem dokládal pravdivost svého tvrzení poukazem na další skutečnosti, například 

přítomnost Švédů dokazoval existencí vojenského hřbitova odkrytého při vykopávkách. I 
historky o nadpřirozených úkazech - setkání s duchem zemřelého nebo o čarodějnicích, 
které mi vyprávěl muž romského původu, byly prezentovány jako reálné příhody, přičemž 
v prvním případě šlo přímo o osobní vzpomínku. 

Na přímé doplňující dotazy vypravěči zpravidla dotvářeli pověst podle realistické 
úvahy. Z mého pohledu tedy neodpovídali na otázku, jak "mohla znít ta pověst", ale jak to 
mohlo být ve skutečnosti. Například jeden informátor na dotaz na kouzelnou vestu 
loupežníka Raschauera, odpověděl: "Kdo ví, co za tím bylo? Nejspíš tam měl schovaný 
pilník, kterým mohl přepilovat mříže a proto si tu vestu chtěl obléknout. Pak se z toho 
udělalo, že v ní mohl být neviditelný. "111 Dostal jsem se kvůli své neznalosti do paradoxní 
situace, protože jsem měl určitou představu o tom, jak má vypadat pověst, která ovšem 
neodpovídala představám dotazovaných. Lépe řečeno: "pověst" v této podobě je 
nezajímala - všichni měli vytvořenou představu místní minulosti, ale neměli zájem 
uchovávat v paměti příběhy, o nichž věděli, že jsou vybájené. Paradox situace spočíval 
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v tom, že já jsem se ptal na pověsti a jako odpověď mi byly obvykle poskytnuty 
zajímavosti z místní historie. Čím více se příběh shodoval s historickou skutečností, tím 
byl z mého hlediska méně zajímavý, protože jsem naopak hledal něco vybájeného. A tak 
jsem si v jednom okamžiku uvědomil, že vlastně číhám na vypravěčův omyl, abych ve 
chvíli, kdy mi uvede něco historicky nepravdivého, mohl tuto historku zapsat a prohlásit: 
"Toto je místní pověst." To, že je zdejším lidem cizí moje představa pověsti jako 
folklórního útvaru, který nemá s realitou co do činění, ukázala i reakce dvou místních lidí 
na (původně zdejší) pověsti o loupežníku Karáskovi, které jsem přeložil z němčiny a 
uveřejnil. Pro mě to byly naprosto "autentické" pověsti, protože byly přímým záznamem 
ústního podání bez literárních úprav vydavatele. Dva z místních čtenářů však zpochybnili 
"autenticitu" těchto pověstí, protože neodpovídaly jejich představě o historické 
skutečnosti. Jeden z nich dokonce naznačil podezření, že jsem si je vymyslel, přestože 
jsem v poznámce uváděl přesný odkaz na pramen. 

Zajímavé z hlediska chápání pověstí v původním prostředí je svědectví Oskara 
Schwara, jenž se zabýval loupežnickými pověstmi z Horní Lužice. Oskar Schwar ovšem 
neznal tyto pověsti jen jako sběratel, ale slýchal je vyprávět už jako dítě v domě svých 
rodičů. Popisuje tedy z vlastní zkušenosti situace, které byly na hornolužické vesnici 
určeny k vyprávění příběhů. Vyprávění se odehrávalo nejčastěji za dlouhých zimních 
večerů mezi posvícením a masopustem, kdy se lidé scházeli pohromadě v některém 
stavení za zábavou. Říkalo se tomu "jít na přástky", ačkoliv se při těchto posezeních už 
nepředlo. Vyprávěli se bláznovské anekdoty, historky enšpíglovské nebo povídačky o 
rejdech duchů a strašidel. Oskar Schwar dále píše: "1 když jsme se také snažili bránit proti 
fantastické hře rozpustilého (vypravěče), nedokázali jsme tyto příběhy docela považovat 
za lež a klam. Loupežnické historky byly ale všechny 'skutečně pravdivé'; neboť vypravěč 
znal událost od dědečka, babičky nebo jiné osoby, která Karáska ještě viděla, potkala ho, 
jí prokázal dobrý čin, z ní si vystřelil nebo ještě znala někoho oloupeného jako Gochts-
Tiirkel: onen člověk mohl vylíčit přesně událost i místo děje. "112 

Tato okolnost také vysvětluje skutečnost, na níž ještě narazíme, že totiž 
loupežnická vyprávění zůstávala dlouho mimo pozornost sběratelů. Uvážíme-li, že Oskar 
Schwar nasbíral v padesátých letech 20. století o loupežníku Karáskovi 30 pověstí, je 
překvapivé, jak málo se tyto pověsti vyskytují ve starších sbírkách tohoto regionu. Starší 
edice saských a hornolužických pověstí Karáska téměř neznají, výjimkou jsou dvě pověsti 
zveřejněné Ottou Schonem v Sagenbuch des Zittauer Gebirges a Oybin-Sagen. Také 
nejobsáhlejší sbírka ze Šluknovského výběžku od Ludwiga Schlegela Das bohmische 
Niederland z roku 1928 zmiňuje Karáska pouze na jednom místě a to vlastně 

mimochodem v souvislosti s tzv. Karáskovou jeskyní. Výběr pověstí v těchto sbírkách 
naznačuje, co považovali jejich autoři za hodnotné. Hodnotné jsou pro ně především 
pověsti starobylé - odkazující na dávnější minulost a pověsti s četnými nadpřirozenými 
motivy. Naproti tomu vyprávění o loupežnících z doby historicky nedávné, která měla 
často charakter zprostředkovaných vzpomínek prarodičů na skutečné události, toto 
kritérium nesplňovala. 

Nebyla to ovšem jen záležitost česko-lužického pomezí, podobná situace se týká i 
dalších německých loupežníků. Gerhard Layer na toto téma píše: 

V nejstarších, "Německými pověstmi·· (1816118) bratří Grimmů inspirovaných 
regionálních sbírkách z let 18-13, 1846, 1853 a 1854 nenajdeme nic k "našim" 
loupežníkům (tj. Schinderhannes a Holzerlips - pozn. A. V.). Tyto publikace chtěly 
sáhnout hlouběji do minulosti a představit kontinuitu bohatých látek různých pověstí od 
časů germánských předků až do 19. století. Tomuto přístupu se cítili vydavatelé dlouho 
zavázáni. První tištěné pověsti k tomuto tématu se objevují teprve koncem 19. století, ve 
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dvacátých letech našeho století (tj. 20. století - pozn. A. V.) jsou to téměř výlučně pověsti 
o Schinderhannesovi. 113 

Z toho, co bylo doposud řečeno, je zřejmé, že již v samotném označení ,.pověst" je 
cosi problematického. Bylo by snad vhodnější mluvit o lidovém vyprávění či o ústním 
podání. Pokud jsou však tato vyprávění v původním prostředí považována za pravdivá, 
může být "pověstí" každé vyprávění o události, při níž nebyl vypravěč osobně přítomen. 
Zážitek jedné osoby může být tak dále vyprávěn prostřednictvím osoby jiné a tak se dostat 
do obecného povědomí. Carl Wilhelm von Sydow zavedl pro tyto různé úrovně tradování 
rozlišující pojmy" memorat" a "fabulat ", přičemž "fabulat" je jasně formulovaná pověst, 
zatímco ., memorat" označuje vzpomínku či zprávu o zážitku jiné osoby. Tato zpráva 
může představovat jakýsi předstupeň pověsti. Již citovaný Peter Assion na toto téma 
poznamenává: 

.,Jako předstupeň mohly být von Sydowem doceněny vypravované 'vzpomínkové pověsti', 
které tradičně opakovaným vyprávěním již upevnily zprávu o zážitku vlastním či blízko 
stojící osoby. Pokud byla taková zpráva také od nezúčastněných osob dále vypravována, 
odindividualizována, náležitě zformována a do obecného vypravěókého fondu přijata, 
potom se stal z memorátu fabulát. Často nám dává pověst ještě tušit proces svého 
vzniku. "114 

Nejde však pouze o proces jednosměrný, kdy z materiálu zážitkového se ústním 
tradováním vytříbí soubor pověstí. Jde o to, že naopak představy o světě získané 
zprostředkovanou zkušeností v podobě vypravem a komunikace formují tuto 
vypravěčskou hmotu do určitého tvaru. Dejme tomu, že jistý sedlák na Chodsku jde v noci 
lesem a spatří ducha Lomikarova v podobě ohnivého zjevení. Jeho zážitek může být 
naprosto skutečný. Kdo mu však řekl, že to byl Lomikarův duch? Kdyby na tom místě šel 
městský turista třeba by v úkazu spatřoval světélkující bahenní plyny. Interpretace tohoto 
zážitku je vlastně v tomto případě již ovlivněna místními pověstmi. Tuto interpretaci 
nemusel vytvořit ani člověk, který událost zažil. Mohl ji doplnit, až první posluchač, který 
dal do souvislosti popis události s jinými místními pověstmi. Je skoro na místě 
provokativní a zdánlivě absurdní otázka: Co bylo dříve - událost nebo pověst? Jak ještě 
ukážeme tato otázka není tak absurdní, jak se na první pohled zdá. 

Zmíněný příklad je samozřejmě hypotetický. Chtěl jsem na něm ukázat, že příběh 
může formován do určitého tvaru podle jistých obecných představ. Kdyby tomu tak 
nebylo, představovaly by vypravěčské látky chaotickou nesmyslnou směsici všeho 
možného. Ony však vykazují značnou míru pravidelnosti a uspořádání. Ačkoliv předešlý 
příklad byl smyšlený, můžeme ukázat vyprávění, v nichž je možné tento proces formování 
ještě rozpoznat. Tak je tomu například v následujícím podání: 

" To se stalo dědovi mého tatínka, tedy mému pradědovi Jiřímu Samešovi. On dělal 
osadního rychtáře tady v Bílé Hlíně a vybíral robotní kontribuci. No a než ty peníze 
odvedl, ztratily se mu. Měl je snad uložený na špejchárku. Bylo to 300 zlatých a to byly 
tenkrát pěkný peníze. Za to by bylo kolik krav. Ted' co měl dělat, peníze byly pryč. Že mu je 
někdo ukradl dokázat nemohl. Hrozilo mu vězení. Napsal o tom svému bratrovi. který byl v 
dobrém postavení u vojska v Polsku a ten mu ty peníze poslal a tak ho zachránil. Mli} 
tatínek říkal, že mu ty peníze beztak sebral Babinský. "115 

V tomto vyprávění byla nevyjasněná loupež přičtena "na vrub" slavnému 
loupežníku Babinskému. Nejsme však nikterak přesvědčováni, že to byl skutečně 
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Babinský. Můžeme si představit, že to otec vypravěčky říkal s jistou nadsázkou. 
Následující durynské vyprávění o loupežníku Paulusovi jakoby představovalo další 
možnou fázi, kdy je již událost připojena k určité osobě se vší vážností. Znění příběhu 
však zároveň naznačuje, že tato pověst patrně vznikla podobným způsobem jako 
předchozí vyprávění o Babinském. 

" V jedné rhonské vesnici vlezl Paulus v noci do okna, kde se zmocnil dvou chlebů a 
starého salámu. Ukradené věci schoval do tašky, která ležela vedle. Spokojeně se vrátil do 
své jeskyně, neboť ukradené potraviny ho zbavily na nějakou dobu starostí o jídlo. 
Paulusem oloupená žena nelitovala potravin, které mohla postrádat, ale více si stěžovala 
sousedzlm na ztrátu cenné tašky. Paulus dělal v jeskyni kolem vyrytého monogramu 
znamení srdce vytvořené z lístkzl a úponků. Okamžik této láskyplné práce pohnul jeho 
dobráckým srdcem. Přinesl tašku zpátky do domu, kde ji vzal a hodil ji oknem dovnitř. 
Potěšená žena sdělila tuto událost učiteli, který správně usoudil: 'Tenhle zloděj mohl být 
jedině Paulus. ''' 116 

Taková vyprávění ukazují, jak snadno může být určitá událost spojena s jistou 
osobou teprve druhotně. Dochází k tomu tak snadno, že při zkoumání loupežnických 
pověstí je spíše výjimkou, když narazíme na vyprávění o konkrétní osobě, které má v sobě 
historické jádro, tj. spojuje se s osobou událost, na které se dotyčná osoba podílela. Ve 
zmíněných dvou případech byla místní událost spojena s osobou konkrétního (místního) 
loupežníka. Neméně důležitý je pro formování pověstí i proces opačný, kdy obecně 
rozšířená historka, je připojena k místnímu loupežníkovi. Často se jedná o historky 
anekdotického rázu, ale není to pravidlem. Řada takových příběhů pak patrně existovala 
dříve, než se vůbec loupežník, o němž se vypráví, narodil. Tyto obecně rozšířené pověsti, 
které se připojují k různým postavám, bývají označovány jako putovní pověsti či putovní 
motivy. 

Sám jsem byl svědkem toho, jak snadno může k takovému přenosu dojít. Slyšel 
jsem např. vyprávět o modrých kamenech, které chrání vesnici Jiřetín před katastrofami. 
Vypravěčka uvedla, že předpověď o této ochranné moci modrých kamenů se objevuje v 
Libušině proroctví. Jiná žena, od níž údajně první vypravěčka o těchto kamenech slyšela, 
však uvedla, že se jedná o Sybillino proroctví. Druhá informátorka převedla patrně 
mimoděk celý motiv na postavu historicky známější a to přesto, že zmíněné proroctví 
podle svých vlastních slov četla. (Patrně měla na mysli Sybillino proroctví v Jiráskových 
Starých pověstech českých.) 117 Jiný vypravěč z téže obce zase přenesl epizodu ze života 
Babinského (po propuštění z vězení dělal Babinský zahradníka) na místního loupežníka 
Karáska a to při dvou našich setkáních v rozpětí jednoho roku. Když jsem ho na to 
podruhé upozornil, byl přesvědčen, že s Karáskem to bylo nějak podobně. 118 

Pověsti pochopitelně neuchovávají přesná historická data. S takovým údajem se ve 
vyprávění můžeme setkat spíše výjimečně. Jistý slovenský vypravěč vzpomínal na to, jak 
se setkal jako dítě se zbojníky, kteří přišli na otcovu salaš. Závěrem říká, že to možná byli 
zbojníci z V dovčíkovi bandy, ale že o něm tenkrát nic nevěděl. Připojuje tedy k vlastnímu 
zážitku slavného místního zbojníka, ve skutečnosti však se vypravěč narodil až 54 let po 
zbojníkově popravě. Tento příklad ukazuje, že pro člověka bez historického vzdělání 
může být naprosto nepřirozené uchovávat v paměti historii v datech. Zmíněného 
vypravěče svedla k možnosti, že se setkal s V dovčíkovou bandou skutečnost, kterou 
vyjádřil slovy, že ještě pamatuje časy, "kdy lidé říkali, že zbojníci chodí po horách"."

9 
Ve 

vyprávění se můžeme velmi často setkat s takovýmto "kontextuálním" historickým 
zařazením jako "to bylo ještě za roboty", "to bylo ještě před první světovou válkou", ale 
málokdy s datem. Proto také snadno dochází k tomu, že se v jedné pověsti objevují spolu 
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historické postavy, které vůbec nežily ve stejném období, např. zbojník Ondráš se setkává 
s císařem Josefem II., Juraj Jánošík s Marií Terezií apod. 

Pokusil jsem se popsat proces, kterým pověsti běžně procházejí při ústním 
tradování. Mohlo by se zdát, že tímto způsobem vzniká pouze velké množství 
nesmyslných povídaček. Podstatným rysem tohoto procesu, který pozměňuje historky v 
ústním podání, však není náhodná transformace, ale transformace podléhající jednomu 
důležitému pravidlu: vypravěč se drží toho, jak to patrně bylo ve skutečnosti. Chybějící 
články doplňuje buď podle praktické úvahy (např. u loupežnické neviditelnosti -"Třeba 
měl v té vestě pilník, a pak z toho udělali, že v ní byl neviditelný.") nebo je zasazuje do 
svého historického kontextu ("Třeba to mohli být zbojníci z Vdovčíkovi bandy.") 
V obojím případě je však podání transformováno tak, aby odpovídalo vypravěčově přímé 
či zprostředkované zkušenosti. Těžko si lze představit, že by přímo předával něco, co je 
s touto zkušeností v rozporu. 

Vypravěč má vždy možnost zaujmout své stanovisko - věrohodnost látky 
zpochybnit nebo ji přímo odmítnout, což se také často děje. Například jeden již citovaný 
vypravěč posunul v rozhovoru se mnou idealizaci Karáska do střízlivější roviny drobným 
slůvkem něco ve větě: "Oni brali bohatejm a chudejm něco dali, " a pak doplnil svoje 
mínění o těchto loupežnících slovy: "Řeknu ti, ta jeho banda - to museli bejt pěkný 
floutkové. "120 Věra Šejvlová naopak zmiňuje, že informátoři, od nichž v padesátých letech 
zapisovala píseň o zbojníku Ondrášovi, podle které se zdá, že Ondráš olupoval všechny 
bez rozdílu, ji upozorňovali na to, že ve skutečnosti tomu tak nebylo a že Ondráš chudým 
naopak rozdával. 121 Jde o zlidovělou píseň kramářského původu. Prezentovaný obraz 
zbojníka Ondráše zjevně neodpovídal historické představě zpěváků, kteří cítili potřebu 
uvést věc na pravou míru. V některých ústně tradovaných variantách se dokonce objevuje 
"nová" sloka, kterou kramářský tisk neobsahuje a která posouvá Ondráše do role dobrého 
zbojníka. 122 

Tento přístup vypravěčů se může dostat do rozporu s přístupem sběratele. Pokud 
k vyprávění přistupuje sběratel, hledá často kvality estetické a má tendenci dotvářet pověst 
zcela jiným způsobem. Zatímco běžný člověk ji dotváří až na výjimky podle principu, jak 
to skutečně bylo, sběratel postupuje podle principu, jak mohla znít ona pověst. Při tom 
zase působí sběratelova zkušenost - nikoli ovšem se skutečným životem, ale s jinými 
pověstmi. Takže sběratel vlastně působí jaksi proti vypravěči, kterého se snaží pohnout 
k tomu, aby si vzpomněl na další pověsti, tím, že mu podsouvá folklórní motivy. Jednou 
jsem při rozhovoru s devadesátiletou paní o vzácné květině nadnesl, že jsem slyšel, že se 
jistá kytička nesmí trhat, protože na místě, kde roste, zemřela mladá dívka pro lásku. 
Dobrosrdečná stařenka mi odpověděla: "Je to zakazaný. protože jinak by to lidi 
vorvali. "123 Problém pro analýzu textu ovšem nastává, pokud je sběratel veden více 
estetickými a spisovatelskými zájmy než dokumentárními, potom může být jím vydaná 
pověst v něčem podstatném pozměněna, aniž by se to čtenář dozvěděl. N aštěstí se většina 
takových "učesaných" pověstí nějakým způsobem prozradí, např. spisovatel 
s historickými zájmy může pověst nepřirozeně doplnit o příliš konkrétní historické údaje, 
někdo jiný ji zase může převyprávět podle vzoru pohádkového apod. Je však třeba mít tuto 
okolnost na paměti a přistupovat k některým pověstem s jistou rezervou. Na druhou stranu 
je řada sběratelů, kteří usilují o přesnou dokumentaci vyprávěného a jejich záznamy 
obsahují také údaje o době, místě záznamu i o vypravěči. 

Je třeba ještě zmínit jednu okolnost k tradování pověstí, která se jeví na první 
pohled jako málo významná a je možno ji snadno přehlédnout. Zapsané pověsti jsou v 
podstatě vytrženy z původního kontextu. Tento kontext tvoří vypravěčská událost. Lidé se 
sejdou povídají si a mezi jiným si vypráví příběhy. V rámci takového rozhovoru je však 
řečeno mnohem více než jen to, co obsahuje daný příběh. Lidé prezentují své názory a 
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postřehy a dokládají je někdy příběhy. I při rozhovoru sběratele s vypravěčem je toho 
řečeno více, než kolik pak sběratel zveřejňuje. V těchto rozhovorech může být vyjádřeno 
vypravěčovo hodnocení určitých historických událostí či jevů bezprostředněji než v 
pověsti. Z hlediska pochopení představ venkovského obyvatelstva o loupežnících by bylo 
zajímavé znát, jak hodnotili vypravěči kupř. loupežnictví obecně, to však zpravidla v 
zapsaných pověstech zapsáno není. Jen velmi málo zapisovatelů se zajímalo i o tato 
vyjádření vypravěčových názorů, které pak pověst blíže vysvětlovala či objasňovala. 

(Výjimku z tohoto přístupu představují např. ukrajinská zbojnická podání od Volodymyra 
Hnaťuka z roku 1910 nebo knížky Jana Kobzáně z valašského prostředí.) 

Praktické postřehy k analýze pověstí 

Popsané procesy, které ovlivňují ústní podání, nás tedy podle mého soudu 
opravňují k tomu, abychom využili pověst jako pramen pro poznání smýšlení 
venkovského obyvatelstva. Bezpochyby se v nich totiž odráží představy o historii, o světě 
a o mezilidských vztazích. Je však třeba počítat s rolí sběratele a s možností, že pověst 
může být sběratelem ovlivněna. Při analýze se tedy budu snažit také zohledňovat, nakolik 
mohl být výsledný text ovlivněn sběratelem. Při vytváření pracovního katalogu, který je 
uveden v příloze, jsem se rozhodl rozlišit tři základní typy záznamů pověstí a označil jsem 
je jako A, B, C. Jako typ A označuji pověsti s přesnou dokumentací (vypravěč, místo a čas ,, 
sběru), u nichž lze předpokládat, že jsou pokud možno věrnou reprodukcí vyprávěného. 
Pod typem B chápu pověsti, které dokumentaci neobsahují, ale patrně vychází především z 
ústního podání. Sběratel mohl případně zkombinovat více vyprávění, ale nepokoušel se o 
vlastní fabulaci. Pod typem C rozumím pak pověsti silně literárně upravené, u nichž je 
patrná vysoká míra literárního zpracování a kombinace s údaji z jiných zdrojů. Typ B a C 
je často rozlišitelný jen podle charakteru textu, protože řada vydavatelů svůj přístup k 
pověstem nepopisuje, přesto si myslím, že je toto rozlišení možné provést podle určitých 
znaků. Literárně zpracované podání je rozvleklejší, objevují se v něm barvitější a 
poetičtější popisy, dlouhé přímé řeči a dlouhé rozhovory postav, někdy obsahuje nezvykle 
přesné historické údaje apod. 

Při analýze pověstí je vhodné typ záznamu zohledňovat. Například u pověstí typu 
C nelze z mínění a hodnocení v textu usuzovat na to, že se takové mínění vyskytovalo ve 
vesnickém prostředí. Lze dokonce ukázat na srovnání záznamů typu A a C, že v některých 
případech spisovatel hodnocení určité postavy či určitého jednání naprosto změnil či 
obrátil. Obecně z pověstí typu A lze vyčíst nejvíce, můžeme z nich vyčíst mínění 

venkovského vypravěče i jeho slovní zásobu. U pověstí typu B lze očekávat poměrně 
věrnou reprodukci příběhu, ale slovní zásoba je pravděpodobně odlišná od slovní zásoby 
vypravěče a mínění vyjádřené v textu se sice může (ale také nemusí) shodovat s míněním 
vesnických vypravěčů. U pověstí typu C, které jsou narozdíl od B-typu často kompilací 
různých vypravěčských a historických údajů, lze očekávat, že vypravěčské náměty jsou 
zachovány jen v jednotlivých epizodách zapsaného příběhu. Zpravidla je však vhodné 
přijímat za bernou minci pouze takové motivy, které se vyskytují rovněž v záznamech 
typu A nebo B. U motivů z pověsti typu C, k nimž nenacházíme takovéto paralely, lze 
naprosto oprávněně pochybovat, že se takový motiv skutečně vyskytoval v ústním podání. 

Při analýze pověstí je z praktického hlediska užitečné rozlišovat mezi různými 
druhy motivů. Motivem totiž může být i prostá větička, že loupežník bohatým bral a 
chudým dával. Takových motivů však může být v pověstech potenciálně neomezené 
množství. Pro větší názornost chci další postřehy dokumentovat na následujícím vyprávění 
z Mladoboleslavska: 
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., Jakási babka šla na jarmark pro sukni. Potkala hezkého mysliveckého mládence, který 
ji doprovodil. Babička byla ráda, že s ní jde: 'Však jsem moc ráda, že je člověk 
s flintou. Kdyby se tady tak na trefil ten Babinský, lotr jeden. ' - 'A vy ho znáte, 
babičko?' - zeptal se mládeneček. 'Kdepak já, panenko mlíkosrbská. setkat se s ním 
nechci, takový holomek by měl viset na hambálkách a lidi by z něj měli dřít řemeny. '
Babka se pokřižovala. Myslivec ji vyprovodil na kraj lesa. Tu si babka o zula botky (..) 
Myslivec jí podával dva měďáky, aby prý si zakoupila cvočky do těch botek. vydrží prý 
dvakrát tak dlouho. Babka peníze lačně shrábla. poděkovala a pelášila k městu. 'Já tu 
na vás, babičko, počkám, abyste se zpátky nebála, ' volal za ní myslivec. Babka byla 
tomu ráda a vrátila se z jarmarku coby dup. Kanafas na sukni nesla v ranečku a mimo 
to i plný kornout těch cvočků. 'Neošidili Vás? To víte, Pán Búh má všelijakou čeládku 
na tom světě. Víte co? Sedneme si támhle u pařezu a ty cvočky přepočítáme.' Babka 
souhlasila, sedli do mechu, hrábli do kornoutu a sázeli na pařez cvok vedle cvoku, 
pěkně špičkami vzhúru, jako když vojáci mašírují. A když je tak pěkně vyrovnali. 
myslivecký najednou babku popadl a zadnicí ji na ty cvočky posadil. Jen zapištěla. 'To 
máte, babko, za to, že jste Babinskému zlořečila. A při tom jste ho ani neznala. Za to 
budete mít teď proč nadávat, já jsem Babinský. ' Flintu na bedrech si nahodil a rychle 
zmizel v lese. Babka se křižovala celou cestu domLl a mezitím tiše pohekávala. To místo 

d .. rji 'l'l "124 vza U Jl sa ra pa 1 o. 

V tomto vyprávění bychom mohli najít různé motivy: loupežník oblečený za 
myslivce, cesta na jarmark, obavy z cesty přes les, bosá chzize přes les, klevetivá babka 
atd. Každý takový motiv má smysl, protože podle něj mohu pověsti třídit a zkoumat 
určitý problém, který mě zajímá, např. obraz klevetivé ženy v pověstech. Celé 
vyprávění však obsahuje také výrazný příběh s pointou. Motiv tohoto druhu je pak v 
uvedené pověsti právě jeden. 

Z praktického hlediska je tudíž účelné oba typy motivů chápat odděleně. 

Rozhodl jsem se označovat druhý typ motivu jako motiv událostní, neboť popisuje 
právě jednu událost. Ostatní motivy, které nás budou zajímat především z hlediska 
charakteristiky loupežníků, označuji ve své práci jako motivy charakterizující. 
(Etnologové tyto motivy dále rozlišují jako vlastnosti, věci a osoby, ale nás budou 
zajímat právě jen z toho hlediska, jak je jimi charakterizován loupežník a to buď 
přisouzením určité vlastnosti nebo případně na základě vztahu k jiné osobě či k jiné 
věci.) Důležité je, že zatímco událostní motivy můžeme na určitém souboru pověstí 
vyjmenovat všechny, s charakterizujícími motivy to není možné. Při analýze pověstí 
nás tudíž budou zajímat jen některé z nich. 

Již jsme zmínili tzv. putovní motivy. Jako putovní motivy má podle mého 
soudu smysl zkoumat pouze motivy událostní, neboť u charakterizujících není zřejmé, 
zda se dostaly z jedné pověsti do druhé prostřednictvím přenosu nebo nikoliv. 
Například při popisu cesty na jarmark přes les v pověsti z Čech a z Německa nebudeme 
patrně předpokládat, že tento motiv se dostal do obou míst putováním z jednoho centra, 
neboť je prostě odvozen od reálných životních okolností. Určitý zvláštní typ mezi 
charakterizujícími motivy, pak tvoří takové, kdy je postava charakterizován na základě 
určité opakované činnosti, např. "bohatým bral a chudým dával". Podobné případy se 
vyskytují v pověstech často, můžeme hovořit o jakýchsi "opakovaných událostech", 
které charakterizují určitou osobu či dobu, představují jistý přechod od událostních 
motivů k charakterizujícím jako jejich zobecnění. Vypravěči i spisovatelé při tom často 
sami z převzaté látky taková zobecnění vytváří. 

Závěrem této kapitoly lze tedy říci, že pověsti byly v původním prostředí 

především chápány jako zprávy o skutečných událostech. Z toho důvodu je možné je 
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chápat jako pramen pro poznání smýšlení venkovského obyvatelstva, ačkoliv skrze ně 
nelze rekonstruovat skutečné události. Proces v němž byly pověsti utvářeny ukazuje, že 
jsou kolektivním dílem a že jsou odrazem vnímání reality venkovanů. Při tom však je 
třeba mít na paměti, že zapsané pověsti již nejsou ústním podáním, vstupuje do nich jako 
nový činitel sběratel pověstí. Badatel má pak k dispozici jednak pouze to, co propadlo 
sítem sběratelského zájmu, a jednak musí počítat s tím, že výsledná podoba textu je nebo 
může být sběratelem více či méně ovlivněna. Při analýze je vhodné brát tento aspekt brát 
zřetel. 
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8. Klasifikace zbojnických a loupežnických postav 

Zabýváme-li se loupežnickými postavami v ústním podání, setkáme se 
pochopitelně s tím, že tyto postavy nabývají různých podob. Přestože zbojnická legenda 
obsahuje řadu sjednocujících prvků, které jsou společné všem feudálním kulturám, přesto 
se i uvnitř jedné takové kultury mohou vyskytovat různé typy loupežnických postav, které 
by bylo účelné určitým způsobem charakterizovat. 

Největší pozornost badatelů samozřejmě přitahují postavy typu Robina Hooda či 
Juraje Jánošíka, k nimž se váží také ve folklórní tradici nejrozsáhlejší soubory vyprávění a 
další umělecké tvorby - vedle pověstí a písní nachází tyto legendy odraz i ve výtvarném 
umění či tanci. Na druhou stranu loupežnické podání jako celek není těmito postavami 
zdaleka vyčerpáno. Nelze například zcela pominout negativní loupežnické postavy, které 
představují jakousi odvrácenou stranu téže mince. Ne všechny kladné postavy také 
nabývají podob bezvýhradných hrdinů s mimořádnými ba nadlidskými schopnostmi. I 
když je pro badatele i laiky přitažlivější idealizovaná tvář zbojnictví, nelze tvrdit, že by 
pověsti obsahovaly jenom postavy kladné či jednoznačně kladné. Pokud máme zkoumat 
obraz zbojnictví a loupežnictví jako takový a ne v podobě idealizované, pak by se 
hodnocení tohoto fenoménu ve folklórním podání dalo nejlépe popsat výrazem 
"ambivalentní". 

Někdy není jednoznačné ani hodnocení určité konkrétní postavy, i když jen zřídka 
k tomu dochází v rámci jednoho podání. Můžeme se však setkat s tím, že někteří 

loupežníci bývají v různých pověstech ,,interpretováni" odlišně (např. Jan Jiří Grasel). 
Další skutečností je, že některé "putovní motivy" se mohou vázat k postavám kladným i 
záporným a ne lze tudíž přímo usuzovat z jednání loupežnické postavy na vypravěčovo 
hodnocení - to se totiž nemusí shodovat s tím, jak bychom toto jednání hodnotili my. 
Například mučení a trýznění obětí je v některých podáních chápáno jako spravedlivá věc 
(např. v pověstech o Oleksu Dovbušovi). S tím souvisí i problém, že v řadě podání není 
hodnocení vyřčeno, neboť se již předpokládá u posluchače jeho znalost. Při vědecké 

analýze tu však existuje reálné nebezpečí, že se v předpokládaném hodnocení můžeme 
zmýlit. Pochybnosti může vyvolávat především pověst o loupežníkovi, který se dopouští 
činu pro nás morálně pochybeného a blíže neospravedlněného- např. vraždy, ale při tom 
v ostatních vyprávěních je tatáž osoba hodnocena bezesporu kladně. 

Uvedené skutečnosti představují jednak určitá rizika, na druhou stranu jsou ale 
také pádným argumentem pro to, abychom při naší analýze neopomenuli odvrácenou tvář 
zbojníků a loupežníků. Přes tato úskalí v hodnocení jednotlivých postav je zřejmé, že 
prvotním vodítkem pro dělení zbojnických a loupežnických postav, které se nabízí, je 
dělení na ty dobré a zlé (kladné a záporné). 

Je charakteristické, že ke kladným postavám se váže větší množství příběhů než 
k těm záporným. Jsou samozřejmě dobří loupežníci, které připomíná jediný zaznamenaný 
příběh, ale neexistují hrůzu nahánějící lupiči o nichž by se vyprávěly desítky historek jako 
o Schinderhannesovi, Jánošíkovi, Ondrášovi a dalších kladných postavách. Příznačné také 
je, že záporný lupič nebo lupiči mohou častěji vystupovat anonymně, zejména pokud 
vystupují jako protihráči jiné kladné postavy, např. ve Slezsku i jinde je oblíbený příběh, 
v němž bezejmenní loupežníci nalákají dívku do svého doupěte a chtějí ji zabít, ona však 
díky své chytrosti unikne a přispěje k jejich pochytání. Dobří loupežníci vystupují naopak 
téměř vždy pod konkrétním jménem. 

Kladné hodnocení zbojníka či loupežníka se váže v obecném povědomí nejčastěji 
k tomu, že brával bohatým a dával chudým. Přísně analyticky vzato to není morální 
hodnocení, ale tato formulace je jako taková zpravidla vnímána- stačí ji uvést na začátku 
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příběhu, aby bylo jasné, že se nejedná o zlého loupežníka. Mohou se vyskytovat také jiné 
"ospravedlňující" formulace např., že dotyčný nikdy nikoho nezabil, pomáhal chudým, 
obíral jen (zlé) boháče, kteří týrali chudý lid apod., ale tyto formulace většinou jen 
obměňují či doplňují základní charakteristiku. Hlavní atribut kladné loupežnické postavy 
je tedy jeho úloha coby zjednavatele sociální spravedlnosti, pokud ovšem pod ní 
rozumíme zmírňování majetkových rozdílů. 

Právě vzhledem k tomuto kritériu je podle mého názoru možno rozlišit tři základní 
typy loupežnických postav: 

1) Ti, kteří jsou zjednavateli (sociální) spravedlnosti a disponují při tom 
nadpřirozenými schopnostmi. 
2) Ti, kteří jsou ochotni pomáhat chudým, ale nemají zvláštní moc. 
3) Ti, kteří jsou vnímáni jako kladní hrdinové, aniž by vystupovali jako dárci. 
4) Ti, kteří jsou vnímáni jako postavy záporné či hodnotově nevymezené. 

Do první skupiny patří hrdinové typu Jánošíka, Dovbuše, Ondráše. Jejich úloha je 
povznáší nad běžné smrtelníky, nejsou pouhými bojovníky za sociální spravedlnost, jsou 
zároveň jejími garanty - osobami, na nichž uskutečnění spravedlnosti závisí. Význam 
zbojnického hrdiny tkví v tom, že je mocnější než nositelé společenských "křivd" a je 
tudíž schopen sociální spravedlnost zajistit. O tom svědčí mj. časté stesky, že kdyby 
dotyčná osoba žila, tak by se vedlo chudému lidu lépe. Takový hrdina je povznesen 
v očích lidu na úroveň panovníka- krále či císaře, s nímž se podle pověstí setkává jako 
rovný s rovným. V některých případech je zde dokonce náznak spolupráce mezi oběma 
stranami právě ve věci zajištění společenské spravedlnosti. Takový hrdina samozřejmě 
nemůže být přemožen v rovném boji, a tak jeho konci předchází zrada. Příznačným 
atributem této nadpřirozené úlohy je také víra v návrat hrdiny, která nachází své vyjádření 
v předpovědi, že v budoucnu vzejde lidu nový Jánošík či nový Oleksa Dovbuš. 

Druhou skupinu tvoří postavy, které sice svými lidskými silami pomáhají 
bližnímu, ale nadpřirozenou mocí nedisponují, jejich obraz proto nabývá z našeho 
hlediska jakési civilnější podoby. Jejich úloha není osudová, spíše může být takový 
loupežník vnímán jako obyčejný člověk - ,,jeden z nás", byť s trochu jiným osudem. 
Některým těmto postavám sice legenda přisuzuje některé z atributů, které jinak přísluší 
hrdinům předchozího typu, chybí jim ovšem ona jedinečná "historická" úloha. Těchto 
postav je samozřejmě také větší množství a patří sem např. Babinský, Grasel, Karásek aj., 
a soubory pověstí o těchto postavách jsou co do rozsahu zpravidla o něco skromnější než 
ty o zbojnických hrdinech. 

Třetím typem je kladná loupežnická postava, pod níž rozumíme postavu, která 
vzbuzuje sympatie posluchače, aniž by vystupovala jako ten, kdo obdarovává chudé. Tato 
postava sice není v loupežnickém folklóru příliš častá, nicméně se vyskytuje a nelze ji 
proto pominout. Její literární úloha je blízká postavě šibala - svými činy vzbuzuje 
především úsměv. Patří sem například Karolicek, který je označován za posledního 
slovenského zbojníka. V souboru látek o této postavě nenajdeme ono klasické "bohatým 
bral, chudým dával", přesto je to bezpochyby postava, která sympatie vzbuzuje. 

Určitou pozornost by měla být věnována také záporným loupežnickým postavám. 
U nich, jak již bylo řečeno, nacházíme menší množství látek než u dobrých loupežníků a 
také často vystupují jako anonymní bezejmenná skupina, zvláště pak ti, kteří svým 
jednáním vzbuzují hrůzu. V některých případech je možné si položit otázku, zda chápat 
postavu jako zápornou či jako morálně nevymezenou. V jistých případech není totiž 
prezentované násilné jednání spojeno s jasně deklarovaným odsouzením. Je pak otázkou, 
zda vypravěč událost neprezentoval s postojem "tak to prostě bylo", aniž by měl potřebu 
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k celé záležitosti zaujmout morální soud. Proto chci tyto postavy raději označovat jako 
"záporné a nevymezené" než pouze záporné. 

Zbojnický mytický hrdina 

Ve své dřívější práci jsem vymezil jako zvláštní typ postavy zbojnického 
mytického hrdinu na základě jeho nadpřirozených schopností. 125 Pozoruhodné mi přišly 
znaky, které zbojnické postavy spojují se starověkými či barbarskými hrdinskými mýty
např. nezranitelnost, zvláštní narození a dětství apod. Vycházel jsem při tom z prací J. de 
Vriese a lorda Raglana. Tyto mytické prvky se objevují především u tří karpatských 
zbojníků - Ondráš, Jánošík a Dovbuš. Označení zbojnický mytický hrdina jsem zvolil z 
toho důvodu, že samotné slovo hrdina má v češtině širší upotřebení a uplatňuje se pro 
označení jakýchkoliv literárních postav. V této práci jsem se však rozhodl zbojnického 
mytického hrdinu redefinovat. Pokud bychom totiž chápali mytického hrdinu pouze na 
základě nadpřirozených schopností, museli bychom mezi ně zahrnout i německé 

loupežníky spolčené s ďáblem, kteří však v jiných podstatných znacích nemají s 
karpatskými zbojnickými hrdiny mnoho dalšího společného. Dokonce jsou někdy spíše 
protikladem těchto zbojnických hrdinů. 

Podstatným znakem zbojnického hrdiny je podle mého soudu skutečnost, že je 
zjednavatelem a záštitou společenské spravedlnosti. Můžeme ho stručně definovat jako 
zbojníka, který je zjednavatelem společenské spravedlnosti a je nadán pro tento úkol 
nadpřirozenou mocí. Ve struktuře mýtu se tato role projevuje několika základními znaky: 
1) Zbojnický hrdina je v dětství obdařen nadpřirozenými schopnostmi, 2) Svojí činností 
napravuje křivdy a pomáhá utiskovaným, 3) Je nepřemožitelný a nezranitelný (může být 
zabit jedině zradou), 4) Setkává se s panovníkem jako rovný s rovným (panovník je také 
vnímán jako záštita spravedlnosti a zbojník tedy není panovníkovým nepřítelem), 5) 
Uplatňuje léčitelské schopnosti, 6) Po jeho smrti lid věří, že kdyby hrdina žil, vedlo by se 
chudému lidu lépe, 7) Lid věří v návrat hrdiny a uskutečnění spravedlivého řádu. Absence 
zmíněných znaků odlišuje zmíněnou sociálně loupežnickou postavu od zbojnického 
mytického hrdiny. 

Důležité je, že zbojnický hrdina je vnímán jako ten, kdo je schopen sociální 
spravedlnost nastolit. Tím se vlastně mé pojetí přiblížilo definici hrdiny ( .. bohatera ") 
podle polského sociologa a kulturního historika Stefana Czarnowského, kterou na 
karpatské zbojníky aplikuje Piasecki. Czarnowski definuje "bohatera" následující větou: 
"Je to člověk, který obřadním zpúsobem, přes zásluhy ve svém životě či smrti, získal 
výkonnou moc pro skupinu či záležitosti, jejichž je představitelem a jejichž hlavní 
společenskou hodnotu zosobňuje." 126 De Vries naproti tomu vymezuje hrdinství úžeji jako 
ideál válečnický - "být silný a statečný, všechny protivníky předčit a tím získat chválu 
následujících pokolení" .127 Czarnowského definice tedy podle mého přesvědčení 
vystihuje podstatu zbojnického hrdiny lépe. 

Czarnowski dále specifikuje čtyři podstatné rysy hrdinství. (Z nich pak vychází 
Piasecký ve své charakteristice karpatského zbojnického mýtu. Jeho model podstatných 
znaků zbojnické legendy uvádíme v další kapitole.) Čtyři základní atributy hrdinů jsou 
podle Czarnowského tyto: 

1) Jsou dokonalými lidmi, ztělesňujícími určitou vlastnost nebo vlastnosti, zvláště 
ceněné určitou pospolitostí (např. fyzické síly a zručnosti, moudrosti, dokonalosti 
v provozovaném řemesle apod.) 
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2) Okolí je vyznamenává a vynáší je na piedestal bytostí blízkých světu bohů a 
duchů, které se přes držení tajemné moci (zvané "mana") účastní stejně 

přirozenosti božské i lidské. 
3) Jsou bojovníky a ochránci svých společenských skupin, za které provozují 
výkonnou moc. 
4) Hynou tragickou smrtí- jejich smrt je aktem oběti za společnou věc. 128 

Nabízí se pochopitelně otázka, jakým způsobem taková hrdinská legenda vzniká. 
Takový vznik legendy samozřejmě nelze sledovat přímo, jsme odkázáni pouze na určité 
spekulace o historických souvislostech. Jejich smysl se nám však odhalí pouze tehdy, 
zohledníme-li význam lidské psychiky v tomto procesu. Jak bylo již opakovaně řečeno, 
základním atributem zbojnického hrdiny je skutečnost, že ve své úloze zjednavatele 
sociální spravedlnosti disponuje nadpřirozenými schopnostmi, které ho povznášejí nad 
obyčejné smrtelníky. Do jisté míry je spravedlivý společenský řád závislý právě na tomto 
hrdinovi, neboť obyčejní utlačovaní venkované nevládnou takovou silou, aby mohli 
spravedlnost sami zajistit. Tato představa je v legendě vyjádřena tvrzením, že kdyby 
dotyčný hrdina žil, vedlo by se chudému lidu lépe, nebo představou, že v budoucnu vzejde 
lidu nový takový hrdina a že tehdy se prostému lidu konečně povede dobře. Bohuslav 
Šalanda v této souvislosti mluví o nedůvěře lidu ve vlastní síly a v potřebu nadpřirozeného 
ochránce. Tato interpretace vychází do značné míry z marxistické představy o původu 
idealismu. Domnívám se však, že je přehnané interpretovat zbojnický mýtus jako výraz 
pasivity a závislosti jeho nositelů, svým způsobem je mýtus tvořivou reakcí na tísnivé 
společenské podmínky, dává svým nositelům vědomí sounáležitosti a sdílených hodnot, 
dává zároveň smysl odporu proti společenské nespravedlnosti, poskytuje vzor a naději do 
budoucna. 

Určité vědomí toho, že na stávající situaci nelze v daném okamžiku nic změnit, 
však patrně hraje při idealizaci zbojníka důležitou roli. Samotná idealizace jakoby 
odrážela zklamané naděje, které vkládali venkované do vlastních protestních akcí -
stížností, soudních sporů i ozbrojených povstání. Velké zbojníky rodila zpravidla zjitřená 
doba - sláva toho kterého zbojnického vůdce nezávisí ani tak na jeho vlastních úspěších 
jako spíše na zklamáních a bídě doby, kterou symbolizuje. Juraj Jánošík byl popraven 
bezprostředně po skončení rákocziovského povstání, Michal Vdovec byl pověšen po 
potlačení tzv. cholerového povstání na východním Slovensku, Nikola Šuhaj působil 
v nejisté době po skončení první světové války, Schinderhannes na začátku válek 
napoleonských, bavorský Hiesel byl popraven rok poté, co zachvátil Bavorsko "hladový 
rok'·, při němž zemřelo více než 1 O 000 lidí atd. 

Tato úloha ochránce společenské spravedlnosti v podstatě určuje základní rysy 
zbojnické legendy. Především, jak již bylo řečeno, je to nadpřirozená síla hrdiny, která mu 
umožňuje tuto úlohu plnit. Zbojník je nezranitelný, má sílu za dvě stě mužů, může se 
udělat neviditelným apod. Proto ho není možné chytit běžnými prostředky, teprve zradou 
bývá zbojnický hrdina přemožen, polapen či zabit. Ústní podání dokáže někdy 
vybalancovat příběh hrdinského konce doslova na hraně mezi tragickou smrtí a možností 
jeho záchrany, a často se vedle zrady navrší i nešťastné náhody či lehkomyslnost hrdiny, 
které budí dojem, že chybělo jen málo, aby z léčky vyklouzl. Tento rys zbojnické legendy 
odpovídá zákonitostem lidské povahy. Jistá událost, která je vnímána jako obzvláště 
tragická, vyvolává nutně otázku, proč to nemohlo dopadnout jinak. Člověk je zpravidla 
schopen si vytvořit a zdůvodnit představu, že chybělo k jinému žádoucímu vývoji jen 
málo. Příklady takové interpretace můžeme najít i ve vlastenecky pojatém dějepisectví, 
v němž je zvláštní pozornost věnována právě událostem, které jsou považovány za 
tragické pro národ - to je důvod, proč byla například v české literatuře tolik 
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prozkoumávána otázka zrady, která měla zavinit porážku a smrt Přemysla Otakara lL 
nebo proč byl takovým způsobem glorifikován husitský vůdce Jan Roháč z Dubé- jako k 
symbolu konce husitství totiž k němu bylo možné připojit nereálnou představu, že jeho 
osamocené vystoupení mohlo zvrátit porážku radikálního proudu. 

Analogicky podobnou roli patrně sehrály nejvýraznější zbojnické postavy - pro 
poddaného venkovského člověka samozřejmě bylo tragickou událostí zavedení 
"sociálního" útlaku, proto ona glorifikace postav, které tento stav "mohly" zvrátit. 
Samozřejmě v případě zbojnických pověstí tuto "tragickou historickou událost" pouze 
tušíme. Ústní podání nepamatuje na to, že Jánošík byl popraven po potlačení kuruckého 
povstání, nepamatuje na zrušení nevolnictví, které šlechtičtí vůdci povstání deklarovali, a 
také netvrdí, že byl Jánošík jeho posledním bojovníkem. Nicméně souvislost mezi zrodem 
zbojnické legendy a potlačením povstání, ač pro ni nejsou přímé doklady, je velmi 
pravděpodobná. Legenda pamatuje pouze na to, že za hrdinova života se vedlo chudému 
lidu lépe. Nicméně jeho tragická smrt je událostí, která symbolizuje svým způsobem 
zavedení či znovuzavedení sociálního útlaku. Dávat tedy do souvislosti zrod legendy a 
smrt hrdiny v době po porážce povstání je z tohoto hlediska smysluplné. Nemusí to 
samozřejmě nutně znamenat, že dotyčný člověk byl skutečně na cílech povstání 
zainteresován, např. zbojník Michal Vdovec popravený při potlačování tzv. cholerového 
povstání s ním neměl nejspíš nic společného. 

Z hlediska kulturně antropologického se nyní nabízí možnost se podívat blíže na 
paralely mezi zbojnickým mytickým hrdinou a klasickým starověkým či barbarským 
hrdinou. Z tohoto hlediska nám může posloužit model hrdinského života podle de Vriese. 
Vries vytvořil svůj model na základě mýtů, hrdinských pověstí a pohádek, přičemž 
analyzoval podle vlastních slov legendy řady indoevropských kultur (starořecké, 

starořímské, keltské, germánské, starofrancouzské, starošpanělské, starobabylonské, 
slovanské aj.). Jeho závěry by tedy měly mít obecnou platnost. Model hrdinského života 
obsahuje prvky, které se v mýtech stabilně vyskytují, ne všechny příběhy sice obsahují 
všechny tyto motivy, některé z nich však ano. 

De Vriesův model hrdinského života 

I. Početí hrdiny 
a) matka je panna, která někdy otěhotní při spojení s bohem nebo při 

nemanželském styku s otcem hrdiny 
b) Otec je bůh. 
c) Otec je zvíře, ovšem do postavy zvířete se často promění bůh 
d) Dítě je plodem krvesmilstva. 

II. Narození hrdiny 
a) Koná se nepřirozenou cestou. 
b) Nenarozený hrdina, to jest dítě, které bylo z matky vyproštěno císařsk)·m řezem. 

III. Mládí hrdiny je ohroženo 
a) Dítě je odloženo, buď otcem, který je ve snu varován, že mu dítě bude 
nebezpečné, nebo matkou, která chce takovým způsobem utajit svou hanbu. 
b) Odložené dítě je kojeno zvěří. (laň, vlčice, medvědice, kobyla, kráva, koza, 
psice, šakal, orel, ptákem simurkem) 
c) Později je dítě nalezeno pastýři (rybáři, zahradníci, nosiči vody). Někdy dítě 
najdou pastýři hned po odložení a vezmou si ho domů. 
d) V řeckých pověstech jsou mnozí hrdinové vychováváni mytickou bytostí. 

IV. Způsob, jakým hrdina vyrůstá 
a) Hrdina projevuje již velmi brzy svou sílu, odvahu nebo jiné zvláštní vlastnosti. 
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b) Chlapec může být ale zpočátku také velmi pomalý ve svém rozvoji; je němý 
nebo je dokonce považován za bláznivého. 

V. Hrdina mnohdy získává nezranitelnost 
Vl. Jeden z nejběžnějších hrdinských skutkůje boj s drakem nebo s jinou nestvůrou. 
VII. Hrdina získává pannu, obvykle poté, co přestál velká nebezpečenství. 
VIII. Hrdina podniká cestu do podsvětí. 
IX. Když je hrdina v mládí vyhnán, vrací se později zpět a poráží svého protivníka. Občas 

ale musí svou říši, kterou s námahou dobyl opět zanechat. 
X. Smrt hrdiny. Hrdina umírá často mladý, mimoto je jeho smrt spojena se zázraky. 129 

Samozřejmě v životě zbojníků řada těchto motivů zcela chybí. Těžko bychom 
hledali ve zbojnických legendách motivy jako "otec je bůh", "cesta do podsvětí" nebo 
"kojení zvěří". Některá vymezení jsou však naopak pro zbojnický mýtus příliš úzká. De 
Vries se zabývá například způsobem narození hrdiny, ale již nepovažuje za určující část 
modelu jeho okolnosti. Jako zvláštní narození zde uvádí zrození z části těla otce či z 
neobvyklé části těla matky nebo císařský řez, nezmiňuje však už jako možnost další 
okolnosti, takže do tohoto modelu nelze zařadit zjevení kulového blesku při narození 
Ondráše nebo to že byl dlouho očekávané a nakonec na čertu vyprosené dítě. Stejně tak 
okolnosti smrti by mohly být rozpracovány do více bodů (jako je tomu u početí a dětství). 
U Vriese také nenacházíme motiv zrady, bez něhož si nelze konec zbojnického hrdiny 
představit. Otázkou je, zda ho tam de Vries nezařadil z důvodu, že se vyskytuje u 
válečníků jen málo, nebo zda ho nepovažoval za důležitý. Je zde při tom podstatný motiv 
nezranitelnosti, ale není už řeč o tom, že musí být nezranitelnost nějakým způsobem 
překonána. 

Pokusil jsem se pro přehlednost vyčíslit, kolik motivů Vriesova modelu se 
vyskytuje u zbojníků. Zastoupení jednotlivých bodů tohoto modelu v ústní tradici k 
jednotlivým postavám, zachycuje přiložená tabulka. Pokud zohledníme vedle hlavních 
bodů i jednotlivé pod body (celkem tak dostame 17 bodů zastoupených v modelu), pak se u 
těch postav, které jsme klasifikovali jako zbojnické (mytické) hrdiny, pohybuje shoda s 
modelem od 3 do 6 bodů (cca 18-35% ), u sociálně loupežnických postav od O do 3 (0-18 
%). Nejvíce se tak tomuto modelu přibližuje Oleksa Dovbuš (6 bodů), nejméně ze 
zbojnických hrdinů Ondráš, který se s ním shoduje jen ve 3 bodech. Z postav, které 
označuji za sociálně loupežnické postavy, se s modelem nejvíc shoduje legenda o 
Schinderhannesovi (3 body) a poté o Paulusovi (2 body). (V případě Schinderhannese to 
však platí, pokud přiřadíme-li s jistou rezervou pod boj s nestvůrou anekdotu o tom, jak 
přelstil čerta. Také motiv nezranitelnosti je u něj vyjádřen jen ojediněle, zatímco u 
Ondráše tvoří integrální součást mnoha různých vyprávění.) Celkově lze tedy říci, že 
shoda s de Vriesovým modelem není ani u nejdůležitějších zbojnických postav nijak 
velká. Je však pravda, že můžeme objevit některé další shody ve zbojnických látkách, 
které už řadí etnologové mezi pohádkové motivy. 130 
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Model hrdinského života J. de Vriese a jeho zastoupení 
v tradici o slavných zbojnících 

Schinder 
Jánošík Ondráš Dovbuš Karásek Babinský han nes Paulus 

I. zplození X X X X X X X 

I. a matka panna ne ne ne ne ne ne ne 

l.b otec bůh ne ne ne ne ne ne ne 

l.c otec zvíře ne ne ne ne ne ne ne 

l.d krvesmilstvo ne ne ne ne ne ne ne 

ll. narození X X X X X X X 

ll. a nepřirozené ne ne ano ne ne ne ne 

ll.b nezrozený ne ne ne ne ne ne ne 

lil. ohrožené dítě X X X X X X X 

lil. a odloženo ne ne ne ne ne ne ne 

lll.b kojeno zvěří ne ne ne ne ne ne ne 

lll.c nalezeno ne ne ne ne ne ne ne 

lll.d mytický vychovatel ne ne ne ne ne ne ne 

IV. dětství X X X X X X X 

IV.a bystrost ano ano ne ne ne ne ne 

IV.b zaostalost ano ne ano ne ne ne ne 

V. nezranitelnost ano ano ano ne ne ano ano 

Vl. boj s nestvůrou ano ne ano ne ne ano ne 

Vll. zisk panny ne ne ne ne ne ne ne 

Vlil. cesta do podsvětí ne ne ne ne ne ne ne 

IX. návrat a msta ne ne ano ne ne ne ne 

X. umírá mladý ano ano ano ne ne ano ano 

počet zastoup_ených motivů 5 3 6 o o 3 2 

zastoupení motivů v% 29,4% 17,6% 35,3% 0,0% 0,0% 17,6% 11,8% 

Sociálně loupežnická postava 

Na tomto místě se pokusím vymezit blíže typ sociálně loupežnické postavy. 
Vyjdeme-li z jejich vymezení vůči výše popsanému typu zbojnického mytického hrdiny, 
pak je otázkou, zda je tento typ postav určen pouze tím, že jim chybí některé znaky 
mytických hrdinů nebo zda má legenda o sociálně loupežnických postavách některé 
kvality, které u hrdinů nenajdeme. 

Jedna z možností je, že sociálně loupežnická postava představuje pouze další 
vývojovou fázi zbojnického mýiu. Obecně lze totiž říci, že sociálně loupežnické postavy 
jsou z mladší doby než postavy zbojnických myiických hrdinů. Platí to především pro ty, 
o nichž se zachovalo největší množství podání. K těmto sociálně loupežnickým postavám 
patří Schinderhannes, Paulus, Karásek, Babinský, Grasel a Vdovec. Pauluse sem řadím i 
přesto, že jsem u něj nezaznamenal motiv "bohatým bral a chudým dával"', vyskyiují se 
však podání o tom, jak chudým lidem pomohl jiným způsobem než darem. Těmito 
postavami, o nichž se mi podařilo získat největší množství pověstí se budu zabývrat v příští 
kapitole podrobněji. Můžeme také konstatovat, že sociálně loupežnické postavy se 
vyskytují ve všech třech oblastech, které jsou předmětem naší analýzy (karpatská, česká 
mimokarpatská a německá), zatímco zbojnické hrdiny (Jánošík, Ondráš, Dovbuš) 
nacházíme pouze v Karpatech. 
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Na následujícím přehledu muzeme porovnat datum konce kariéry těchto 

nejslavnějších loupežnických postav se zbojnickými hrdiny. 

Zbojničtí hrdinové 
Jánošík (popraven 1713) 
Ondráš (zabit 1715) 
Dovbuš (zabit 1745) 

Sociálně loupežnické postavy 
Paulus (popraven 1780) 
Karásek (chycen 1800, odsouzen 1802, zemřel 1809) 
Schinderhannes (popraven 1803) 
Grasel (popraven 1818) 
Vdovec (popraven 1832) 
Babinský (chycen 1835, odsouzen 1840, zemřel 1878) 

V průměru tak vychází konec kariéry (zabití, poprava či odsouzení) u 
středoevropských zbojnických hrdinů na rok 1724 a u sociálně loupežnických postav na 
rok 1812. Můžeme se zákonitě ptát, zda cyklus o sociálně loupežnické postavě není pouze 
nedotvořeným zbojnickým mýtem či zda není zbojnickým mýtem "degenerovaným" -
odrážejícím fázi jeho úpadku. V tom případě by naše typologické vymezení odráželo 
pouze vývojový posun v rámci zbojnické tradice. 

Některé rozdíly mezi oběma typy skutečně takové chápání umožňují. Je to 
především skutečnost, že cyklus podání o sociálně loupežnické postavě je často menšího 
rozsahu, a rozdíly lze v prvé řadě vymezit tím, že ukážeme prvky, které sociálně 

loupežnické postavě ve srovnání se zbojnickým hrdinou chybí. Jsou to zejména: 1) 
absence nadpřirozených schopností, 2) absence či minimální výskyt motivů osvětlujících 
život loupežníka před počátkem jeho loupežnické kariéry, 3) není zde motiv setkání 
s panovníkem jako "rovný s rovným", 4) chybí zde motiv víry v návrat hrdiny 5) 
minimálně se vyskytuje jiný druh pomoci než dar. Pro tuto interpretaci by svědčilo také to, 
že přechod mezi oběma typy není nijak ostrý a že se vyskytují postavy, u nichž bychom 
mohli na základě uvedených znaků s přiřazením poněkud váhat 

Přesto se domnívám, že charakteristiku sociálně loupežnické postavy nelze 
vyčerpat poukazem na to, že jde o nedokonalého zbojnického hrdinu. Za prvé těchto 
postav je mnohem větší množství než zbojnických hrdinů a vyskytují se téměř ve všech 
regionech střední Evropy, zatímco postava zbojníka-hrdiny je omezena na karpatský 
prostor. Lze si samozřejmě oprávněně klást otázku, zda se zbojnický mýtus nevyskytoval 
dříve i v dalších regionech a zda sociálně loupežnické postavy nejsou jaksi jeho 
pozůstatkem, bohužel jsme však v tomto bodě odkázáni pouze na více či méně věrohodné 
spekulace. Hlavní argument proti představě, že sociálně loupežnická postava je pouhým 
dozvukem zbojnického mýtu, je však ten, že komplikovaná struktura mýtu ukazuje, že se 
mohl zformovat teprve při určité šíři podání, které velká část postav loupežnického 
folklóru nikdy nedosáhla. Můžeme se tudíž oprávněně domnívat, že z řady loupežnických 
postav, které se potenciálně objevily ve folklórním podání, aniž by byly zaznamenány, 
pouze ojedinělé mohly dosáhnout všech atributů zbojnického mýtu. Samozřejmě tyto 
postavy mohly být v minulosti charakteristické poněkud jinými prvky než ty, které známe 
z cyklu o postavách žijících v 19. století. 

Je také pravda, že v příbězích o sociálně loupežnických postavách nalézáme 
nezřídka jakési náznaky vlastností, které jsem označil za charakteristické pro zbojnické 
mytické hrdiny. Například u Michala Vdovce nacházíme určitý vývoj hrdiny, i když 
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vzhledem k jánošíkovskému cyklu se jedná jen o torzo- je to vysvětlení příčin odchodu 
na zboj, který je dáván do souvislosti s nespravedlivým obviněním či s robotou, a také je 
to jistý odkaz hrdiny, který je podobně jako v případě dalších spojený se sociálním 
aspektem - nejedná se však o předpovídaný návrat hrdiny, ale o předpověď o smrti 21 
"grófů", k níž údajně došlo v roce 1848. Zajímavé je také podání o tom, že lidé nevěřili, že 
Michala Vdovce oběsí: "Mysleli si, že jeho druhovia ho vyslobodia v poslednú chvíl'u. 
Hovorili, že miesto neho na šibenici bude visieť len jeho kečka (kštice- pozn. A. V.)." 131 

Z psychologického hlediska představuje toto vyprávění, jakýsi materiál, který snad mohl 
být za jistých okolností dotvořen do podoby z mýtů dobře známé víry v návrat hrdiny. 
Z mýtických atributů však chybí Vdovcovi nadpřirozená síla, podání o narození, jednání 
s panovníkem, chybí u něj rovněž motiv jiné pomoci než obdarování. U dalších zejména 
nekarpatských loupežnických postav takové množství životopisných motivů u 
jednotlivých postav nenalézáme - kromě popravy a chycení, které se samozřejmě 

vyskytují běžně, nalézáme jen velice zřídka motiv zrady a ještě ojediněleji příčiny 

vykročení na loupežnickou dráhu. 
U hornolužického Karáska se vyskytuje z životopisných motivů pouze chycení, ale 

nikoliv formou zrady. Je tu jistý náznak spojení s nadpřirozenými silami, když podle 
jednoho vyprávění děti neplakaly, když šel loupit, a psi neštěkali. Ovšem to nelze 
považovat přímo za nadpřirozené schopnosti, které by ho povyšovaly nad úroveň 
obyčejných smrtelníků. Zajímavější je z tohoto hlediska role zjednavatele spravedlnosti. 
Podle jednoho vyprávění se nikdo neodvážil krást, když se Karásek procházel po 
gersdorfském tržišti, protože nestrpěl okrádání nakupujících ani když někdo ukradl něco u 
stánku. Když pak byl chycen a uvězněn, říkali obchodníci: "Teď se zase zle rozmáhá 
zlodějství. Karásek chybí. Ten koukal lidem na prsty. Kdyby tu ještě byl, ne mohla by se ta 
zlodějská cháska roztahovat. "132 Také je u něj zaznamenán motiv jiného druhu pomoci 
než obdarování. Podle jednoho podání ze šluknovského výběžku, obrátil seno na louce za 
malé děvčátko, pro něž byla práce příliš těžká. Toto jsou dva atributy, které se zpravidla u 
sociálně loupežnických postav neobjevují. 

Ze všech případů, kdy nalezneme u sociálně loupežnické postavy některé atributy, 
které zpravidla přísluší zbojníku-hrdinovi, je nejspornějším případem legenda o Nikolu 
Šuhajovi. Ten byl podle pověsti nezranitelný vůči kulkám, takže disponoval 
nadpřirozenými schopnostmi a v legendě byly zaznamenány také určité životopisné 
motivy pro hrdiny obecně charakteristické - zisk nadpřirozené síly a zrada. Jenže při 

posouzení těchto motivů jsme odkázáni na Ivana Olbrachta, který v knize Hory a staletí 
popisuje příběh - legendu, kterou slyšel o Šuhajovi vyprávět od pastýřů. Nepokouší se 
ovšem zaslechnuté vyprávění reprodukovat v celku a pokud se podíváme na podání, která 
byla o Šuhajovi zapsána skutečně ve formě pověstí jinými sběrateli, nalézáme jen čtyři 
záznamy, z nichž tři se týkají smrti (zradou) a jedno loupeže a darování peněz chudé 
nevěstě. V těchto zápisech se již motiv nezranitelnosti nevyskytuje. U Šuhaje však také 
zcela chybí význačná úloha mocného zjednavatele spravedlnosti, která je jinak pro hrdinu 
příznačná. 

Všechny tyto momenty ukazují jakoby sociálně loupežnická postava byla skutečně 
nedotvořeným či "degenerovaným". Tato nedotvořenost, jak se pokusíme ještě ukázat, 
však není důsledkem menšího časového prostoru, který mělo utváření legendy k dispozici, 
ale spíše důsledkem změněných společenských podmínek. Nelze však předpokládat na 
základě tohoto souboru postav, že někde před mezidobím 1745-1780 vznikaly v ústní 
tradici pouze zbojničtí mytičtí hrdinové a nikoliv sociálně loupežnické postavy. 

Pokud nacházíme motivy, které se v tradici o zbojnických hrdinech nevyskytují, 
jde o motivy, které jsou charakteristické jen pro jednu ze zkoumaných oblastí. Např. 
trestání špatných loupežníků a zlodějů se vyskytuje jen v německých zemích. Větší 
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uplatnění důvtipu oproti násilí a magii, které nalézáme v tradici o sociálně loupežnických 
postavách také nelze považovat za jednoznačně odlišující znak. Důvtip se uplatňuje v 
menší míře zbojnických hrdinů, jenom mají narozdíl od obyčejného loupežníka k 
dispozici také nadpřirozenou sílu a magii. Kupodivu ani motiv toho, že loupežník pomáhá 
prací nebo že byl někým jiným přemožen či obelstěn není omezen jen na sociálně 
loupežnické postavy. Celkově tedy nelze poukázat na žádný podstatný znak, který by 
příslušel obecně těmto postavám napříč etnickými hranicemi a který by se zároveň 
nevyskytoval u zbojnických hrdinů. Jediné, co vnímáme u sociálně loupežnických postav 
zřetelně, je jejich zpravidla civilnější obraz. 

Kladná zbojnická postava bez sociálních atributů 

Jako sociálně loupežnickou postavu chápu takového loupežníka, který obdarovává 
chudé. V ústní tradici jsou však zobrazeny také postavy, které vypravěč vnímá se 
sympatiemi, aniž by podle něj tuto činnost provozovaly. Častější je tento typ v tradici 
karpatské. Nejrozsáhlejší soubor takových podání známe o tatranském zbojníku 
Karolickovi, existuje však řada dalších drobných postav, které toto kritérium splňují -
např. polský zbojník Gadeja, karpatoukrajinští zbojníci Lepej a Klevec, slovenský zbojník 
Matúš Budáč aj. O tom, že v mládí chodil na z boj se povídalo i o polském lidovém 
vypravěči Janu Krzeptowském Sabalowi. 

V karpatské tradici se v podstatě rozpadá obraz takového zbojníka do dvou typů. .. 
Buď je zbojník vnímán jako šibal, který si dokáže dovednými kousky pomoci, nebo 
tradice vyjadřuje sympatie zbojníkovi skrze lítost nad jeho smrtí. První případ se týká 
spíše pověstí a druhý písní. Zpravidla jde o postavy historicky mladé, u nichž se např. 
magické prvky nevyskytují vůbec. Karolicek (Karol Poruňský) žil v letech 1830 až 1912. 
Matúš Budáč zemřel tragicky taktéž roku 1912. Ilko Lepej byl zastřelen četníky roku 
1935, jeho kamaráda Juraje Klevce četníci nedopadli a není známo kde a jak nakonec 
zemřel. Zmíněný vypravěč Sabala žil v letech 1809 až 1894. 

Ve vypravěčské tradici převažují motivy spíše žertovné o tom, jak tito zbojníci 
někoho oklamali. To je případ většiny podání o Karolickovi. Netýká se to při tom jen 
loupeží, ale i jiných vychytralých skutků. O Karolickovi se například vypráví, že si nechal 
vymlátit obilí od polských pacholků, potom zastrkal do obilí slámu, aby vypadalo jako 
špatně vymlácené a místo toho, aby jim zaplatil, se na ně rozzlobil a vyhnal je. 133 Gadeja 
zase přelstil jiné zbojníky. Když potkal v lese zbojníka, který mu neodpověděl na zbožný 
pozdrav, Gadeja si o něm pomyslel, že je hloupý a že když ani Boha nezná, daleko 
nedojde. Pak pozoroval další jeho kumpány a řekl si: "Když tolik hloupých lidí ze 
zbojnictví vyžije, tak já taky." Gadeja sledoval zbojnickou družinu, která přepadla 

bohatého žida, potom byli zbojníci pochytáni a Gadeja si vzal jejich peníze. 134 Sabala také 
připraví o schované peníze jiného zbojníka. 135 Pověst o Gadejovi při tom zdůrazňuje 
hrdinovu zbožnost. Karolicek se zase často křižuje a zapřísahá svatými jmény, tím ale 
kryje svá rošťáctví a nebrání mu to vyloupit kostel. 

V písních o zbojnících tohoto typu je zdůrazňován tragický moment jejich smrti. 
Tak je to například v písni o Martinu Budáčovi či v písni o smrti Ilka Lepeje. Prozaická 
tradice o Lepejovi a Klevcovi se kromě Lepejovy smrti, který se prý zatřeli! sám, aby 
nepadl do rukou žandárů a který byl podle jedné verze zrazen Klevcovým bratrem, 
zaměřuje na útěky před četníky. Lepej prý seděl v krčmě se svými pronásledovateli a poté 
jim zanechal kartičku: "Seděli jste s tím, koho hledáte." (Stejná pověst se zachovala o 
moravském zbojníku Šimákovi. 136

) O Lepejovi i Klevcovi se vypráví, že unikli četníkům 
tím, že se schovali do vody a dýchali dutým stéblem. Říkalo se o nich že prostému 
člověku neublížili a proto je lidé neudali. 137 
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Nepokusil jsem se analyzovat tradici o tomto typu postav natolik důkladně, abych 
mohl uvést spolehlivá zobecnění. Chtěl jsem pouze upozornit na existenci takového typu 
postav a tento účel zde byl podle mého soudu splněn. Hlavním předmětem mojí analýzy 
jsou ovšem zbojničtí hrdinové a sociálně loupežnické postavy. Uvedl jsem zde proto také 
záměrně několik konkrétních příkladů pověstí, neboť těmto postavám již nebude věnována 
pozornost v příští kapitole. Na základě svých pozorování se domnívám, že postava 
"kladného zbojníka bez sociálních atributů" je charakteristická spíše pro karpatskou 
oblast. Tento fakt je v souladu i s dalšími znaky karpatské zbojnické tradice, jimiž se 
budeme podrobně zabývat v závěru naší práce, a ukazuje na větší míru tolerance 
karpatského obyvatelstva vůči loupežnému jednání. 

Záporné a nevymezené loupežnické postavy 

Jako poslední typ zmíníme záporné a nevymezené loupežnické postavy. Zde je 
situace méně přehledná než v případě kladných loupežníků, protože si pro jejich 
charakteristiku nemůžeme vybrat ty nejslavnější postavy. Většinu záporných loupežníků 
totiž připomíná jediná pověst. Pomíjíme zde samozřejmě postavy ambivalentní, o nichž již 
byla řeč (Grasel a Paulus ), které ovšem převážná část vyprávění líčí jako postavy kladné. 

Záporné loupežnické postavy vystupují jako někdo, kdo vzbuzuje hrůzu, pověsti 
připomínají jejich kruté činy, jejich brutalitu. Většina těchto pověstí se zabývá chycením 
loupežníků, které představuje jakýsi dobrý konec, kdy si lidé mohli od "jejich řádění" 
oddechnout. Pokud vystupují loupežníci jako hrůzu budící skupina lidí, potom mohou také 
v pověsti vystupovat anonymně. Jako hlavního hrdinu takového příběhu pak můžeme ve 
většině vyprávění spíše vnímat člověka, který přispěl rozhodujícím způsobem k pochytání 
lupičů. 

Nejrozšířenějšími opakujícími se motivy je úloha statečné děvečky, která přispěje 
k pochytání loupežníků a motiv loupežnického hostince. Je otázka, zda hovořit v prvním 
případě o jednom událostním motivu, neboť vykazuje četné odlišnosti v jednotlivých 
variantách. Je také rozšířen napříč etnickou hranicí- vyskytuje se v prostředí rakouském, 
českém, slovenském, (prusko )slezském, ale také německém. 

Motiv statečné děvečky je nejčastěji obměnou dvou základních příběhů, přičemž 
oba bývají označovány jako "loupežnická nevěsta". V jednom případě unese loupežník 
dívku, ta s ním žije a stará se o jeho domácnost, po čase ji loupežník dovolí navštívit 
rodiče nebo se vzdálit z jiného důvodu (např. obstarat pro něj léky), dívka ho však buď 
zradí nebo je při návratu někým nevědomky sledována. Následkem toho je loupežník 
vypátrán a zneškodněn jejími příbuznými. 138 Podobný příběh pak vypráví o dívce, které se 
loupežník dvoří a vláká ji do svého doupěte, tam se pak chystá dívku zabít, ona však 
vyvázne - např. tím, že si předem uvědomí nebezpečí a zajistí si případnou pomoc. 
Loupežník někdy takto záměrně vyhledává dívky, které by mohl zavraždit, nebo je jeho 
jednání motivováno touhou pomstít se nebo zbavit se osoby, která se dozvěděla o 
loupežnickém úkrytu. 139 Pro přehlednost budu označovat motiv soužití s loupežníkem jako 
"loupežnická nevěsta" a motiv dívky, jež má být zavražděna a unikne, jako "statečná 
děvečka". Variabilita těchto příběhů je poměrně velká, velmi příznačné ovšem je, že 
v řadě těchto příběhů nejsou loupežníci jmenováni a tak se nabízí otázka, do jaké míry jde 
o motiv pohádkový s hororovými prvky a do jaké míry je vůbec možné tyto příběhy řadit 
mezi historické pověsti, i když se zde objevuje konkrétní jméno loupežníka. Viera 
Gašparíková například řadí tyto motivy jednoznačně mezi pohádkové. 140 

Dalším oblíbeným příběhem je příběh o loupežnickém hostinci. Ten se vyskytuje 
poměrně často v rakouských zemích a v sudetoněmeckých oblastech. Hostinský zabíjí a 
olupuje své nocležníky z chamtivosti. Náhodný návštěvník je však varován podezřelou 
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okolností, která mu umožní z nebezpečí vyváznout. Například nalezne v jídle lidský prst, 
zaslechne podezřelý rozhovor z kuchyně apod. Opět nelze hovořit jednoznačně o jednom 
událostním motivu, ale přinejmenším o dvou motivech podobného druhu. V druhé verzi 
vystupuje místo náhodného pocestného syn hostinského, kterého však rodiče nepoznají. 
Podle jedné verze příběhu je pak syn rodiči zabit, v jiné ho varuje sestra a syn pak v noci 
usekne ruku s dýkou, která se v noci vynoří ze zdi jeho pokoje. -Je to ruka jeho otce. V 
tomto případě se sice nejedná o klasickou postavu loupežníka, ale ojediněle se objevuje 
obdobný motiv nebezpečného hostince i v souvislosti s klasickými loupežníky, např. v 
jedné pověsti o Babinském. 141 

Velká část těchto pověstí zdůrazňuje loupežnickou brutalitu. Příkladem může být 
kniha Willa-Ericha Peukerta Schlesische Sagen, kde je věnována loupežnickým pověstem 
jedna kapitola. Jde vlastně o text, který referuje o obsahu loupežnických pověstí. V tomto 
textu jsou zmíněny výhradně postavy záporné a krvelačné. Peukert uvádí typ pověsti 
,,loupežnická nevěsta" s oběma verzemi polapení loupežníka a stejně tak čtyři varianty 
příběhu, který jsme označili jako "statečná děvečka". V obou případech mluví o těchto 
látkách jako o obecně se vyskytujících pověstech, uvádí je ovšem i s příklady místního 
zařazení. Pouze v jednom případě však uvádí také jméno loupežníka (Friedrich 
z Lehnice). 142 

Otázkou je, jakou funkci ve vyprávění měla takto popisovaná brutalita. Pokud by 
tato vyprávění plnila funkci hororu, pak je zřejmé, že vyzdvihovaná brutalita měla za cíl 
postrašit posluchače, a nejednalo se tedy již o historickou pověst. Tyto historky však 
mohly také mít za cíl vytvořit negativní obraz loupežníka. Loupežník se zde stává 
prototypem zla a jeho osoba nevzbuzuje žádný soucit. 

Více než samotná brutalita loupežníků, je zajímavý způsob, jakým je odůvodněna. 
V zásadě se může jednat o brutalitu účelnou - týrání přepadeného, aby prozradil, kde 
ukryl peníze - nebo o brutalitu navenek nesmyslnou, která vychází ze zvrhlé záliby 
v takovém jednání. Ne vždy lze ovšem loupežníkovo jednání takto jednoznačně 

klasifikovat - úmysl zabít jistou osobu, nemusí být vypravěčem vysvětlen, ale 
posluchačem může být rozpoznána motivace loupežníka, který chce např. zabránit 
prozrazení svého úkrytu. V jedné slezské pověsti lákají loupežníci k sobě dvě dívky, ty 
však tajně vyslechnou rozhovor, kde se oba dohadují, že na nich ukojí svůj chtíč a pak je 
uvaří v oleji, aby je neprozradili. 143 Zde je sice úmysl zabít dívky objasněn podobným 
způsobem, nicméně uvaření v oleji odhaluje brutalitu neúčelnou vycházející ze "zvrhlé" 
povahy postav. 

Zajímavé, že sexuální motivy se vyskytují v pověstech o krutých loupežnících 
velmi zřídka. Výjimkou je právě zmiňovaná kniha slezských pověstí od Ericha Peukerta, 
kde je několikrát zmiňováno znásilnění s následným zabitím nebo alespoň takový úmysl 
loupežníků. V jiných sbírkách se však se zmíněným motivem v této podobě prakticky 
nesetkáváme, ačkoliv příběh, v němž loupežníci nalákají k sobě dívku a tu pak chtějí zabít, 
je poměrně častý. - Někdy je tento úmysl motivován pomstou či skutečností, že dívka 
něco ví, ale v řadě vyprávění není vyjádřena jiná motivace loupežníků, než přání zabít 
dívku. V tomto případě vzniká otázka, zda sexuální motiv nezůstal zdrženlivě nevyřčen, 
aby si ho posluchač mohl doplnit. Překvapivé na tom je nakolik jsou tyto motivy otevřeně 
prezentovány právě jen v díle Peukertově. Nezdá se však pravděpodobné, že by důvodem 
měla být větší záliba slezských vypravěčů a posluchačů příběhů v brutalitě či sexuálním 
násilí. 

Dalším druhem ukrutností jsou takové činy, které jsou spojeny s magií. Takový je 
motiv ručky nenarozeného dítěte. Ručka nenarozeného dítěte měla lupičům zajistit, že se 
v domě během loupeže nikdo neprobudí. Tento motiv se vyskytuje v pověstech z českého 
i německého prostředí, a kromě toho máme doloženo v soudních spisech, že loupežníci 
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takovou magickou pomůcku používali. K opatření takové ručičky bylo ovšem třeba zabít 
těhotnou ženu. Zde je tedy kruté jednání spojeno s potřebou získat důležitou magickou 
pomůcku. Peukert zmiňuje další podobné praktiky, u kterých ne vždy dokládá přesný 
magický účel. Obecně naznačuje, že měli zajistit statečnost a ochranu před 
pronásledováním - loupežníci například znásilnili dívku, vyřízli jí srdce, to rozemleli na 
prášek a vypili v pivě, loupežník Weinhans uvařil a sežral své právě narozené dítě. 144 

Snědení dívčího srdce mělo lupičům zajistit srdnatost. V jedné rakouské pověsti pak 
loupežník Schelmnickel používá magických praktik k tomu, aby se stal úplně 

"krvelačným"- jde k přijímání bez zpovědi a vypije vodu, v níž zaživa uvařil kočku. Jeho 
brutální jednání v dalších podáních se pak jeví jako navenek nesmyslné- pověsí studenta 
hlavou do mraveniště, stáhne komusi kůži ze zad, sestřelí podomního obchodníka ze 

b 1 ~ 1 k b'" 'h 'd b' 145 stromu, a y s yse zvu roz lJene o na o 1. 

Podle mého zjištění jsou v českém a slovenském prostředí pověsti poněkud 

zdrženlivější v případě líčení loupežnických a zbojnických ukrutností. Ovšem i do českého 
a slovenského prostředí pronikly hlavní motivy o zlých loupežnících - loupežníkova 
nevěsta a loupežnický hostinec. Zdá se však, že se ve slovanském prostředí motivy 
nesmyslné ukrutnosti v podstatě neobjevují. Pokud si vezmeme například knihu Jana 
Kobzáně, která zaznamenává zbojnická vyprávění z Valašska, zjistíme dvě skutečnosti. 
Zbojníci zde nejsou líčeni jako převážně kladní hrdinové, jsou popisováni jako ,.tvrdí 
chlapi", kteří se dopouštěli násilí a krutostí, ale někteří z nich byli také tu a tam ochotni 
pomoci potřebným. Pokud jsou zde líčeny ukrutnosti zbojníků - vrtají přepadenému 
koleno nebo ho pálí svíčkami -je tomu vždy proto, že si tak vynucují vydání ukrytých 
peněz. Jedno vyprávění charakterizuje toto počínání zbojníků s poznámkou, že se to 
naučili u výslechů od pánů. 146 Ani v jiných loupežnických a zbojnických pověstech 
českých či slovenských jsem se nesetkal s příklady nesmyslné krutosti a brutality. 

Dalšími motivy, které se do předešlého výčtu nevešly, jsou spíše motivy 
charakterizující, které tedy netvoří jádro příběhu. Je to poměrně hojný motiv, že 
loupežníci kovají koně obráceně, aby zmátli pronásledovatele. Tento motiv se vyskytuje v 
německém i slovanském prostředí. Pouze v německých zemích se vyskytuje motiv šňůrek, 
o které zavadí náhodný pocestný a tak rozezvučí zvonek v loupežnické jeskyni. Pouze 
dvakrát jsem zaznamenal motiv uřezané hlavy, a to kupodivu v oblastech poměrně 
odlehlých a jazykově odlišných (Štýrsko a Valašsko) - loupežníci uříznou zabitému 
druhovi hlavu, aby zabránili jeho identifikaci. 147 

Celkově lze tedy říci, že vyprávění, v nichž se loupežníci dopouštějí ukrutností, lze 
často řadit spíše k motivům pohádkovým než k historickým pověstem. Pro toto zařazení 
svědčí hororové prvky a častější anonymita loupežníků v takových pověstech. Není bez 
zajímavosti, že nejznámější z těchto motivů (např. loupežnická nevěsta, statečná děvečka, 
loupežnický hostinec) jsou rozšířeny i přes etnické hranice, což je podle etnologů 

charakteristické pro pohádky, nikoliv však pro pověsti. V německojazyčných pověstech o 
zlých loupežnících pak mnohem častěji nacházíme prvky nesmyslné brutality. V 
karpatském podání je kruté jednání vnímáno jako účelné a nemusí být nutně spojeno s 
postavou zápornou (vyskytuje se i u postav neutrálních, ve Východních Karpatech pak i u 
postav kladných). 
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9. Zbojnický mýtus 

Nyní stojíme před úkolem rozebrat "zbojnický mýtus" jako takový a ukázat pokud 
možno všechny jeho charakteristické znaky. Pod "zbojnickým mýtem" nyní rozumíme 
cyklus pověstí o loupežnickém či zbojnickém hrdinovi; poněkud nedůsledně z 
terminologického hlediska pod něj zařazujeme na tomto místě typ zbojnického mytického 
hrdiny stejně jako typ sociálně loupežnické postavy. Důvodem je ovšem to, že pojem 
"zbojnický mýtus" se tímto způsobem již v odborné literatuře užívá. 

Za základ pro naše zkoumání jsem vybral devět postav středoevropských 
loupežníků a zbojníků, o nichž se mi podařilo shromáždit dostatečný materiál- tj. více než 
20 pověstí pro jednu postavu. Budu je v této kapitole -zejména v tabulkách- řadit buď 

typologicky (zbojničtí mytičtí hrdinové a sociálně loupežnické postavy) nebo geograficky 
od západu k východu podle místa působení loupežníka a oblasti s nejintenzivnějším 
rozšířením ústní tradice, aby si bylo možné názorně vytvořit představu o rozdílech a 
vztazích mezi jednotlivými oblastmi. Výjimku činím u loupežníka Grasela, kterého pro 
větší podíl německojazyčných podání předsouvám před Babinského, ačkoliv působil o 
něco východněji. Zmínění loupežníci a zbojníci jsou tedy: Schinderhannes, Paulus, 
Karásek, Grasel, Babinský, Ondráš, Jánošík, Vdovec a Dovbuš. Chci ještě poznamenat, že 
v případě Pauluse jsem měl k dispozici sice jen tři texty, ale jeden z nich byl bezpochyby ,.. 
poskládán vydavatelem z různých vyprávění, přičemž jsem při rozčlenění tohoto textu na 
událostní motivy napočítal celkem 22 různých epizod, z nichž pravděpodobně drtivá 
většina tvořily původně samostatná vyprávění. 

Stojí za to zmínit zde fakt, že zbojníků a loupežníků, které ústní podání nějakým 
způsobem připomíná, je ve skutečnosti mnohem větší množství. V českých zemích, kde 
jsem mohl shromáždit pramenný materiál nejdůkladněji, jsem napočítal ve svých 
pramenech 51 jmen loupežníků. Viera Gašparíková pak uvádí na základě (v té době 
nedokončeného) terénního výzkumu na Slovensku 61 jmen zbojníků, které v roce 1980 
připomínalo zdejší ústní podání. 148 V mnou shromážděných pověstech z území dnešního 
Německa, Rakouska a historického pruského Slezska jsem napočítal 35 jmen, zde však 
bude můj materiál méně kompletní než v případě českých zemí. Pokud vyjdeme z 
předpokladu, že uvedená čísla představují pouze minimální počet loupežnických postav v 
tradici, pak lze odhadovat, že v německých zemích včetně Rakouska, bude vzhledem k 
územní rozloze pravděpodobně více než dvojnásobek postav ve srovnání s českými 
zeměmi (tj. pro německé země představuje minimální odhad 100 postav). Západní 
Ukrajina nebude vzhledem k rozloze a frekvenci zbojnických podání méně bohatá na tyto 
postavy než Slovensko a karpatská část Polska vzhledem ke své rozloze a frekvenci 
podání nebude mít patrně méně než polovinu z celkového počtu slovenských postav (tedy 
ukrajinské Karpaty cca 60 postav, polské Karpaty cca 30). Sečteme-li tato čísla, která 
představují minimální odhad počtu loupežnických a zbojnických postav na daném území, 
dostaneme pro zkoumanou oblast (Německo, Rakousko, české země, někdejší pruské 
Slezsko, Slovensko a polské a ukrajinské Karpaty) číslo 300. Na daném území by se tedy 
mělo vyskytovat v ústní tradici přinejmenším 300 zbojníků a loupežníků, patrně jich však 
bude ještě o něco více. Mnozí z nich jsou prezentováni jako kladné postavy. Snad by tedy 
bylo možné při velmi důkladném zkoumání regionálních pramenů najít ještě pár dalších 
postav, které by splňovaly naše kritérium dvaceti pověstí, ale devět postav pro naši 
potřebuj i stě postačí. 

Při snaze o obecnou charakteristiku loupežnických a zbojnický látek narážíme na 
několik potíží. Za prvé je třeba zdůraznit, že cyklus pověstí není nikdy konzistentní, 
objevují se zde motivy, které se navzájem vylučují, např. v jedné pověsti se objevuje 
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tvrzení, že dotyčný loupežník nikdy nikoho nezabil, zatímco jiná vypráví o konkrétní 
spáchané vraždě. Samozřejmě na tom není nic divného, není žádný důvod proč by měla 
být vyprávění různých vypravěčů z různých míst plně slučitelná. Vedle toho se objevuje u 
jednotlivých postav někdy též protikladné hodnocení jejich osoby - některé pověsti líčí 

loupežníka jako ochránce chudých a jiné jako bezcitného zločince. U všech zmíněných 
postav převažuje kladné hodnocení, ale u některých je zároveň přítomen i negativní obraz. 
Jak již bylo ovšem řečeno v předchozích kapitolách, hodnocení určitých činů mohlo být v 
minulosti jiné, než jak bychom je hodnotili dnes, proto nernůžerne hodnotit zbojníka sami 
podle jeho konkrétních příhod, ale pouze podle vyjádření vypravěče, pokud je přítornno. Z 
příběhu, kde loupežník své oběti zabíjí a mučí, bychom mohli usoudit snadno na obraz 
negativní, ačkoliv to lidovým vypravěčem nernusí být takto vnímáno, neboť zbojník se 
přece mstil na zlých pánech, kteří jednali stejně. Můžeme dokonce najít konkrétní 
příklady, kdy literární zpracování lidových vyprávění úplně otočilo u dotyčné postavy 
hodnotové znamínko. Například Anton Marec v literárně pojaté pověsti Karolicek zo 
Ždiaru líčí tohoto zbojníka jako negativní postavu, přestože v zdokumentovaných textech 
vypravěčů, které mu pravděpodobně sloužily za vzor není po tomto pojetí ani stopy. 
Karolicek byl šprýmař, který podváděl lidi, a chudé neobdarovával, ale působí spíše 

. k, d . 149 sympatie ym OJrnern. 
Dalším problémem je pak výběr podstatných motivů. Už jsme poukázali na rozdíl 

mezi událostnírni motivy a charakterizujícími motivy a také na to, že těch druhých je 
potenciálně neornezené množství. V praxi se ukazuje, že při vzájemném srovnání je sotva 
možné zdokumentovat všechny charakterizující motivy, není však ani možné se omezit 
pouze na motivy událostní. Například u jednoho zbojníka můžeme najít pověst, jak 
získává od čarodějnic nezranitelnost (tedy typický motiv událostní), u jiného pak nalézáme 
zmínku, že byl nezranitelný- tedy charakterizující motiv, který nás ovšem velmi zajímá, 
jednak jako podstatná okolnost obrazu zbojníka a jednak jako protějšek předchozího 
motivu událostního. Dalším takovým problematickým motivem jsou tzv. "opakované 
události" - např. bohatým bral a chudým dával, které považujeme za motivy 
charakterizující, které však tvoří rovněž protějšek k událostnírn motivům -jsou jakýmsi 
jejich vypravěčským zobecněním. A nakonec jsou zde motivy, u které nelze jednoznačně 
označit za událost ani na opakovanou událost, protože označují dlouhodobý děj - např. 

zbojník studoval na kněze. Z toho pro nás plyne, že bude nutné určité charakterizující 
motivy zohlednit podle toho nakolikjsou pro celkový charakter tradice podstatné. 

Model zbojnického života 

Nejběžnějšírn způsobem, jak charakterizovat cyklus pověstí o určitém typu hrdiny, 
je sestavit model hrdinského příběhu. Ten je určitou abstrakcí, neboť žádná konkrétní 
pověst tomuto modelu prostě neodpovídá a přinejlepšírn obsahuje jen jeho zlomek. 
Takové modely již vytvořilo několik badatelů - Hobsbavvm na postavách zbojníků z 
celého světa, Piasecki a Gašparíková vytvořili model života karpatského zbojníka. Sám 
jsem předložil takový model ve svém článku Obraz zbojníka v ústním podání. Pro nynější 
analýzu jsem se rozhodl drobně upravit svůj dřívější model a setrvat při něm. 

Pro upotřebení vlastního modelu mám několik důvodů. Model používám 
především pro třídění jednotlivých vypravěčských motivů. K tomuto účelu nejsou modely 
Hobsbawma a Piaseckého určeny. Model Gašparíkové je sice vytvořen za podobným 
účelem, ale jsou dvě okolnosti, pro něž jsem dal přednost vlastnímu modelu. Jednak se mi 
jeví jako účelné rozlišit v modelu životopisné motivy a loupežníkovu činnost z vrcholného 
období. Za životopisné motivy považuji takové, kde se v životě hrdiny udává významná 
zrněna a které je možno tudíž třídit chronologicky (narození, odchod na zboj, chycení, 
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smrt). Druhou skupinu označuji jako "činy" a tvoří ji příběhy z vrcholného období 
zbojníkova života, kdy se věnuje své loupežné činnosti. Tyto motivy nelze členit 

chronologicky, ale je třeba užít rozlišení typologické - loupeže, obdarování, trestání atd. 
Model Viery Gašparíkové tyto typy motivů od sebe neodděluje, ačkoliv je sestaven pokud 
možno také na základě chronologického členění. Kromě toho je model Gašparíkové "ušit" 
na míru karpatské zbojnické tradici a v některých bodech je příliš konkrétní. Sama autorka 
do něj doplňovala další body, když se objevily nové typy pověstí. Kategorie, které 
obsahuje můj model jsou obecnější a umožňují roztřídění loupežnických látek nejen z 
Karpat, ale i z území Čech a Německa. (Ačkoliv byl původně vytvořen převážně na 
karpatském materiálu.) Z uvedených důvodů se mi jeví vlastní model vhodný pro srovnání 
karpatské a mimokarpatské tradice. 

Jelikož je model určen pro třídění událostních motivů, chybí v něm zákonitě 
některé aspekty zbojnického mýtu, které jiné modely obsahují (např. jednotlivé vlastnosti 
zbojníka u Piaseckého). Původním cílem samozřejmě bylo, aby mohl být každý událostní 
motiv zařazen do jedné kategorie, což ovšem nebylo možné zajistit důsledně. Některé 
motivy tak sice mohou spadat i do více kategorií (např. loupež může být spojena s 
obdarováním, trest může být pomocí druhému člověku apod.), domnívám se však, že v 
předloženém modelu je počet takovýchto zdvojených zařazení minimální oproti jiným 
možnostem, které naznačuje např. model Piaseckého. Pouze různé předměty a místa 
upomínající na zbojníky se nedají do tohoto modelu dost dobře začlenit, stejně jako 
podání o pokladech, neboť se netýkají přímo zbojníkova života. Proto je jim vymezen 
ještě zvláštní oddíl, zároveň jsem jim však ze zmíněného důvodu při srovnávací analýze 
nevěnoval hlubší pozornost. Zmíněný model vypadá takto: 

Motivy zbojnických a loupežnických pověstí: 
a) Životopisné 

aa) Zvláštní narození 
ab) Zvláštní dětství 
ac) Získání nadpřirozené síly 
ad) Odchod na zboj 
ae) Získání vůdcovství 
af) Chycení nebo smrt zradou 
ag) Poprava 
ah) Zbojnický odkaz 
ai) Víra v návrat hrdiny 

b) Činy 
ba) Loupeže 
bb) Obdarování 
bc) Jiný druh pomoci 
bd) Trest a pomsta 
be) Útěk či únik 
bf) Setkání s panovníkem 
bg) Jiné 
bh) Hrdina přemožen 

( c) Památky na hrdinu) 

Pro srovnání chci na tomto místě uvést další modely zbojnického života, abych na 
nich ilustroval problematiku utváření takového modelu a poskytl tak čtenáři i plastičtější 
představu toho, jak je možné zbojnický obraz nahlížet. Modely zde neřadím 
chronologicky. Na první místo zařazuji model Hobsbawmův, neboť se od ostatních dvou 
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nejvíce liší. Tento model z roku 1969 je vytvořen podle zbojnických postav z různých 
částí světa a autor ho chápe i jako vymezení sociální role zbojníka. Podle něj byla 
zbojníkům připisována takto popsaná sociální role a zbojník musel tuto roli určitým 
způsobem plnit nebo se s ní prostě nějakým způsobem vypořádat. Model Viery 
Gašparíkové z roku 1965 je vytvořen podobně jako náš za účelem třídění zbojnických 
látek a vychází výhradně ze západokarpatské zbojnické pověsti. Piaseckého model z roku 
1973 rozvíjí čtyři podstatné znaky mytického hrdiny-bohatýra podle definice polského 
sociologa a kulturního historika Czamowského, pod tyto čtyři body začleňuje způsob 
jejich uplatnění v západokarpatském a východokarpatském zbojnickém mýtu. 

Hobsbawmův model (1969) 

1) Ušlechtilý lupič začíná zbojnickou kariérou nikoli zločinem, ale jako oběť nespravedlnosti, 
nebo z toho důvodu, že je vrchností pronásledován za nějaký čin, který státní orgány považují za 
zločinný, který však neodporuje zvyklostem jeho lidu. 
2) "Napravuje křivdy". 
3) "Bere bohatým a dává chudým". 
4) "Nikdy nezabíjí, leč pouze v sebeobraně či z oprávněné msty". 
5) Pokud přežije, navrátí se ke svému lidu jako čestný občan a člen společnosti. Ve skutečnosti 
však nikdy společnost neopustí. 
6) Jeho vlastní lidé ho obdivují, podporují a pomáhají mu. 
7) Umírá vždy pouze kvúli zradě, jelikož žádný pořádný člen společnosti by úřadúm proti němu 
nepomohl. 
8) Je- přinejmenším teoreticky- nepolapitelný a nezranitelný. 
9) Není nepřítelem krále či císaře, který je zdrojem spravedlnosti, ale pouze místní venkovské 
šlechty, duchovenstva a jiných utlačovatelú. 150 

Gašparikové model (1965) 

(Zbojník- protipanský odbojník) 

A. Zbojníkova mladost, jeho vlastnosti a výstroj 
1. Zbojníkovy vlastnosti ajejich získání 

B. Zboj 

a) Síla; b) Šikovnost; c) Dúvtip; d) Nezranitelnost*, e) Nadpřirozené vědomosti* 
2. Získání zbojnické hrdinské výstroje 

a) Valaška; b) Opasek; c) Košile; d) Jiné čarovné předměty 

1. Jak a proč se dal zbojník na zboj 
a) Z pomsty pánům; b) Z jiných příčin 

2. Jak se zbojník stane kapitánem 
a) Házení valaškou nebo kyjem; b) Skákání do výšky; c) Zatínání valašek do 
stromů; d) Zápasení; e) Látání krpců šídlem* 

3. Zbojnická družina 
a) Z řad domácí chudiny; b) Z řad vojenských zběhů 

4. Zbojnická činnost (v orig. "Zbíjanie"- pozn. A. V.) 
a) Velké přepady; b) Přepady pánů a kupců na cestách; c) V nouzi přepady 
pocestných; d) Zbojník se mstí pánům; e) Zbojník se zastává práv chudých; f) 
Zbojník trestá za pomluvu nebo za neuposlechnutí 

5. Obdarovávání chudých 
a) Zbojník obdaruje chudé děvče; b) Velmi časté je spojení látek 4f + 5a; c) 
Zbojníci obdarují gajdoše* 
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C. Chytání a smrt 
I. Kdo a jak zbojníka zradí 

a) Zbojníka zradí stará baba; b) Zbojníka zradí jeho milá; c) Sousedka; d) Učitel 
2. Chytání zbojníka 

a) Zbojník unikne pronásledovatelům pomocí nadpřirozené síly; b) Zbojníka 
zachrání šikovnost; c) Zbojníka zachrání jeho síla 

3. Chycení zbojníka 
a) Odstraněním zázračné síly, která ho chrání; b) Skutečným chycením 

4. Zbojníkova smrt 

O. Odkaz 

a) Hrdinské chování zbojníka před popravou; b) Smrt na šibenici; c) Jak si lid 
cenil život zbojníků. 

I. Zbojnické poklady 
a) O jejich výskytu; b) K zbojnickým pokladům se zpravidla není možné dostat; c) 
Ke zbojnickým pokladům se výjimečně dostanou někteří lidé; d) Chybným 
skutkem objevený poklad zmizí; e) Zbojnický poklad osudově zasáhne do života 
chudých lidí: I. Zbojníci a zedník; 2. Pašijový poklad 

2. Lokality spojené s působením zbojníků 
a) Jeskyně; b) Skály; c) Zbojnické stoly, lavice a stoličky; d) Hory a stromy; e) 
Zbojnické studánky; f) Prameny řek, jejichž vznik se váže k lapení zbojníka; g) 
Hroby 

3. Etiologické pověsti 
a) Odkdy bačové nosí kapsy* 151 

*Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny typy, které Viera Gašparíková zařadila do modelu teprve 
dodatečně, a to podle publikace Povesti o =bojníkoch =o slovenských a polských Tatier z roku 
1979. 152 Gašparíková navíc vytvořila pro třídění látek modely dva, z nichž ovšem druhý se týká 
loupežníkajako pohádkového hrdiny. Na tomto místě ho proto neuveřejňujeme. 

Piaseckého model (1973) 

A. Zbojníci zosobňují lidské ctnosti zvláště blízké horskému lidu. 
I. Jsou silní a zruční. 
2. Vyznačují se odvahou, mazaností a chytrostí. 
3. Jsou vzdělaní a moudří. 
4. Vynikají v pěstované činnosti. 
5. Někdy je přítomna: a) elegance, pěkný vzhled, b) velkomyslnost a humanita (nejvíc na 
západě, nejmíň na Ukrajině); c) rytířskost vůči dámám, d) zbožnost. 

B. Nejslavnější zbojníci převyšují své okolí, jsou ve svazku s nadpřirozeným světem, od něhož 
získávají zázračné předměty a vlastnosti- jsou "kouzelníky". 

I. Často přichází na svět neobvyklým způsobem. 
2. V časné mladosti se setkávají s nadpřirozeným bytostmi. 
3. Se zázračnou mocí se pojí nezranitelnost. 
4. Vnějším výrazem nadlidské moci jsou předměty. 
5. Zázračná síla jim přináší dlouhotrvající úspěch. 

C. Zbojničtí hrdinové jsou dobrodinci, ochránci a mstitelé křivd karpatského lidu. 
I. "Rovnají hory s dolinami·', berouce bohatým dávají chudým. 
2. "Napravují svět", orodují za poškozené lidi a napravují zlo. 
3. Uspořádávají do trvalé změny osud svých rodáků. 
4. Krotí svévolné křivditele lidí chudých a slabých 
5. Snižují pýchu bohatých a nafoukaných pánů. 
6. Zanechávají svým druhům posmrtné "památky". 
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D. Zbojníci podstupují tragickou smrt. 
1. Hynou násilně ve chvíli, kdy nejméně očekávají záhubu. 
2. Hynou mladí a nevinní. 
3. Hynou ve chvíli, kdy jsou na vrcholu svého vůdcovského úspěchu a kdy začínají v čím 
dál širší míře zavádět zbojnické pořádky ve světě. 
4. O jejich smrti rozhodují dva důležití činitelé: lehkomyslná důvěra k nevěrným 
milenkám či neupřímným tovaryšům, kterým zbytečně prozradili své tajemství, a spiknutí 
pánů, kteří využívají prodejné lidi z okolí zbojníků. 153 

Porovnání jednotlivých modelů zbojnického života 

Hobsbawm Gašparíková Piasecki 

a) Životopisné motivy 

aa) Zvláštní narození Piasecki 81 

ab) Zvláštní dětství 

ac}Získání nadpřirozené síly Hobsbawm 8 Gašparíková I A 1 + 2 Piasecki 82-4 

ad) Odchod na zboj (Hobsbawm 1) Gašparíková I 8 1 

ae) Získání vůdcovství Gašparíková I 8 2 (+3) 

af) Chycení nebo smrt zradou Hobsbawm 7 Gašparíková I C 1, 3 Piasecki 01-4 

ag) Poprava Gašparíková I C 4 

ah) Zbojnický odkaz Piasecki C6 

ai) Víra v návrat hrdiny 

b) Činy 

ba) Loupeže Hobsbawm 3 Gašparíková I 8 4 a,b,c Piasecki C1 

bb) Obdarování Hobsbawm 3 Gašparíková I 8 4 e + 5 Piasecki C1 

bc) Jiný druh pomoci Hobsbawm 2 (Gašparíková I 8 4 e) Piasecki C2 a 4 

bd) Trest a pomsta Hobsbawm 2 Gašparíková I 8 4 d,f Piasecki C4 a 5 

be) Útěk či únik Gašparíková I C 2 

bf) Setkání s panovníkem Hobsbawm 9 

bg) Jiné 

bh) Hrdina přemožen 

c) Památky Gašparíková I D 1-3 Piasecki C6 

Pozn.: V našem modelu chybí: Piasecki A1-5, 85, C3; Hobsbawm 4-6. 

Aby ilustrace této problematiky byla úplná, uvádím zde ještě srovnání svého 
modelu s modely ostatními. Ukazuje se, že body, které v mém modelu chybí, tvoří 

převážně tzv. motivy charakterizující -·např. vlastnosti zbojníka podle Piaseckého 
(mazanost, výjimečnost v provozovaném díle, síla, moudrost aj.) nebo Hobsbawmovo 
tvrzení, že zbojník nezabíjí leč v sebeobraně či ze spravedlivé msty apod. Tyto body jsou 
samozřejmě pro pochopení zbojnického mýtu důležité, ale jak již bylo řečeno, v našem 
modelu je nelze uplatnit. Např. k charakterizujícímu motivu mazaného loupežníka bychom 
museli přiřadit události, které tuto vlastnost dokumentují, ale které již patří např. mezi 
loupeže, což by nebylo pro třídění účelné, neboť počet zdvojených zařazení by se výrazně 
zvýšil. 

Život zbojníka podle pověstí 

Přejděme však nyní již ke konkrétnímu obsahu zbojnických pověstí. Na 
předloženém modelu lze pomocí konkrétních příkladů ukázat celkový charakter 
zbojnických a loupežnických pověsti. Vycházím při tom nejvíce z podání o devíti výše 
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uvedených postavách, použiji však také některé příklady z vyprávění o méně známých 
zbojnících a loupežnících. 154 Po utřídění vypadá tedy zbojnický život takto: 

a) Životopisné 
aa) Zvláštní narození 
U některých zbojníků počíná legenda narozením za zvláštních okolností. Ondrášovi 

rodiče se dlouho nemohli dočkat potomka a ani modlitby nepomáhaly, až otec fojt jednou 
prohlásil: "Už bych na to nedbal, kdyby mi třeba čert dal syna." Krátce na to se Ondráš narodil. 
Při porodu zasáhla jeho rodnou chalupu ohnivá koule a chalupa začala hořet, zanedlouho tam 
však nebyla po požáru ani památka. Jánošíkovi zemřeli při narození oba rodiče. Chalupa, kde 
matka rodila, začala hořet, otec utekl z roboty, aby mohl hasit, ale matku již nezachránil (dítě 
ano). Za to, že se vzepřel drábovi a utekl z roboty, byl potrestán výpraskem, který nepřežil. 
(Hojnější jsou ovšem pověsti, kde Jánošíkovi rodiče za jeho dětství žijí- např. matka ho dlouho 
kojí.) Oleksa Dovbuš se podle jedné verze narodil devadesátileté ženě. 

ab) Zvláštní dětství 
V dětství zbojníci často projevují mimořádné schopnosti nebo jsou jindy zase jakoby 

zaostalí. Ondráš již ve třech letech házel po židovi kamení, všechno ničil, ale otec ho nikdy 
netrestal, také ve škole tyranizoval žida, vedle kterého ho posadili. (Tyto motivy jsou v zápisu 
Leopolda Hansmanna z roku 1853. Obdobné motivy nebyly ovšem zaznamenány v novějších 
sběrech s dokumentací.) Jánošík se projevuje již v dětství nezvyklou silou, když nadzdvihne 
chalupu a strčí pod ní kamarádovu čapku nebo se naopak válí do dvaceti čtyř let na peci, takže • 
mu přezdívají Pecivál. Matka ho při tom kojila 7 či 12 let. Motiv dlouhého kojení se objevuje 
také u Dovbuše. Dovbuš zase byl podle většiny pověstí v mládí slabý a odstrkovaný či dokonce 
chromý na jednu nohu. Mimo karpatskou oblast se o dětství loupežníků zpravidla nemluví. 
Ojediněle jsem našel zmínku o tom, že Babinský prováděl ve škole lotroviny. Jedná se však o 
pověst městskou (Brno). Moralizující tendence této pověsti vyvolává (stejně jako u Ondráše) 
určité pochybnosti ohledně jejího původu, motiv dětských rošťáren se ve zdokumentovaném 
ústním podání jinak nevyskytuje. 

ac) Získání síly (nezranitelnosti) 
Předpokladem pro úspěšnou dráhu zbojníka je zisk nadpřirozené síly a nezranitelnosti, 

nejčastěji spolu obojí souvisí. Ondráš získává tuto sílu od čarodějnice. Může být pak zabit pouze 
svým vlastním obuškem, který mu dala podle jedné verze ona, podle druhé si ho vyrobil sám a 
přenáší ho z místa na místo nebo dokáže přičarovat jídlo. Jánošík získává sílu od čarodějnic 
nebo od víl. Čarodějnice (víly) ho najdou na místě svého srazu spícího, dávají mu na břicho 
žhavý uhlík, aby zjistili, zda skutečně spí. Jánošík to vydrží a buď si vyzvedne předměty, které 
tam čarodějnice ukryly, nebo naopak čarodějnice ocení jeho odvahu tím, že mu předměty darují. 
Patří k nim opasek s žilkou, která mu dává sílu za dvě stě mužů, valaška, která na pokyn sama 
seká, a košile, která ho dělá neviditelným. (Malíř Jiránek si za svých potulek na Slovensku 
nejspíš někdy na přelomu 19. a 20. století zaznamenal, že čarodějnice prý žilku utkaly z 
chloupků, které si vytrhly na nejtajnější části svého těla. 155) Dovbuš pak sleduje za bouřky, jak 
bůh hází blesky na čerta, který se mu pod skálou vysmívá, zastřelí čerta z pistole a za to mu bůh 
splní přání být nepřemožitelný a nezranitelný. Sílu má ve třech vlasech na hlavě, v bylince zašité 
v dlani nebo ve třech zrnech pod jazykem. Může b)1 zabit jen stříbrnou kulí, nad níž dvanáct 
kněží odsloužilo dvanáct mší. S jeho smrtí je spojeno proroctví, že zemře, až zabije člověka 
ruské víry (v jiných verzích až zabije člověka). U Schinderhannese se objevuje motiv 
nezranitelnosti bez vysvětlujícího příběhu. Je zde pouze zmínka o tom, že vesničané se 
neodvážili na rabující loupežníky zaútočit, protože loupežníci byli pevní (nezranitelní) vůči 
železu a olovu. Paulus získal nadpřirozené schopnosti skrze smlouvu s knížetem pekel -
objevuje se, kde je vysloveno jeho jméno, umí lidi znehybnět (toto kouzlo ovládá také Ondráš a 
Jánošík), dokáže nafukovat zámky a proměnit se v kohouta. Smlouvu s ďáblem uzavřeli i další 
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němečtí loupežníci- bavorský Hans Hinterflir umí díky tomu čarovat, proměnit se v kteroukoli 
věc, způsobit krupobití. Kouzelné kulky odlévá tak, že do roztaveného olova přidá živé oči 
jelena či srnce. 156 Severočeský záporný loupežník Raschauer (německojazyčná tradice) získal od 
ďábla vestu, v níž se stane neviditelným. 157 Korutanský Felfering-Hois uvolnil pouta tím, že 
rozházel do všech stran hrst hlíny. 158 

ad) Odchod na zboj -příčiny, okolnosti 
Zisk nadpřirozené síly umožňuje hrdinovi vydat se na zbojnickou dráhu. Ta je spojena 

často s pomstou za osobní křivdu a touhou pomáhat chudému lidu. Ondráš podle jedné verze 
pomstí nejprve svého otce, který dostal od hraběte nespravedlivě 25 ran lískovkou, až se z toho 
roznemohl. Ondráš vyplatí v lese 25 ran hraběti. Podle jiné verze zběhl ze studií, protože viděl 
chudobu a chtěl pomáhat poddaným. V další pověsti (ne dobře zdokumentovaného původu) se 
Ondráš postaví do čela protipanské rebélie se svým druhem Jurášem. Po potlačení povstání je 
chtěli popravit a tak se stali zbojníky. V jiné verzi pak Ondráš utíká do hor, protože si myslí, že 
ve rvačce zabil vojáka. Mladý Jánošík pozoruje počínání pánů a chce proti nim bojovat, 
případně se původně rozhoduje pomstít smrt svých rodičů. V jedné pověsti dokonce zabije 
Jánošík pána, který nechal otce zbít na smrt, což je ojedinělý případ vyprávění, podle nějž má 
Jánošík na svědomí smrt. Většinou tradice zdůrazňuje, že nikdy nezabil. U Jánošíka pak 
nacházíme stejně jako u Ondráše motiv nedokončených studií. Dovbuš se na začátku své kariéry 
také mstí za předchozí příkoří -přemůže hospodáře, u něhož sloužil a který ho bil, podle jiné 
verze zabije pána (statkáře), který mu zabil bratra (nebo poslal bratra na vojnu) a který 
Dovbušovi vzal voly. Potom jde k opryškům, aby mstil bezpráví, kterého se páni dopouštějí na 
poddaném lidu. Vdovec nechce kosit panskou louku (tedy robotovat), aby neumřel "od kosy" 
jako jeho otec; případně je nespravedlivě obviněn z vraždy. U Babinského se objevuje v městské 
pověsti motiv zavraždění soka v lásce, který je zřejmě literárního původu. S odchodem na zboj 
souvisí také podání, podle nějž zbojník oloupí nepoznán svého otce. Místo potrestání osobní 
křivdy tedy nastupuje jako počátek jakási zkouška zbojnické šikovnosti. Toto podání se 
tradovalo o Jánošíkovi, Ondrášovi a Vdovcovi. 

ae) Jak se stal vůdcem skupiny 
Pozornost věnovaná tomu, jak se stal zbojník vůdcem zbojnické družiny, se kromě 

kusých zmínek o tom, že se dal ke zbojníkům či, že si našel několik kamarádů, s nimiž začal 
konat zbojnické skutky, rozvíjí podrobněji v podáních o tom, jak se hrdina seznámil se svými 
druhy nebo jakým způsobem získal v družině vůdcovství. K těmto podáním bychom mohli 
částečně přiřadit i vyprávění o přijímání nových členů. Ondráš se stane vůdcem, protože zvítězí 
v soutěži o to, kdo přinese nejvíce peněz. Čarodějnice mu poradí, kde si má počkat na člověka, 
který ponese hodně peněz. V oloupeném člověku pozná svého otce. O Jánošíkovi se vypráví 
několik různých příběhů: buď získá vůdcovství v soutěži házení valaškou, v jiné verzi porazí v 
zápase Rajnohu a získá jeho valašku i vůdcovské místo a stanou se přáteli, v další verzi se 
postupně skamarádí s Valivrchem, Miesiželezem, Lomidrvem a Rajnohou a získá tak družinu. 
(Zajímavý a ne zcela obvyklý pro zbojnické pověsti je zde výskyt tří jmen pohádkového typu, 
která jsou v podstatě charakteristikou osob, vedle dvou historických osobností - např. 
Miesiželezo umí rukama hníst železo jako těsto. Rajnoha pak byl skutečným zbojníkem -
vůdcem vlastní zbojnické skupiny a působil asi o 35 let později než Jánošík.) O Dovbušovi se 
traduje, že byl zvolen vůdcem, neboť dokázal rozdělit kořist. Několik podání se týká také toho, 
jak zkoušel nově přijímané členy - buď museli přejít po kládě přes hlubokou strž, nebo 
předstíral, že jim usekne ruku - vzal toho, kdo s rukou neucukl. Mohli bychom ještě k této 
kategorii přiřadit některá podání o loupežníkových kumpánech, např. u Vdovce či u Pauluse 
zmínku o kamarádech s nimiž loupili, tyto motivy však již neobsahují příběh. 

af) Chycení nebo smrt zradou 
Po vytvoření družiny se zbojník věnuje svému poslání, až do okamžiku, kdy je zrazen 

někým z nejbližších. V roli zrádců se nejčastěji objevují milenky, případně kamarádi. Zbojník 
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při tom těmto osobám lehkomyslně vyzradí své tajemství, v čem vězí jeho síla, a tak přispěje ke 
svému konci. Motiv zrady se objevuje i u mimokarpatských loupežníků, většinou ovšem jen v 
kusé formě. Ondráše zradí druh Jurášek, který žárlí na to, že je Ondráš vůdcem skupiny nebo s 
ním soupeří o přízeň dívky. Ondráš sám mu řekne, o svém kouzelném obušku. Podle jedné 
verze ho zabije Juráš na tancovačce, Ondráš mu sám obušek půjčí, neboť Juráš tvrdí, že s jeho 
obuškem by dokázal tančit tak krásně jako on. (Obuškem je zde narozdíl od obecné češtiny 
míněna valaška. V ondrášovské tradici se výraz "valaška" nevyskytuje. Tato pověst upomíná 
také na využití valašky při mužských tancích jako jsou "obuškový", "lašský skok" či též 
"ondrášův skok'", který podle tradice vynalezl Ondráš se svými chlapci. 159

) V jiné verzi je 
Ondráš zabit Jurášem ve spánku. Jánošík je zrazen svou milou, které prozradí, že jeho síla je v 
opasku. Milá to sdělí své matce a ta v touze po odměně zradí Jánošíka žandárům. Při chytání jim 
pomáhá radami, aby mu nasypali pod nohy hrách a sekali do jeho opasku. Oleksa Dovbuš je 
rovněž zrazen milenkou. Jmenovala se podle pověsti Dzvinka a byla manželkou sedláka 
Štěpána. Ten se skrze svou ženu dozví o tajemství Dovbušovy síly a zastřelí ho kouzelnou kulí. 
Motiv Dovbušova konce je pak obohacen o další epizody - zbojnickému hejtmanovi se zdá, že 
se brodí v krvi a chce zanechat zbojnického řemesla, zároveň podle předpovědi přichází smrt 
poté, co zabil člověka ruské víry. Smířen se smrtí si pak sám vytrhne kouzelnou bylinku z dlaně, 
která ho ještě drží gři životě. Motiv zrady se vyskytuje ještě u těchto postav - Šuhaje zradili 
kamarádi či kmotr1 0

, Grasela milenka, Pauluse zradil známý kovář kvůli odměně, Vdovce udala 
sousedka jeho milé. (Motiv zrady milenky jsem nalezl také u Babinského a Karáska. V obou 
případech jde však o pramen nejasného původu a nelze spolehlivě doložit ústní tradování tohoto '" 
motivu.) 

ag) Poprava 
Poprava se vyskytuje pouze v případech, kdy byl zbojník skutečně popraven. Obecně 

vůbec představuje smrt nejstabilnější část mýtu a její způsob je v podání téměř vždy věrný 
historické realitě. U Jánošíka je opředen o další motivy, které zdůrazňují jeho hrdinné chování. 
Jánošík cestou k šibenici prosí, aby si mohl vzít svůj opasek, podruhé prosí, aby mohl vzít do 
ruky babu, co ho zradila, a potřetí, aby si mohl zatancovat. Teprve třetí prosbě je vyhověno a 
Jánošík tak tančí kolem šibenice a s okovy na nohou vyskakuje výše, než je hák šibenice. 
Zavěšen za žebro na háku pak kouří po tři dny dýmku, než zemře. Třetího dne přichází posel s 
milostí od panovnice, který se zdržel kvůli rozvodněnému Váhu. Jánošík však již nechce žít a 
podobně jako Dovbuš jakoby "rozhoduje" o okamžiku své smrti, když poselstvu odpovídá: 
"Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte." Vdovcovo chování pod šibenicí je hrubšího zrna. 
Odmítá zpověď a na otázku faráře, kam půjde jeho duše odpovídá: "Moja duša pojde do konskej 
riti a ty keď zdechneš, ta tvoja príde do mojej riti a budeme obidvaja spolu." Farář ho chtěl 
přimět k pokání, aby mu mohli dát milost, ale Vdovec si přeje raději zemřít a tak odpovídá 
záměrně hrubě (tedy opět podobný psychologický moment jako u Jánošíka). U Schinderhannese 
se objevuje taktéž motiv pozdní milosti císaře Napoleona. Paulus se chce zase pomstít 
zámečníku Josefovi, který ho chytil. Aby nemohl Paulus Josefovi uškodit kouzlem, je zamítnuto 
jeho přání stoupnout si ještě jednou na pevnou zem. U Grasela a Janečka se pak setkáváme s 
tím, že pod šibenicí při políbení na rozloučenou ukousnou své matce nos za to, že je špatně 
vychovala. 161 V posledním motivu je patrná menší míra idealizace a kolísání tradičního obrazu 
Grasela mezi pozitivním a negativním hodnocením. (Janeček již je spíše záporný loupežník). 

ah) Zbojnický odkaz 
Pod tento pojem chci zařadit skupinu podání, které již s předchozím modelem života 

netvoří zcela sourodý celek. Je to podání o věcech, které po sobě zbojník zanechává, ovšem 
pouze pokud v podání figuruje zbojník jako aktivní činitel. V opačném případě řadím tyto látky 
mezi "památky". Řadím sem například podání o tom, jak poslední zbojník prozradí někomu z 
vesničanů, kde je zakopán poklad. Někteří zbojníci takto prozradí před smrtí, kam ukryli poklad. 
V karpatské oblasti se tak děje většinou pod šibenicí, kdy se zbojník ptá davu, jestli je zde někdo 
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z toho a toho místa, když se někdo přihlásí, pošeptá mu, kam ukryl poklad. Grasel prozradí, kde 
zakopal poklad, svému spoluvězni. Jánošík a Ondráš sami v této roli nevystupují, ale setkáváme 
se s tím, že zprávu o pokladu předá poslední zbojník z jejich družiny. Vdovec zase říká své 
matce či sestře, aby si z něj vzala jeho krpce, ta se to však bojí učinit a teprve, když krpce po 
čase z mrtvoly spadnou, objeví se papírové peníze, které jsou však už shnilé. Ojediněle se 
vyskytuje zbojníkovo proroctví před smrtí: Vdovec předpovídá, že na jeho hlavu padne 21 
grófů. Asi bychom zde měli alespoň zmínit existenci podání, kdy zbojník v podobě ducha stráží 
své poklady. V této roli vystupují Karásek, Jánošík a Ondráš. 

ah) Víra v návrat hrdiny 
V některých případech se objevuje prvek víry v návrat hrdiny. Tento bod považuji za 

velmi podstatnou složku mýtu, přestože se vyskytuje jen u malého množství postav. Je však 
bezprostředně odvozen od zvláštní role zbojnického hrdiny. Tento motiv se objevuje u Jánošíka 
a u Dovbuše, jistý náznak takového motivu pak nalézáme u Ondráše. Jánošíkova kouzelná 
valaška čeká zaťatá v topole či v javoru na nového Jánošíka, který pomstí křivdy na chudém 
lidu, stejně tak Dovbušova ručnice, která je zakopaná v zemi a každým rokem se přibližuje o 
jedno makové zrnko k povrchu země. Až se objeví, vzejde lidu nový Dovbuš. Ondráš podle 
jedné pověsti "spí" u pokladů, které stráží lev. Ono slůvko "spí" vyznívá jako náznak možného 
návratu a úplně neodpovídá to tedy běžné představě ducha, který se u pokladů "zjevuje". 
Zároveň tento motiv připomíná Jánošíkovo spící vojsko v hoře, které přijde v pravou chvíli na 
pomoc chudému lidu. U Vdovce ještě nalézáme podání, které jakoby naznačovalo 

psychologický mechanismus, od něhož se legendy o "spících" hrdinech odvíjejí, který zde ale 
není dotažen do konce. Lid prý nevěřil, že ho pověsí, vyprávěli si, že ho na poslední chvíli 
kamarádi osvobodí a že na šibenici bude viset jen jeho kštice. 

b) Činy 
ba) Loupeže 
Příběhy o loupežích dokumentují nejčastěji loupežníkovu šikovnost a lstivost. V 

některých případech je pak vyprávění o loupeži spojeno s motivem obdarování či pomoci. 
Objevují se také zvláštní verze příběhů, kdy zbojník (loupežník) bere jenom "tolik, co 
potřebuje". Těchto příběhů je velké množství, tudíž zde uvedeme jen významnější příklady. 
Schinderhannes se přestrojí za mrzáka a stěžuje si kolem jedoucímu faráři (hraběti), že mu zlí 
lidé dali berle na strom. Když se dotyčný slituje a vyleze na strom, ujede loupežník s jeho 
koněm. Stejný příběh se vypráví o Graselovi nebo o Holzerlipsovi. 162 Jánošík zase předstírá 
oběšence. Když projdou okolo něho pastýři se stádem, sleze ze stromu, oklikou je předběhne a 
znovu se pověsí jako oběšenec. Pastýři se pak hádají, zda je to ten samý oběšenec a vrátí se zpět, 
aby se přesvědčili. Jánošík jim zatím odvede stádo. Babinský uloupí lstí býčka: sedlák vidí 
rukavici na cestě a nechá ji ležet, o kus cesty dále najde druhou rukavici do páru, býčka uváže a 
vrací se pro tu první, ale zvíře mu zatím odvede Babinský. (Stejný motiv se vyskytuje ve 
slovenských zbojnických pohádkách s botami nebo s pochvou a šavlí. 163

) Motiv loupeže spojené 
s pomocí jinému nacházíme např. v příběhu o tom, jak Schinderhannes dá chudé ženě peníze na 
splacení dluhu, ale věřitel si má přijít pro peníze k ní. Na zpáteční cestě ho Schinderhannes 
oloupí. Některé příběhy zdůrazňují, že loupežník nebere vše: Schinderhannes uloupí sedlákovi 
menšího ze dvou volů, pod jehož jařmo si však nešťastný sedlák schoval peníze. Peníze mu však 
k jeho překvapení přijde Schinderhannes později vrátit. Vdovec vrátí oloupenému učiteli jednu 
ze dvou zlatek poté, když učitel začne lamentovat, že šel takovou cestu do hospody zbytečně. 
Ondráš oloupí na cestě lakomého vesničana Malenu a požaduje při tom přesně polovinu z jeho 
peněz. Ty krátce na to daruje chudé rodině, aby si mohli koupit krávu. 

bb) Obdarování 
V námětech obdarování se zrcadlí ochota pomáhat chudým a potřebným. V roli 

obdarovaných tedy vystupují osoby chudé - ty, kterým hrozí ztráta střechy nad hlavou či 
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poslední kravky apod. Ondráš také podarovává děvčata, aby mohla vykoupit chlapce z vojny. 
Podarování je rovněž i druhem odměny, např. Babinský obdaruje stařenku za to, že ho 
neprozradila vojákům, Ondráš a Jánošík podarovávají děvčata za to, že zpívají písničku, která 
přeje zbojníkům štěstí. Jako zvláštní podtyp sem můžeme přiřadit i nadměrně bohatou splátku za 
některou věc. Karásek bohatě platí za spravení boty, Ondráš dává za berana sto zlatých, když 
před tím odmítá vzít berana zadarmo a hrozí bačovi výpraskem, pokud si neřekne, kolik za něj 
chce. Schinderhannes pak platí dívce dvojnásobnou cenu za rozbitá vajíčka, která upustila, když 
ji loupežníci vylekali. K tomuto typu lze také přiřadit odměnu pro studenty či kněze, které si 
zbojníci Jánošík a Dovbuš přivedou, aby je zpovídali; nebo Jánošíkova bohatá odměna pro 
gajdoše, který zbojníkům hrál na jejich zábavě. Určitou okolností k podarování je také 
doprovázení přes osoby, která se loupežníka bojí, přes les. Tento motiv nacházíme například u 
Schinderhannese či u Karáska. (U slovanských loupežníků se tento motiv nevyskytuje, v 
podobné situaci je osoba, která se loupežníka bojí, potrestána za to, že smýšlí o loupežníkovi 
špatně.) Kromě peněz je v karpatské oblasti oblíbeným darovacím artiklem sukno či plátno, 
které zbojníci dávají dívkám či studentům. Měří je od buka do buka, protože nemají jiný metr. 
Od této historky je pak odvozeno slovenské přísloví: "Máš meter ako Jánošík, od buka do 
buka:' To se používá, když někdo něco příliš velkoryse odměřuje. 

bc) Jiný druh pomoci 
Vedle obdarování se vyskytují též jiné druhy pomoci, těch však není v pověstech takové 

množství. V zásadě se dají rozdělit podle způsobu, kterým zbojník pomáhá, do čtyř typů -
pomoc kouzlem, pomoc šibalským kouskem, pomoc siláckým kouskem a pomoc prací. Jánošík • 
využije své kouzelnické schopnosti, aby odčaroval uhranutou ženu. Schinderhannes zase ukázal 
sedlákovi ve sklenici vody ženu, která mu začarovala krávu. Šibalským kouskem léčí Ondráš 
opilce, když s ním nakládá jako by byl mrtvý a chystal se jeho pohřeb. Dovbuš zbavuje 
dovedným kouskem včelaře vší. Karásek pomáhá prací, když obrací za malé děvčátko seno na 
louce, Paulus zase pomáhá sedlákovi orat nebo pašerákovi poponést těžký náklad. Dovbuš 
pomáhá naložit náklad na vůz mladému nezkušenému dřevorubci a podle jiného podání (které 
však je pravděpodobně literárního původu) jde robotovat za nemocného člověka. Vynáší také 
sám na kopec dub, se kterým před tím nepohnulo dvanáct párů volů. Ondráš a Jánošík zase 
dokážou sami vytáhnout uvízlý povoz či kočár. Za zmínku stojí také to, že některé uvedené 
způsoby pomoci lze klasifikovat jako léčitelský úkon- Jánošík ho provádí kouzlem, Ondráš a 
Dovbuš šibalským kouskem. 

bd) Trest a pomsta 
Trestání se vyskytuje natolik často, že lze podat jenom výčet několika případů. 

Nejrozšířenější je patrně podání, podle nějž posadí zbojník na cvočky ženu, která ho haní, aniž 
by věděla, že mluví právě s ním. Případně jí cvočky nabije do zadku či do pat. Tento motiv se 
vyskytuje u Babinského, Grasela, Ondráše, Jánošíka, Vdovce a u dalších méně známých 
českých, slovenských a rakouských loupežníků (např. u nás Kovařík, korutanský Felfering-Hois, 
štýrský Potko ). 164 Do v buš takové dívce nechá nabít do zadku jehličí a uřeže jí bradavky. Ondráš 
pak nabitím cvočků trestá i opilce. Svým způsobem podobný motiv nacházíme u 
Schinderhannese, když trestá chamtivou dívku. Nechá ji přivázat ke stromu, vyhrnout sukni a 
loupežníci jí nahází vejce do zadku. Některé případy pomsty jsou spojeny s odchodem na zboj a 
byla již o nich řeč na jiném místě (Ondrášova či Jánošíkova pomsta za zbití otce, Dovbušova 
pomsta za smrt bratra). Nejvíce motivů pomsty nalézáme u Dovbuše- mstí se tak např. židovi, 
který ho chtěl nechat otrávit, smrtí trestá také židovské lichváře, zničením zboží se mstí 
kramářům. Cítí se například dotčen, když ho židovský krčmář upomíná o placení - zaplatí mu 
sice svou útratu, ale roztluče mu soudky s kořalkou. Schinderhannes a Grasel potrestají smrtí 
svého loupežnického druha, který se dopustil loupeže na chudém člověku. Karásek zakročí na 
tržišti proti zloději, který ukradl staré ženě pár právě koupených bot. Zajímavé je, že motiv 
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trestání loupežníků či zlodějů, nacházíme pouze u německých loupežnických postav, ve 
slovanském prostředí se s něčím podobným nesetkáme. 

be) Útěk či únik 
Zbojnický hrdina je často nucen unikat před pronásledovateli. Některým zbojníkům se 

zase daří útěky z vězení. Pomáhá při tom znalost kouzel či důvtip. Paulus zachrání své druhy, 
které znehybněl mlynář svým kouzlem, protože umí kouzlo mocnější. Jánošík a Ondráš unikají 
díky tomu, že dokážou přítomné znehybnit převráceným pohárem. Jánošík využívá k útěku z 
královského zámku košili, v níž je neviditelný. Paulus se v kritické chvíli dokáže proměnit v 
kohouta a uniknout tak dopadení. Jindy je třeba použít důvtip či lest. Surovec a Mravec 
vysvobodí Jánošíka tím, že si namlouvají dcery žalářníků a půjčí si jejich prostřednictvím klíč 
od vězení. Paulus obelstí strážce tvrzením, že za jeho postelí často vykukuje bílá myš a 
zvědavého dozorce zamkne. Jindy prozaicky prošoupe řetěz, kterým je přikován. Dovbuš se 
zbaví pronásledovatelů tím, že za sebou nechá rozházet zlaťáky. Své kumpány k tomu vybízí 
slovy: "Sejte pšenici, chlapci." Grasel vyleze střešním oknem na strom. Jindy mu pomůže 
šťastná náhoda, když se voják, který ho našel, se v témže okamžiku nešťastnou náhodou zastřelí. 
Pomoc prostého člověka, pak je obsažena v neobvyklé pověsti, v níž Dovbuše vysvobodí blíže 
neurčeným způsobem hospodář, který považuje za svoji hanbu, že četníci odvedli Dovbuše z 
jeho domu. 

bf) Setkání s panovníkem 
Setkání s panovníkem nepatří k příliš frekventovaným motivům, ale z hlediska mý1u ho 

lze považovat za významnou okolnost. Při takových setkáních je zpravidla zřejmé, že spolu 
jednají jako rovnocenní partneři. Někteří karpatští zbojníci pomáhají panovníkovi vyhrát válku 
(Jánošík, Dovbuš, Ondráš a v žertovné chvastounské historce také "poslední" slovenský zbojník 
Karolicek). Dovbušovi za to nabízí císař Maxmilián polovinu své říše, což však zbojník 
odmítne. Jánošíka si přeje Marie Terezie dostat za muže, on ji ale odmítá. Ondráš zase zavede k 
sobě Josefa a slibuje mu své poklady, pokud bude císař zacházet dobře s poddanými. Podle jiné 
verze mu také názorně ukazuje, jak se žije poddaným. Z dalších loupežníků se setkává s 
panovníkem ještě Schinderhannes a to krátce před smrtí. Napoleonovi tehdy říká: "Ty velký, já 
malý." Napoleon si myslí, že Schinderhannes říká, že on sám je malý zločinec a Napoleon velký 
a nechá ho popravit. Jenže Schinderhannes myslí malého a velkého vojevůdce. Když se to 
Napoleon doví, chce mu dát milost, ale je již pozdě. Popravu Jánošíka si panovník také nepřeje, 
jenže posel s milostí přichází pozdě, když už Jánošík visí. Místní úřady pak za něj musí 
každoročně platit panovníkovi pokutu. 

bg) Jiné 
Některé motivy se nedaly zařadit do žádné z předchozích kategorií. Uveďme zde několik 

charakteristických příkladů. Je to například boj Jánošíka s vlkodlaky či přelstění čerta 

Schinderhannesem. Schinderhannes dá čertovi pokouřit z "dýmky", místo ní mu však dá do 
pusy pistoli a vystřelí z ní. Rovněž Jánošík dokáže přelstít několik čertů, kteří hlídají bohatého 
žida. Některá podání dokládají, že loupežník neloupil na určitých místech či neolupoval určité 
lidi. Schinderhannes přespí u sedláka, ten se při tom bojí o své drahocenné hodiny, ty však 
zůstanou po odchodu loupežníka na svém místě. Karásek neloupí v kostele. Také upustí od 
vloupání do domu, když zaslechne modlitbu jeho obyvatel. Dovbuš upustí od loupeže, když 
najde v zámku jen chůvu s děckem. Vyskytují se také podání, kde je štědrost loupežníka 
vyjádřena tím, že zaplatí za určitou věc větší množství peněz, než je obvyklé. Zmínili jsme se o 
nich už v oddíle o obdarování, přestože by mohly příslušet spíše sem. Občas loupežníci 
projevují lítost nad některým svým činem: Vdovec nad tím, že shodil ze skály pastevce, Grasel 
nad tím, že pověsil kluka hlavou do mraveniště a on tam zemřel. Mezi slavnými loupežníky 
jsem pouze u Babinského našel motiv, podle nějž odkázal zakopaný poklad na stavbu kaple. 
Tento námět se však vyskytuje v některých karpatských podáních o bezejmenných zbojnících. 
Existuje ještě pár motivů, k nimž nenalézáme žádné další paralely, a představují tak jakési 
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ojedinělé typy zbojnických pověstí. Jsou to většinou historky, které neobvyklým způsobem 
dokumentují sílu, šikovnost či jiné vlastnosti zbojníků, např. Jánošík s Gajdošíkem si zašívají 
krpce, Jánošík či Dovbuš převracejí skály aj. Převracení skal například vypadá takto: Jánošík 
(Dovbuš) vytesá na skálu: "Kdo tu skálu obrátí najde poklad." Když se s tím několik mužů celý 
den lopotí a skálu převrátí, najdou na druhé straně nápis: "Děkuj u pěkně, už jsem se dost na této 
straně naležela." 

bh) Hrdina přemožen 
V jistých podáních je též hrdina nějakým způsobem přemožen či obelstěn. Nebývá to 

příliš častý námět, zajímavé však je, že tento typ podání najdeme nejspíše u těch slavnějších 
postav. Vícero takových motivů je u Dovbuše. Je znehybněn krčmářem a musí se mu vyplatit. 
Jednou ho odnese obrovský strážník do zámku. Jindy s ním židovský silák praští o zem. (Při tom 
má mít Dovbuš podle mnoha jiných pověstí největší sílu ze všech lidí.) Ondráš a Paulus jsou 
přemožení kouzlem. Ondráš je znehybněn mlynářem a musí z mlýna odejít s nepořízenou, 
Paulus zase kvůli kouzlům nedokáže vyloupit papírnu. Karásek je přemožen silnějším vozkou. 
Určitý druhem vítězství je i přechytračení hrdiny. Dovbuš obdaruje vychytralého kněze, který 
vydává za svoje všechny děti z vesnice, aby vzbudil jeho soucit. Ondráš se zase chce naučit psát, 
ale student po něm nedokáže čmáranici přečíst. Jiný student tajně pozoruje, jak Ondráš po sobě 
z onoho papíru čte. Když mu pak přečte to samé, Ondráš ho obdaruje, protože si myslí, že už 
umí psát. 

c) Památky 
Zvláštním druhem tradice, která se váže k loupežnickým a zbojnickým postavám, 

jsou podání o pokladech a o předmětech, které po sobě zanechal a které jistá osoba v 
současnosti vlastní. Podobného druhu jsou pak podání o místech, kde se zbojník 
vyskytoval, která mají případně po něm jméno. Patří mezi ně jeskyně, skály, stromy, hory, 
studánky aj. Gašparíková do této kategorie, která u ní nese název "odkaz" přiřazuje ještě 
pověsti o původu určitých věcí. Sem bychom mohli přiřadit pověst o tom, že bačové nosí 
torny podle Jánošíkova vzoru nebo že Ondráš je původcem tance zvaného "ondrášův 
skok·'. Tato podání však nebudu blíže rozebírat, neboť ačkoliv dosvědčují zbojníkovu 
oblibu, nemají již příliš co říci k charakteru hrdiny a jeho života, . 

Na závěr tohoto přehledu se nabízí možnost porovnat, nakolik jsou jednotlivé 
kategorie (jednotlivé typy příběhů) zastoupeny v cyklu pověstí o vybraných zbojnících a 
loupežnících. Zastoupení pověstí určitého druhu v narativní tradici o jednotlivých 
postavách zachycuje následující tabulka a graf. Zastoupení určité kategorie je označeno v 
tabulce slůvkem "ano'· a barevně odlišeno. V tabulce řadíme nejprve zbojnické mytické 
hrdiny a pak sociálně loupežnické postavy, a to geograficky od východu k západu. Není 
asi nikterak překvapivé, že model zbojnického života je nejvíce naplněn u postav, které 
jsme klasifikovali jako zbojnické mytické hrdiny. Nejvíce se jejich převaha projevuje 
právě v motivech životopisných. Až na několik velice skromných výjimek se při tom 
životopisné motivy u mimokarpatských loupežníků omezují na podání o chycení a smrti. 
Jakoby karpatský zbojník byl charakterizován celým svým životem, zatímco české a 
německé tradici stačí k zobrazení hrdiny pouze jeho činy. I u mladších karpatských 
postav, kde můžeme sledovat úbytek těchto motivů, se vyskytuje přece jen životopisných 
motivů o něco více než v západnějších regionech. U Vdovce je to např. odchod na zboj. 
(K tomu by bylo možné doplnit ještě příklady z tradice o mladších karpatských zbojnících 
-dětství Karolicka či získání nezranitelnosti u Šuhaje. 165

) 
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Zastoupení jednotlivých kategorií motivů v pověstech 
o slavných zbojnících a loupežnících 
Model zbojnického Zbojničtí mytičtí) hrdinové Sociálně loupežnické postavy 
života Schinder 

Dovbuš Jánošík Ondráš Vdovec Babinský Grasel Karásek Paulus han nes 
Zvláštní narozeni a'no~•F:;s 'ano'' f~: ano ~; ne ne ne ne ne ne 

ž Zvláštní dětství anóJ.,,.· ~no',,;,, ano ne náznak ne ne ne ne ' .;.·. ·~ 

Získáni nadpřirozené '. I • ", • ', I~ ~nó,/,';~;~ náznak náznak moci ~"P:?itJ,·-~ ~- ano.:{ ne ne ne ano 

Odchod na zboj ,_ano·,,·:i\"· an.o:,';: ·i?~\ ano·'>' 'i •:'.•. ano ' z liter. náznak ne náznak ne 

Získáni vůdcovství ·ano" -<'i;. i ano~·~·.''\\::, ano ':.;, ne ne ne ne ne ne 

Chyceni nebo smrt 
ano ano,: ... · ano ano ano anO jiný 

ano ano 
zradou ' ...... : : ";-.. '"" způsob 

Poprava ne ano,'.?··.·, ne ano ne ano. ne ano ano 

Zbojnický odkaz 
, .. 

'.,;•: ano<, •· p. "( • "; -~ 

)': ano 
.. 

·ano. ·•. ano ano ano ano ne ne 

Vira v návrat hrdiny _anó>>~·'' ano'· .. ;~\ 
' ,. j 

náznak ne ne ne ne ne ne 

Loupeže " 
.. áno":·:;' .. 

ano·· ano ano ano ano ano ano ano 
č Obdarováni ano>' ; ano, .. ~ :· ~ ~~:.,. ano ' ano ano ano ano ne ano 

Jiný druh pomoci 'ano -~.- " ánó ~.:; , ··'' ano. .· ... ne ne ne ano ano ano 

Trest a pomsta ·ano·~t't;.:~~~ _a_nf>~~~:::~~\1;~, ~ne>: :~!~:~)~i. ano··.~: ano ano· ne ne ano 

Útěk či únik ano áno ano ' ano ano ano ano ano ano 

Setkání s '· .. -,, '' . .'!. · . 
panovníkem ano ano ano ne ne ne ne ne ano 

(• .. 
Hrdina přemožen ano ano ano 

" 
ano ano ne ano ano ne 

Jiné ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Zastoupeno kate!=lorii 16 17 15 10 8 8 7 8 9 

Zastoupeni v% 94,1% 100,0% 88,2% 58.8% 47,1% 47,1% 41,2% 47.1% 52.9% 
Pozn.: Přítomnost určitého druhu motivů je označena slovem "ano". Pokud tyto motivy odpovídají kategorii jen přibližně jsou 
označeny slovem "náznak" a "jiný způsob". V tomto případě nejsou tyto motivy započítány do statistiky. 
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Podíl zastoupení jednotlivých kategorií motivů v pověstecch 
o slavných zbojnících a loupežnících 

I 100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

Příběhotvorné prvky 

V předchozím modelu jsou jednotlivé příběhy klasifikovány podle druhu události, 
která se odehrává (např. loupež). Tyto kategorie jsou velmi obecné. Jeví se mi jako 
vhodné upozornit ještě na další vlastnost zbojnických a loupežnických příběhů. Některé z 
nich totiž opakují určitá schémata, která bych chtěl označit jako příběhotvorné prvky. 
Myslím tím např. situaci, kdy se zbojník tváří v tvář smrti rozhoduje, že už nechce dál žít a 
dobrovolně podstupuje smrt, ačkoliv se může ještě zachránit. Jiným takovým momentem 
je situace, kdy zbojník nebere vše, ale polovinu majetku oloupenému ponechá. Tyto 
příběhotvorné prvky se liší od již zmiňovaných putovních motivů, základní okolnost zde 
je totiž v různých podáních vyjádřena jiným způsobem. Dovbuš ukončuje svůj život tím, 
že si vykousne z dlaně kouzelnou bylinku, Vdovec zase tím, že hrubými slovy odmítá 
zpověď, ačkoliv ví, že by mu farář mohl získat milost. Zároveň tyto momenty -mohli 
bychom je také označovat jako psychologické - jdou napříč jednotlivými kulturními 
oblastmi. Odebrání "pouhé" poloviny majetku oloupenému se objevuje např. u Vdovce i u 
Schinderhannese. 

Pokusil jsem se tyto příběhotvorné prvky ze zbojnické a loupežnické tradice 
vyabstrahovat. Vzniká tak vlastně další podrobnější model zbojnického života. Přestože 
bylo v této kapitole předloženo již dosti modelů, jeví se mi jako účelné tento přehled 
příběhotvorných prvků ještě předložit. Na základě mého výše uvedeného modelu by bylo 
možné pravděpodobně bez větších potíží roztřídit loupežnické pověsti z dalších oblastí, 
které v této práci nebyly zohledněny. Podstatu následujícího přehledu příběhotvorných 
prvků bychom snad mohli vyjádřit větou, že tento přehled by mohl být návodem pro 
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spisovatele, jak sepsat zbojnickou legendu. Příběhotvomé prvky se mohou objevit v 
dalších oblastech ještě jiné, zároveň však bychom řadu z nich pravděpodobně našli v 
mnoha kulturách. Vybíral jsem při tom jen takové, které jsem objevují u více postav 
(některé potenciální prvky zbojnických legend tedy v přehledu chybí), a snažil jsem se je 
formulovat pokud možno obecně, aby nebyla jejich formulace vázána pouze na námi 
studované oblasti. 

Přehled příběhotvomých prvků vypadá následovně: 

Životopisné prvky: 
1) Narození provázejí zvláštní okolnosti. 
2) V dětství projevuje a) zvláštní schopnosti nebo b) je naopak jakoby zaostalý. 
3) V některých případech studuje. 
4) Získává od nadpřirozených bytostí velkou moc - velkou sílu a nezranitelnost, 
kouzelné předměty a schopnost čarovat, před tím se osvědčí jako způsobilý 
přijmout tyto dary. 
5) Zároveň je varován, aby neprozradil, v čem je jeho síla. 
6) Odchází na zboj, přičemž a) získanou moc využívá k tomu, aby potrestal osobní 
příkoří a b) rozhoduje se trestat křivdy na druhých lidech; někdy c) provádí při této 
příležitosti dovedný kousek, který prověří jeho schopnosti. 
7) Seznamuje se s novými kamarády. 
8) Osvědčuje své schopnosti v závodě či v zápase a stává se vůdcem skupiny. 
x) Začíná provozovat zbojnické činy. (viz níže Prvky z vrcholného období 
zbojnické činnosti) 
9) Lehkomyslně prozradí tajemství své síly blízké osobě, kterou je zrazen. 
1 O) Jeho magická síla je překonána o zbojník je zabit nebo chycen. 
ll) Ve chvíli krátce před smrtí si často přeje vykonat pomstu na osobě, která k 
jeho chycení přispěla. Někdy je tato pomsta vykonána, většinou však ne. (Dovbuš 
naopak takovou pomstu odmítá.) 
12) Chycenému zbojníkovi jsou zamítnuta v obavě z pomsty či útěku některá jeho 
přání. 

13) K jeho záchraně chybí jen málo (např. panovníkova milost přichází pozdě). 
14) Zbojník sám spolurozhoduje o ukončení svého života a nepřeje si už žít, i když 
se objeví taková možnost. 
15) On nebo poslední z jeho družiny odkazuje poklad konkrétnímu člověku, někdy 
s přáním naložit s částí pokladu určitým způsobem. 
16) Hrdina po sobě zanechává odkaz v podobě zbraní či pokladů, které čekají na 
nového hrdinu, který se zastane chudého lidu. 
17) Je předpovězen nový příchod hrdiny či jeho návrat, ve druhém případě spí 
hrdina v hoře. 

Prvky z vrcholného období zbojnické činnosti 
18) Olupuje bohaté a lakomé. Při tom osvědčuje výjimečnou lstivost či sílu. 
19) Nikdy neoloupí chudého. 
20) Bere jen tolik, co potřebuje. 
21) Za věc, kterou potřebuje, dobře zaplatí. 
22) Podarovává chudé a potřebné. 
23) Lid mu za to poskytuje pomoc a obdiv. 
24) Mstí a trestá křivdy na druhých lidech, zejména ze strany pánů a boháčů. Při 
tom osvědčuje smysl pro spravedlnost. 
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25) Trestá špatné vlastnosti -hamižnost a pomluvu. 
26) Umravňuje nehodné druhy, trestá je za nesprávnou loupež čijí zabraňuje. 
27) Pomáhá druhým lidem. 
a) kouzlem, b) šibalským kouskem, c) siláckým kouskem, d) prací; 
při tom e) někdy vystupuje také jako léčitel. 
28) Uniká pronásledovatelům a prokazuje při tom důvtip či nadpřirozené 

schopnosti. 
29) Záměrně se baví nepoznán se svými pronásledovateli či jim naslouchá, což 
svědčí o odvaze a smyslu pro humor. 
30) Uniká již zatčený či uvězněný za využití důvtipu nebo nadpřirozených 

schopností. 
31) Přemáhá či přelstí nadpřirozené bytosti. 
32) Pomáhá panovníkovi vyhrát válku. 
33) Setkává se s panovníkem a jednají spolu přátelsky. 
34) Rád vystrojuje žerty. 
35) V některých případech prokazuje lítost nad vlastním nevhodným činem. 
36) V některých případech je též hrdina přemožen či přelstěn. 

Jak již bylo řečeno, některé příběhotvorné momenty jsem do přehledu nezařadil a 
to tehdy, když se objevovaly jen u jedné z postav. Postupoval jsem tak i v případě, kdy se 
jinak jednalo o silný "příběhotvorný prvek". Například u Dovbuše se vyskytuje předtucha 
blížící se smrti a také věštba jeho konce. Toto téma je u něj poměrně bohatě rozvinuto, jak 
jsem naznačil v přehledu konkrétních příkladů z tradice. Stejně tak jsem nezařadil do 
modelu motiv, podle nějž loupežník ze zásady neloupí v kostele, neboť se vyskytuje pouze 
u Karáska. 

V tomto přehledu není možno zohlednit přímo zbojníkovy vlastnosti. Osvědčuje je 
totiž při různých činech, ale tyto činy jsou zde již zařazené pod krádežemi, útěky apod. 
Některá podání sice mají smysl především v tom, aby určitou konkrétní vlastnost 
dokumentovala, například motiv "převracení skal" zobrazuje hrdinův smysl pro humor a 
sílu, taková podání však do modelu neřadím jako zbojníkovu vlastnost ("smysl pro 
humor"), ale jako jeho čin ("rád vystrojuje žerty"). Nicméně můžeme alespoň zde doplnit, 
jaké vlastnosti u zbojnických postav opakovaně nacházíme. Jsou to: smysl pro 
spravedlnost, odvaha, síla, mrštnost, lstivost, důvtip, znalost kouzel, velkorysost, smysl 
pro humor, někdy i nemilosrdnost vůči špatným lidem, schopnost lítosti či soucitu, 
zbožnost a laskavost. 

Nyní můžeme opět porovnat zastoupení jednotlivých příběhotvorných prvků v 
tradici o našich zbojnících a loupežnících v následující tabulce: 
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Zastoupení příběhotvorných prvků v tradici o jednotlivých postavách 
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Při srovnání toho, nakolik jsou jednotlivé prvky zastoupeny v podání o konkrétních 
loupežnick}'ch postavách, vynikne samozřejmě na první pohled opět větší zastoupení 
těchto prvků v tradici o karpatských zbojnických hrdinech. Převaha Jánošíka nad 
Dovbušem je v tomto případě dána tím, že některé typicky "dovbušovské" příběhotvorné 
prvky nebyly zohledněny z toho důvodu, že se u západokarpatských zbojníků nevyskytují. 
Přece jenom tento přehled více zohledňuje tradici západokarpatskou, což je dáno větším 
zastoupením západokarpatských zbojníků v naší analýze. Neznamená to, že by 
dovbušovská tradice byla v tomto ohledu sama o sobě méně rozvinutá. 

Při snaze přiřadit jednotlivým prvkům tohoto modelu konkrétní motivy se ukazuje 
jedna zajímavá okolnost. Některé motivy lze na základě objektivního popisu události 
sloučit do jedné katagorie, ale pokud vyzdvihneme jejich psychologický moment, pak se 
již jeví jako rozdílné. Například pod zvláštní narození lze těžko zařadit tvrzení, že se 
narodil bohatým nebo chudým rodičům, neboť tento motiv postrádá prvek zvláštních 
okolností. Stejně tak se zdá nevhodné zařazovat ke zvláštnímu dětství lotroviny ve škole. 
Moralizující charakter tohoto motivu vybočuje výrazně z psychologické struktury 
zbojnického příběhu. Mimo to se s ním setkáváme jen ve dvou případech a to navíc v 
pramenech, které nejsou, jak jsem zmínil mezi konkrétními příklady, přímým záznamem 
venkovské tradice. Lze tedy odůvodněně předpokládat, že nejde o prvek venkovského 
podání, ale o vliv literárního obrazu loupežníka, pro nějž jsou, jak ještě uvidíme, 
moralizující tendence charakteristické. 

Tyto v psychologické rovině odlišné motivy narození a dětství vlastně tvoří jakousi 
neorganickou paralelu ke klasickému zbojnickému mýtu. Podobně nesourodě působí vedle 
sebe bod 16 a 17, tj. odkaz pokladu vesničanovi a odkaz pokladů a zbraně novému 
zbojnickému hrdinovi, což je případně spojeno se zanecháním mnoha pokladů chudým 
lidem obecně. Zdálo se mi nevhodné oba prvky sloučit do jednoho bodu, druhý z nich má 
totiž výrazný psychologický aspekt, který ho spojuje s vírou v návrat hrdiny - zbojník 
vlastně svým jednáním takový návrat předjímá. Z povahy věci se zdá, že odkaz pokladu 
jednomu konkrétnímu vesničanovi je mladšího data, neboť je připisován zejména mladším 
postavám. Pokud se objevuje v tradici jánošíkovské či ondrášovské, neprovádí takovýto 
"skromný" odkaz jednoho pokladu slavný zbojník sám, ale "poslední z jeho družiny". 
Jako by se v těchto dvou verzích zbojnického odkazu odrážel podstatný rozdíl mezi 
zbojnickým mytickým hrdinou a sociálně loupežnickou postavou: Hrdina musí myslet na 
svůj lid, obyčejný zbojník prostě někomu odkazuje poklad, aby nepřišel vniveč. 

Na tomto místě stojí ještě za pozornost některé rozdíly mezi karpatskou a 
mimokarpatskou tradicí, které je možné na tomto podrobnějším modelu dobře ukázat. Je 
to jednak motiv umravňování nehodných druhů - zabití špatného loupežníka (Grasel, 
Schinderhannes) či pokárání za nápad krást v kostele (Karásek), který se vyskytuje pouze 
v tradici německé, zatímco ve slovanských oblastech zcela chybí. Naproti tomu trestání 
pánů za křivdy na chudém lidu se objevuje výhradně v Karpatech. Nejvíce motivů trestání 
je pak zastoupeno u Dovbuše. Tento moment představuje zvláštní kontrapunkt: Německý 
loupežník vystupuje jako policajt, karpatský loupežník jako spravedlivý mstitel trestající 
šlechtu. Ve všech případech jde při tom o zobrazení kladných loupežníků ve venkovské 
tradici. Patrně se zde odráží odlišné společenské postoje venkovanů - hypoteticky např. 
menší tolerance vůči krádeži v německých oblastech. Můžeme také lapidárně říct, že 
německý venkovan si přál být ochráněn loupežníky, pro karpatského venkovana 
představovala větší zlo vrchnost. Bezpochyby v tom můžeme také spatřovat výraz 
pokročilejšího procesu sociální disciplinace na území Německa. 

Při své práci jsem se chvíli domníval, že další doklad pokročilejší disciplinace 
budu moci objevit v tom, že v případě, že zbojník či loupežník poskytuje jinou pomoc než 
dar, pak německý loupežník pomáhá prací (orání, obracení sena), zatímco karpatský 
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zbojník šibalským kouskem či kouzlem. Když jsem však začal toto schéma zkoumat 
hlouběji, zjistil jsem, že do něj kupodivu nezapadají východokarpatské pověsti o 
Dovbušovi - ten totiž robotuje za nemocného člověka nebo pomáhá naložit dub 
dřevorubci. Je pravda, že první podání je námětem i stylem natolik neobvyklé, že tento 
motiv patrně nepochází z ústního tradování, a druhý případ lze jednoduše přiřadit i k 
siláckým kouskům, u Dovbuše se však vyskytují i další podání o tom, že "pracoval", např. 
podle další nepochybně ústně tradované pověsti vysázel jistý ovocný sad, zjevně se tedy 
tyto pracovní motivy u něj neobjevují náhodou. Když jsem tedy nakonec rozčlenil "jiný 
druh pomoci" podle způsobu provedení na kouzla, šibalské kousky, silácké kousky a 
práci, zjistil jsem, že v otázce práce či kouzel, kde jsem se původně domníval, že se bude 
karpatská a mimokarpatská tradice lišit, jsem přesvědčivý rozdíl nenašel. Naopak se v 
německé tradici nevyskytovala pomoc šibalským či siláckým kouskem, kterýžto rozdíl 
jsem nepředvídal. 

Ukázalo se však ještě, že "jiný druh pomoci" není těmito čtyřmi typy vyčerpán. 
Když se totiž podíváme na to, s čím dotyčný zbojník druhému člověku pomáhá, ukazuje 
se, že všichni hlavní karpatští zbojníci vystupují alespoň v jedné pověsti vlastně v roli 
léčitele - využívají při tom magickou schopnost (Jánošík) či šibalský kousek (Ondráš, 
Dovbuš). Přestože se u všech tří postav vyskytuje léčitelský motiv naprosto ojediněle bez 
dalších variant, má tento detail pravděpodobně důležitý význam. Vyskytuje se právě jen u 
zbojnických mytických hrdinů. Jakoby k jejich moci zjednávat světskou spravedlnost, 
která je ovšem propůjčena mocnostmi nadpřirozenými, přistupovala druhotně schopnost 
léčit lidské nemoci. 

Pro úplnost chci zmínit to, že jakási obdoba předchozího motivu ,,léčitelského" se 
objevuje u Schinderhannese, který pomáhá sedlákovi odhalit čarodějnici, která mu 
uhranula krávy. Nejedná se sice u něj o kousek léčitele ale spíše jasnovidce, přesto je to 
však další zvláštní paralela mezi Schinderhannesem a zbojnickými mytickými hrdiny. 
Schinderhannes je kromě toho podobný karpatským mytickým zbojníkům v některých 
okolnostech, které další německé a české postavy v naší analýze nesplňují - setkává se s 
panovníkem, dostává pozdní milost, pomáhá kouzlem, přelstí nadpřirozenou bytost, je tu i 
náznak nezranitelnosti. Z tohoto hlediska má tedy ke zbojnickým mytickým hrdinům 
nejblíže, chybí tu však explicitní obraz zjednavatele spravedlnosti nadaného vyšší mocí. 
Na základě této skutečnosti lze také předpokládat. že vyjmenované aspekty zbojnické 
tradice nevznikly v Karpatech náhodně, ale představují obecné mýtotvorné prvky, které 
mohou existovat i v různých kulturách. Byla by také na místě otázka, zda ve starší době, 
která již není zdokumentována folklórními sběry, nemohl v německé ústní tradici 
existovat typ zbojnického mytického hrdiny. Najednu stranu mohl Schinderhannes převzít 
tyto motivy od starší výrazné loupežnické postavy, která tak byla z ústního podání 
vytlačena. Pokud ano, je velmi pravděpodobné, že tato postava mohla mít k zbojnickému 
mytickému hrdinovi přinejmenším ještě blíže. Na druhou stranu se zdá ovšem těžko 
představitelné, že by se na již takto výrazně dotvořenou postavu zcela zapomnělo. 

Putovní motivy 

V kapitole o pověsti jako historickém pramem JSme popsali proces přenosu 
vypravěčské látky na určitou konkrétní postavu. Řada takových motivů je rozšířena na 
poměrně rozsáhlém, ale přece jen ohraničeném území. Můžeme například tytéž motivy 
zaznamenat v Čechách i na Slovensku, na Ukrajině nebo v Rakousku. Většinou však tyto 
motivy nepřekračují jazykovou hranici, pokud se nejedná o jazykové enklávy uprostřed 
cizího etnika nebo o oblasti etnicky velmi promíšené. To ovšem neplatí pro jazyky 
příbuzné (čeština, slovenština, polština), jejichž nositelé jsou schopni se dorozumět a kde 
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mohou existovat přechodné dialekty mezi sousedními jazyky, které činí vzájemnou 
komunikaci v pohraničních oblastech velmi snadnou, jako je tomu právě u jazyků 
slovanských. Narozdíl od příběhotvorných prvků lze u putovních motivů předpokládat, že 
vznikly na jednom místě a odtud se ústním podání rozšířily. Stalo se tak zřejmě pro jejich 
výstižnost a snadnou zapamatovatelnost. Není asi překvapivé, že nejčastěji nacházíme 
mezi putovními motivy takové, které mají jednoznačnou pointu a jsou spíše 
anekdotického rázu. 

Putovní motivy nám umožňují dobře studovat příbuznost mezi cykly pověstí o 
jednotlivých postavách. Můžeme na nich vidět míru vzájemného ovlivnění, i když 
samozřejmě nejsou jeho jediným ukazatelem. Pro tento účel jsem se snažil vytipovat 
putovní motivy v podání o probíraných devíti slavných zbojnických a loupežnických 
postavách. Celkem jsem našel takových motivů 18. K těmto motivům jsem samozřejmě 
neřadil motivy charakterizující, neboť se domnívám, že u nich lze obtížně prokazovat 
proces přenosu, pokud k němu docházelo (např: motiv obrácených podkov by patrně mohl 
být putovním, zároveň však je natolik povšechný a jednoduchý, že mohl vznikat též 
nezávisle na různých místech). Pochopitelně jsem do tohoto souboru nezařadil putovní 
motivy, které se vyskytují pouze u jedné z analyzovaných postav. Naopak jsem však 
zapojil motivy odrážející reálné události, pokud byly přeneseny i na další postavu 
(loupežník zahradníkem, židovské boty). Tímto způsobem jsem rozlišil v rámci zkoumané 
tradice následující motivy: 

1) mrzák krade koně -loupežník přestrojený za mrzáka chce, aby mu jezdec (farář) 
sundal berle ze stromu, a mezitím mu ukradne koně (Schinderhannes, Grasel) 
2) přátelský doprovod - loupežník doprovodí přes les dívku, která se ho obává a 
neví, že ji doprovází, nakonec se představí a případně ji obdaruje (Schinderhannes, 
Karásek) 
3) přeříznutý sedelní popruh - loupežník ukradne četnického koně a ostatním 
koňům četníků přeřízne sedelní popruh, takže ho nemohou pronásledovat 
(Schinderhannes, Paulus) 
4) židovské boty- loupežník zamíchá židům boty a řekne, že kdo je nenajde do 
určitého časového limitu, bude zastřelen (Schinderhannes, Grasel) 
5) měšec vystrčený z okna- člověk hrozí dítěti, že dá měšec, s nímž si dítě hraje 
loupežníkovi, vystrčí ho z okna a loupežník si ho odnese (Schinderhannes, 
Karásek, Paulus) 
6) loupežník zahradníkem - po propuštění z vězení dělal zahradníka (Karásek, 
Babinský) 
7) poslední zbojník prozradí poklad - loupežník sám či poslední z jeho družiny 
prozradí pod šibenicí (ve vězení) místnímu člověku, kde je zakopán poklad 
(Grasel, Ondráš, Jánošík) 
8) loupež během ohlášené hostiny - loupežník se nechá pozvat na hostinu k 
sedlákovi a zatímco vojáci hlídají sedlákovu chalupu, vyloupí zámeckou pokladnu 
(Babinský, Grasel) 
9) posazení na cvočky (nabití cvočků)- loupežník-zbojník posadí na cvočky (nebo 
je nabije do zadku nebo do pat) ženu, která ho pomlouvá (Grasel, Babinský, 
Ondráš, Jánošík, Vdovec, obměna u Dovbuše) 
1 O) obdarování za zpěv- zbojník obdaruje děvče, které v lese zpívá písničku, v níž 
se přeje zbojníkům štěstí (Ondráš, Jánošík, Vdovec) 
ll) měření od buka do buka - zbojník dává ženě nebo studentovi plátno a měří je 
od buka do buka; vyskytuje se ve spojení s předchozím motivem i samostatně 
(Ondráš, Jánošík) 
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12) oloupení otce- zbojník oloupí svého otce, který ho při tom nepozná (Ondráš, 
Jánošík, Vdovec) 
13) okradená krčmářka - zbojník tancuje s krčmářkou a udílí v písničce pokyny 
svým kumpánům (Jánošík, Ondráš, Babinský, podobný leč nikoliv stejný motiv u 
Schinderhannese) 
14) převrácený pohár- zbojník znehybní vojáky, kteří ho přišli zatknout, pohárem 
obráceným dnem vzhůru (Ondráš, Jánošík) 
15) zběhnutí ze studií- studoval na kněze, ale zanechal toho (Ondráš, Jánošík) 
16) kláda na kolech - zbojník vyráží dveře (pokladnu) kládou, na niž připevnil 
kola (Jánošík, Dovbuš) 
17) zbojnická zpověď - zbojníci odvedou kněze do hor, aby jim odsloužili mši a 
vyzpovídali je, za to je obdarují (Jánošík, Dovbuš) 
18) převracení skal - zbojník připraví žert: na skále je vytesáno, že kdo ji obrátí, 
najde poklad, po namáhavém výkonu najdou lidé na druhé straně nápis: "Děkuju, 
už jsem se dost na této straně naležela." (Jánošík, Dovbuš) 

Ukázalo se, že existují také určité sporné případy událostních motivů, kdy není 
zřejmé, zda hovořit o procesu přenosu či nikoliv. O těchto případech se chci stručně 
zmínit. Jsou to motivy okradená krčmářka a znehybnění mlynářem. Druhý z nich jsem 
nakonec do tohoto výčtu nezařadil. Motiv okradená krčmářka je hojně rozšířený v 
karpatské oblasti, našel jsem však k němu jednu paralelu v západním Německu u 
Schinderhannese. Otázkou je, zda se tento motiv mohl dostat do západního Německa z 
karpatské oblasti přenosem a zda ho můžeme označit jako putovní motiv. V karpatském 
příběhu tancuje zbojnický kapitán s krčmářkou a zpívá při tom píseň, v níž udílí rozkazy 
svým druhům, kteří zatím loupí po domě. V německé verzi se neobjevuje krčmářka, což 
není samo o sobě tak podstatné. Netancuje zde však loupežnický náčelník, ale několik 
neurčených členů bandy s dívkami z domu, zatímco náčelník s jinými loupí, není zde také 
motiv udílení rozkazů prostřednictvím písně, která dává příběhu o okradené krčmářce 
půvabnou pointu. U Ondráše, Pauluse a Dovbuše jsem našel motiv znehybnění 

loupežnické družiny mlynářem, sedlákem či židovským krčmářem. Rozdíl je v tom, že 
Paulus je mocnější než sedlák a vysvobodí své druhy, zatímco Ondráš je mezi 
znehybněnými a proti mlynáři nic nezmůže, Dovbuš se dokonce musí z kouzla vyplatit. 
Máme hovořit o přenosu v tomto případě? Na všechny tři pověsti se totiž můžeme dívat 
jako na odlišné příběhy vybudované ze společného magického prvku. Rozhodně těmto 
příběhům chybí společná pointa. Magický prvek znehybnění však již není sám o sobě 
událostním motivem a je vysvětlitelný taktéž z psychologického hlediska. Patří právě k 
takovému druhu pohádkových motivů, které neznají jazykové hranice. Znehybnění a 
čarující mlynář, jsou totiž podobné motivy jako loupežník dávající chudým. Všechny tyto 
okolnosti mluví proti hypotéze přenosu, ačkoliv nelze tuto možnost tak docela vyloučit. 
Ačkoliv bych nerad přizpůsoboval statistiku předpokládanému výsledku, domnívám se, že 
i s veškerou opatrností můžeme pravděpodobnost, že ke vzniku daných pověstí došlo 
přenosem, považovat za velmi malou. 

Pro větší názornost jsem vyjádřil vztah mezi podáním o jednotlivých loupežnících 
a zbojnících graficky. Na první tabulce je vyznačeno, které motivy jsou v tradici o 
jednotlivých postavách zastoupeny. Postavy jsou při tom řazeny od západu k východu 
podle regionu svého působení, kde bývá ústní tradice zároveň nejsilnější. V následující 
tabulce pak vidíme procentuálně vyjádřenou příbuznost mezi oběma tradicemi. Číslo 
určuje v okénku určuje, kolik procent ze všech putovních motivů zastoupených v tradici o 
postavě na řádku, má daná postava společných s postavou uvedenou v sloupci. Například 
u Pauluse máme dva putovní motivy a oba má společné se Schinderhannesem, je zde tedy 
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uvedeno číslo 100 %. U Schinderhannese však nacházíme pět putovních motivů, z nichž s 
Paulusem má společné jen dva, na Schinderhannesově řádku je tedy uvedeno ve sloupci 
Paulus 40%. 

Zastoupení putovních motivů v pověstech o jednot h postavách 

Jako ilustrativní dodatek připojuji tři grafy, na nichž je rovněž dobře vidět větší 
vzájemná příbuznost mezi prostorově a jazykově bližšími tradicemi. Pro názornost je zde 
uváděna i postava ke které je příbuznost vztahována. Ta pochopitelně vykazuje statisticky 
nic neříkajících 100 %, ale její umístění na grafu naznačuje její geografickou polohu 
vzhledem k ostatním tradicím. 
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Na tradici o Babinském lze zajímavým způsobem pozorovat větší příbuznost s 
tradicí karpatskou než německou a to i v případech Karáska a Pauluse, kdy je německá 
tradice prostorově bližší. U Karáska máme jeden českojazyčný motiv "loupežník 
zahradníkem", který byl přenesen z Václava Babinského a který se jako jediný odráží ve 
vzájemné příbuznosti těchto tradic. Kdybychom u Karáska zohlednili pouze 
německojazyčná podání (české je jen toto jedno), viděli bychom, jak tyto dvě tradice přes 
jejich prostorovou blízkost nic nespojuje. (Území s nejvyšší intenzitou ústního podání o 
těchto loupežnících jsou od sebe vzdálena vzdušnou čarou něco přes 60 km, zatímco od 
centra ondrášovské tradice je "Babinský" vzdálen cca 255 km a od jánošíkovské asi 330.) 

U Grasela je třeba zmínit skutečnost, že jde o tradici česko-německou. Bohužel u 
nejrozsáhlejšího souboru pověstí o Graselovi od R. Hruschky ze 30-tých let nejsme 
schopni bezpečně určit jazyk vypravěčů. Kniha je vydána německy a pověsti pochází z 
převážně německé části Sudet, ale silné promísení motivů české a německé provenience 
vyvolává určitý otazník. Prozkoumal jsem všechny zmíněné lokality sběru v Ottově 
slovníku naučném, kde je záznam o národnostním složení obyvatelstva před 1. světovou 
válkou. Ukázalo se, že podíl českého obyvatelstva je většinou pod deseti procenty. Za 
zajímavou okolnost však považuji to, že pověsti německé provenience jsou u Hruschky 
doplněny odkazem na román o Graselovi a byly na rozdíl od většiny ostatních vyprávění 
zaznamenány ve městě (Jemnice). Je tedy možné, že "schinderhannesovské" motivy se do 
této lokality mohly dostat prostřednictvím románu a že v tom mohla sehrát roli skutečnost, 
že se jedná o maloměstské a nikoliv o vesnické prostředí. Pozoruhodně pak nemá Grasel 
žádné společné motivy se "severoněmeckými" loupežníky Paulusem a Karáskem. 

~-·--------, 

Schinderhannes I 

Příbuznost tradice o Schinderhannesovi s tradicí o jiných loupežnících 

'-----------------·---------·-·- -·---- __ _j 
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Vztah k realitě 

Již jsme popsali mechanismus přenosu motivů z jedné postavy na postavu jinou. 
Tento postup je pro utváření loupežnické tradice charakteristický. Zdánlivě nemá takový 
zbojnický mýtus nic společného s reálnými událostmi. Přesto však je třeba zmínit, že v 
některých bodech zůstává tradice historické skutečnosti věrná. Je to takřka pravidlem v 
případě hrdinovy smrti. Na její způsob (zabití sekerou, zastřelení, pověšení) pamatuje 
ústní podání většinou věrně v souladu s historickou skutečností. Podle zákonitostí příběhu 
však připojuje další souvislosti jako jsou motiv zrady či prolomení hrdinovy 
nezranitelnosti. Pokud zbojník nekončí na popravišti, bývá často po dlouhou dobu 
uchováno v paměti vypravěčů i jméno člověka, který zbojníka zabil. Podobně je tomu i v 
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případech, kdy naopak loupežník jistou osobu zabil. Smrt tak představuje jakési pojítko 
mezi legendou a skutečností. 

Pokusil jsem se vyčíslit v několika případech vztah mezi tradicí a realitou. Vybral 
jsem pro tento účel takové loupežníky, u nichž jsem měl nejlepší předpoklady takovou 
statistiku provést, neboť jsem byl celkově lépe obeznámen buď se skutečným životem 
loupežníka či s okolní narativní tradicí. Na provedené statistice se ukazuje zřetelně, že 
tradiční motivy převažují nad motivy z reálného loupežníkova života. Samozřejmě 

výsledky této statistiky také závisí na tom, jaké paralely se mi podařilo k daným podáním 
najít, vzal jsem tedy v úvahu prokazatelné putovní motivy a doložené události ze života 
loupežníka. (Při tom je třeba vzít v úvahu, že nebylo v mých silách obsáhnout ani všechny 
folklórní prameny ani prameny soudní k daným postavám, nehledě na to, že ne všechny 
soudní prameny také nemohou zaznamenat všechny skutečné události.) Mezi tradiční 

motivy jsem nezařadil ta podání, pro jejichž tradiční původ svědčí pouze psychologická 
struktura nebo nadpřirozené prvky. (Zkrátka jsem nechtěl postupovat podle principu: Toto 
se stát nemohlo, to musí pocházet z tradice.) Zároveň existují motivy, které mohou být 
reálné a při tom to nelze pramenně doložit, např. vyprávění, že prababičku doprovodil 
Karásek přes les. 166 Tímto opatrným postupem jsem došel k závěrům, že sice bezpečně 
převažují tradiční motivy nad reálnými, nicméně u většiny motivů se mi přece jen 
nepodařilo původ objasnit. Tyto údaje obsahuje následující tabulka. (V přílohách najdete 
údaje, podle nichž jsem postupoval.) 

Souvislost podání s ostatní tradicí a realitou 

Karásek Grasel Babinský Ondráš 

tradice 8 24,2% 11 35,5% 12 48,0% 17 32,7% 

realita 4 12,1% 5 16,1% 5 20,0% 5 9,6% 

neobjasněné 21 63,6% 15 48,4% 8 32,0% 30 57,7% 

celkem 33 31 25 52 
Pozn.: Císla v řádku "tradice" udávají počet motivů, které jsou převzaty z jiných pověstí. Císla v řádku "realita" udávají počet 
motivů, které odráží skutečné události a okolnosti z loupežníkova života. Císlo v levém sloupci udává vždy počet příslušných 
motivů, číslo v pravém sloupci jejich procentuální podíl z celkového počtu motivů. 

Tato čísla je samozřejmě třeba chápat jako orientační, protože závisí na tom, jaké 
údaje se mi podařilo zjistit. Je možné, že mezi ostatními motivy se vyskytují takové, které 
vychází z jiné folklórní tradice, kterou se mi ovšem nepodařilo vypátrat nebo naopak 
reálné motivy, k nimž jsem nedohledal skutečné události (např. Graselův život jsem 
natolik neprostudoval, k Ondrášovu životu nejsou takřka žádné prameny). Ve schématu 
jsou zohledněny především událostní motivy u jednotlivých zbojnických postav. Nabízí se 
však i jiné možnosti pro hledání paralel mezi tradicí a realitou u motivů charakterizujících, 
např. motivy, které popisují určité okolnosti ze zbojnického života, těm se budeme ještě 
zvlášť věnovat v kapitole o zbojnické každodennosti v ústním podání. 

Zůstaňme ještě chvíli u otázky, nakolik mohou být pověsti historicky věrohodné. 
Ve své dřívější práci (již zmiňovaný článek) jsem se nepokoušel hledat historické jádro 
pověsti, neboť mi takové pokusy připadaly marné, i když se zejména ve starší literatuře 
občas objevují. Nyní se však domnívám, že není od věci jejich vztah k historické 
skutečnosti kriticky přezkoumat. 

Některé příběhy se totiž přidržují alespoň v některých ohledech historické 
skutečnosti. Takovou část mýtu představuje, jak již bylo řečeno, téměř vždy podání o 
zbojníkově smrti. Alespoň do té míry, že věrně zaznamenává způsob hrdinovy smrti -
Ondráše zabil kamarád jeho vlastním obuškem, Jánošíka pověsili za žebro, Dovbuš byl 
zastřelen sedlákem Dzvinkou, Grasel a Vdovec skončili na šibenici, Schinderhannes na 
gilotině. Jakoby smrt byla tím nejskutečnějším, co zůstává. Smrt je tak vlastně pojítkem 
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mezi legendou a historickou skutečností a zároveň nejstabilnější částí mýtu. Příběhy, které 
jsou podle určitých psychologických zákonitostí odvozeny od způsobu hrdinovy smrti 
jako motiv zrady či nezranitelnosti, obsahují narozdíl od ostatních životopisných motivů 
nejm~ně navzájem se vylučujících variant, ačkoliv zpravidla patří k nejrozvětvenější části 
mýtu. Celkem přirozeně pak máme zaznamenán motiv smrti i u velkého množství 
takových zbojníků a loupežníků, o nichž se dochovalo jediné podání. 

Další případy, kdy vyprávění zůstává poměrně věrné historické skutečnosti, jsou 
události, kdy loupežník naopak někoho zabil. Jakoby podání zůstávalo věrné skutečnosti 
především před majestátem konce lidského života. Je to například vyprávění o vraždě 
manželů Stránských v Maníkovicích, z kterého Babinský sice u soudu usvědčen nebyl, 
bylo však konstatováno důvodné podezření, takže je poměrně velká pravděpodobnost, že 
se tohoto zločinu skutečně dopustil. 167 Vražda se stala v roce 1831 a vyprávění o ní bylo 
zaznamenáno v roce 1995 (starší záznam tohoto podání jsem nenašel). Příběh tedy 
uchovávala lidská paměť 164 let a podstatné údaje zůstaly zachovány. Podobně vyprávění 
o vraždě ji stého W orma přepadeného Karáskovou bandou v severních Čechách 
zaznamenává skutečnost, že Karásek zaplatil za zabitého zádušní mši. 168 Od skutečnosti se 
liší vyprávění v tom, že zločin připisuje jinému členu Karáskovy bandy, ač za něj byl 
zodpovědný sám vůdce. 

Lze se samozřejmě ptát, zda ústní tradice neodráží některé další reálné události, 
které jinak nebyly písemně zaznamenány. Zpravidla historicky vzdělaný čtenář přistupuje 
k pověstem s apriorní nedůvěrou vůči údajům, které pověst obsahuje. Ovšem příklad 
podání o Babinském a Karáskovi, které odráží skutečné události, ukazuje, že není 
vyloučeno, aby pověst skutečné události zaznamenávala. Ústní tradování fungovalo v 
tradiční venkovské společnosti poněkud odlišným způsobem, než si na základě svých 
životních zkušeností umíme představit. Bylo hlavním, do jisté doby také jediným 
způsobem předávání informací a opakovaným vyprávěním byly důležité příběhy 

upevňovány. Nehledě na to, že paměť člověka neznalého písma nebo neužívajícího písmo 
je zpravidla výkonnější než u současného člověka obdařeného možností zápisu a 
zahlceného informacemi. Existují písně, které byly touto cestou přenášeny po staletí. 
Hypoteticky, pokud se jistý člověk stal svědkem některé události jako dítě, mohl ji za 70 
let vyprávět vnoučatům, ty ji pak za dalších sedmdesát let mohly převyprávět sběrateli. 
Jedná se tedy o přenos informace přes jednoho prostředníka s časovým rozpětím 140 let. 
Zapojením druhého prostředníka se možnost tradování posune do delšího časového 
horizontu. To je případ zmíněné pověsti o vraždě manželů Stránských Babinským, v níž 
vypravěčka uvádí, že vyprávění zná od maminky a maminka je znala od své chůvy, která 
žila ve vesnici, kde k události došlo. 

Problém je, že neexistuje žádné kritérium, podle kterého bychom posoudili, zda 
pověst obsahuje reálnou událost či nikoliv, pokud ji nemůžeme srovnat s písemnými 
materiály. To znemožňuje jakékoliv využití pověsti jako historického pramene pro přímé 
poznání událostí. Můžeme však zmínit fakt, že existují pověsti, které udávají konkrétní 
osoby, přes které byla informace přenášena, např. babička mi vyprávěla, co se stalo její 
babičce. U těchto pověstí je pak jistá pravděpodobnost, že mohou reálnou událost odrážet, 
přestože musíme také počítat s možností, že událost mohla být v procesu tradování 
nesprávně připojena ke známé loupežnické postavě. Zmiňovali jsme již např. vzpomínku 
jednoho vypravěče na setkání se zbojníky. Onen vypravěč připojuje poznámku, že to 
možná mohli být zbojníci z Vdovcovy družiny, což je vzhledem k datu jeho narození 
nemožné; další vypravěč by však mohl za určitých okolností tuto vypravěčovu "hypotézu" 
přetlumočit jako fakt. 

S vyprávěními, která takto líčí setkání určité osoby se zbojníkem, jsem se setkal u 
Karáska a u Dovbuše. U Karáska je to vyprávění o tom, že prababičku vypravěčky 
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doprovodil Karásek přes les. U Dovbuše je to vyprávění o třech lidech, kteří zbojníka 
údajně viděli. Jeden z nich se jmenoval Palij Šekeryk, s ním Dovbuš dokonce mluvil a on 
si jeho slova údajně dobře zapamatoval. Šekeryk byl prapraděd vypravěče a k události 
mohlo dojít 162-169 let před záznamem vyprávění, což zhruba odpovídá době tradování 
pověsti o vraždě manželů Stránských. Na druhou stranu však tatáž slova podle jiného 
podání řekl Dovbuš zase jinému člověku - jistému Bahanovi. Můžeme tedy jen hádat, 
který z faktorů (jednající osoby a pronesená slova) by mohl být reálný a zda zde vůbec 
spojitost s reálnou událostí byla. Pro zajímavost údajná Dovbušova slova, která řekl 

dvanáctiletému Šekerykovi, ocituji: 

"A co ty se tak na mě díváš, chlapče? Hled: aby se ti nezachtělo jít na zhoj. Protože já 
jsem Dovbuš a nikoho se nebojím, ale ještě když něco v lese zašelestí, to mě srdce trne, 
jestli to není nějaká zrada na mě, anebo nejdou nějací pronásledovatelé za námi. Každou 
chvíli jsem v nebezpečí a musím být ve střehu. Nejlepší je hospodařit a být sedlákem, 
protože tehdy je člověk bezpečný svým životem. "169 

Máme jistou naději, že Dovbuš mohl něco podobného říci. Vypravěč by nás o tom 
ujistil slovy: "To je pravda, protože Palij Šekeryk neměl rád lhaní. " Celkově však lze 
podání tohoto druhu, která umožňují podobné dohady, považovat spíše za kuriozitu. 
Nicméně je zřejmé, že určitá spojitost mezi reálnými událostmi a ústním podáním přece 
jen existuje. 

Utváření a vývoj tradice 

Chtěl bych nyní připojit pár poznámek k utváření zbojnické a loupežnické tradice. 
Ačkoliv proces utváření tradice nelze pramenně přímo doložit, můžeme se pokusit ze 
srovnání jednotlivých pověstí takový proces do jisté míry rekonstruovat. Z porovnání 
poměru mezi reálnými a putovními motivy i z obecné podobnosti tradic o jednotlivých 
postavách bychom mohli vyvodit, že určující vliv má již existující představa o zbojnickém 
hrdinovi. Na novou populárnější postavu jsou přenášeny motivy ze starších loupežnických 
postav. Někteří sběratelé byli dokonce svědky takového procesu a upozorňují na něj (např. 
Karel Sellner upozorňuje na přenos motivů z dnes již polozapomenutého českého 
loupežníka Kovaříka na Babinského170

). Mohli bychom říci, že tato již existující představa 
o zbojníkovi-loupežníkovi, představuje jakousi formativní složku, do níž jsou zasazeny 
reálné motivy ze života zbojníka. Nebo to naopak můžeme vyjádřit slovy, že reálný život 
zbojníka je transformován do podoby legendy podle vzoru této formativní složky. 
Každopádně je zřejmé, že ve výsledném tvaru legendy převažuje formativní složka nad 
složkou reálnou. 

V této formativní složce se uplatňují přinejmenším dvě okolnosti. Jednak 
společensko-historické povědomí a jednak určité ·psychologické aspekty. Pověsti jsou 
věrohodné tehdy, pokud odpovídají představám o historických okolnostech událostí, a 
pokud odpovídají představám o hrdinovi. Jinými slovy musí odpovídat představě o tom, 
jak to na světě chodilo a jak má jednat hrdina (zbojník či loupežník). Psychologické 
aspekty hrdinova jednání bychom mohli případně označit též jako složku archetypální, 
neboť tyto představy jsou obecně lidské a dávají vzniknout nezávisle na sobě v různých 
kulturách stejným "příběhotvorným" prvkům. Okolnosti společensko-historické jsou pak 
kulturně a sociálně podmíněny. Samozřejmě zbojník není sám o sobě archetypem, neboť 
je postavou podmíněnou feudálním společenským řádem. Složku archetypální a kulturní 
však nelze od sebe jednoznačně oddělit, např. úcta k určitým lidským vlastnostem či k 
určitému druhu jednání může být podmíněna jak psychologicky tak kulturně. Určitě se 
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však nedomnívám, že by bylo možné archetyp hrdiny redukovat čistě na kulturní 
konstrukt bez jakékoli biologicko-psychologické determinace, jak mají v oblibě dokazovat 
některé postmoderně orientované filosoficko-antropologické přístupy. 

Je zřejmé, že ústní podání o hrdinech podléhá určitým historickým změnám, není 
to statický fenomén. Až na malé výjimky nemůžeme tento proces sledovat přímo, neboť 
většina kvalitně zaznamenaných loupežnických pověstí byla sbírána až v době, kdy tato 
tradice ve své původní podobě v podstatě vymírala. Nejvíce sběrů bylo pořízeno zhruba 
mezi lety 1900 až 1960, což zároveň představuje dobu, kdy bylo skutečné loupežnictví už 
zcela marginálním jevem. Také je to doba krátká na to, aby v ústní tradici došlo k nějakým 
převratným proměnám. Určité vodítko pro sledování vývoje tak může představovat spíše 
srovnání mezi staršími a mladšími postavami. 

Tradice o jednotlivých postavách sice prodělává také vývojové změny, ale zároveň 
si uchovává některé starší prvky, které se již v pověstech o těch mladších loupežnících 
nevyskytují, např. na srovnání mezi staršími a mladšími postavami můžeme takto sledovat 
zřetelný úbytek prvků magických. Andrej Melicherčík sice vysvětloval větší zastoupení 
magických prvků u starších postav tím, že se dlouhým tradováním vytrácejí realistické 
rysy obrazu zbojníka a vystupují do popředí rysy pohádkové. S tím však nesouhlasí jiné 
údaje, např. u Šuhaje byly zaznamenány magické prvky asi 1 O let po jeho smrti. Spíše lze 
předpokládat, že tyto prvky se dostávají do tradice poměrně záhy tam, kde je ještě 
magický způsob myšlení živý. Když přestávají být magické prvky pro nositele tradice 
důvěryhodné, tak se již ve vyprávění o jejich loupežnických současnících neobjevují. U 
starších postav se však nadále považují za samozřejmé. Ostatně řadu magických 
prostředků zmiňovaných v pověstech loupežníci skutečně používali. (Představa o tom, že 
byl Jánošík nezranitelný nám sice připadá nereálná, zároveň však víme ze soudních 
pramenů, že Jánošíkův druh vypil nápoj, který ho měl učinit nezranitelným a 
nepolapitelným. 171

) 

Obecně lze skutečnost, že existují jisté archaické prvky, které nacházíme v tradici 
o starších postavách, ale nikoliv o těch mladších, vysvětlit následovně: Některé z prvků, z 
nichž se tradice skládá, se stávají v jistém okamžiku jakoby mrtvými- tj. neúčinnými při 
formování tradice o nových postavách. V tradici o starších postavách však mohou ještě 
nějakou dobu fungovat, i když už neodpovídají soudobému vnímání světa. (Analogický 
moment nacházíme např. u lidových písní: Písně v mollové tónině od jisté doby přestaly v 
ústním podání na území Čech vznikat, i když se ještě tradovaly dál, postupně však jejich 
podíl v písňovém repertoáru klesal a rozhodně nebyly tyto archaické nápěvy připojovány k 
novým textům.) Samozřejmě i tradice o jednotlivých postavách prodělávala bezpochyby 
určitý vývoj a tyto archaické prvky z ní mohly postupnou transformací částečně mizet. 
Tento proces byl však pomalejší, a tak nově vzniklá tradice o určité postavě musela mít 
zákonitě modernější charakter. Důvodem bylo patrně i to, že vypuštění takových prvků by 
celou strukturu mýtu rozrušilo. 

Ve výjimečných případech lze příklady takové postupné transformace, kdy dochází 
k záměně určitých archaických prvků, pozorovat. K vůli nutnosti zachovat zároveň nosnou 
strukturu mýtu, se někdy dostává pozoruhodným způsobem "staré do sousedství s 
novým". Například starobylý prvek nezranitelnosti s výjimkou příslovečné .. Achillovy 
paty'· je v jedné pověsti o Dovbušovi z roku 1960 zaznamenán následovně: Dovbuše 
nemohli zabít, protože měl pancíř, ve kterém ovšem byla dírka. O té dírce se pak dozvěděl 
Dzvinčuk, který skrze ni Dovbuše zastřelil. 172 Místo staré magické bylinky v dlani a 
kouzelné stříbrné kulky, která může kouzlo přemoci, nastupuje do nové verze pověsti 
(vyprávěné po druhé světové válce) důvěryhodnější moderní pancíř a nenápadná dírka v 
něm. Věštba, že Dovbuš zemře, až zabije člověka ruské víry, byla v jiném podání z téže 
doby transformována do představy, že Dovbuš zemře, až zabije člověka. 173 Přijatelný 
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prvek věštby zůstal, ale představa, že zabití jinověrce (tedy člověka jiné víry než ruské) 
není proviněním, která zde byla implicitně přítomna, se v důsledku sekularizace a 
modernizace sovětské společnosti, pravděpodobně již zdála nemístnou. 

Když se nyní pokusím shrnout tyto vývojové posuny ve zbojnické a loupežnické 
tradici, nacházím takových výrazných vývojových změn celkem pět. Jsou to podle mého 
soudu: 

1) Posun od užívání násilí směrem k šikovnosti a důvtipu. 
2) Úbytek magických a nadpřirozených prvků. 
3) Úbytek motivů obdarování chudých. 
4) Úbytek motivů msty za panské křivdy. 
5) Úbytek životopisných motivů. 

Na některé vývojové tendence jsem upozornil již ve své dřívější práci. 174 Byl to 
první a druhý bod spolu s úbytkem sociálních prvků. Cítil jsem však potřebu tento úbytek 
sociálních prvků specifikovat konkrétněji jako úbytek motivů obdarování a úbytek motivů 
trestání panstva. Domnívám se totiž, že tyto dvě změny neprobíhaly ve stejném čase se 
stejnou intenzitou. Zdá se, že motiv pomsty za křivdy ztratil význam při utváření nové 
tradice již dříve než motiv obdarování chudých. U řady postav se totiž setkáváme s 
obdarováváním ale nikoliv již s trestáním pánů. 

Ve své starší práci jsem také tvrdil, že tyto vý'Vojové posuny částečně odpovídají 
rozdílům mezi východnější a západnější tradicí. Zajímavé při tom zároveň je, že v 
intenzitě zmíněných znaků zaznamenáváme geografické rozdíly nejen mezi jednotlivými 
oblastmi (např. karpatskou a mimokarpatskou), ale také například uvnitř oblasti karpatské 
-v ukrajinské části je více motivů násilí a magické motivy se zde také udržovaly v tradici 
živé delší dobu. Piasecki si zase povšiml, že určitá velkomyslnost zbojníků zejména vůči 
nepřátelům je silnější v nejzápadnější části Karpat- na Moravě, ve Slezsku a v žyvecké 
oblasti, méně ji nacházíme u tatranských zbojníků a ještě řidčeji u vý-chodokarpatských 
zbojníků. 175 Mezi velkomyslností a násilím je zřejmá souvislost -větší velkorysost vůči 
nepřátelům znamená méně aktů násilné msty. 

Přesto bych byl dnes o trochu opatrnější v kladení rovnítka mezi vývojovým 
posunem a posunem východ-západ. Optika takových srovnání je totiž zákonitě zamlžena 
tím, že nejslavnější loupežníci ve sledovaných oblastech žili v různých dobách. Pokud 
bychom chtěli srovnat oblast karpatskou, českou mimokarpatskou a německou, zjistili 
bychom, že zastoupení některých z těchto historicky proměnlivých prvků odpovídá ve 
velké míře průměrnému stáří tradice o nejslavnějších postavách. Česká tradice je na první 
pohled jakoby v "pokročilejší" vývojové fázi než tradice německá. Zároveň však konec 
dráhy nejslavnějších loupežníků tu vychází v průměru téměř o 30 let později než u 
loupežníků německých. Průměrný konec dráhy sledovaných zbojníků či loupežníků 

(odsouzení, poprava či zabití) vychází pro karpatskou oblast na rok 1751, pro 
mimokarpatskou oblast českou na rok 1829 a pro německou na rok 1801. (Grasla při tom 
počítáme do tradice české i německé.) Je třeba tedy přihlédnout i k tomu, že na podobě 
tradice se odrážela doba jejího vzniku. Pokud pozdější loupežníci zastínili popularitou ty 
starší natolik, že se z obecného povědomí vytratili (jako např. Babinský zastínil Kovaříka), 
pak pochopitelně tradice daného regionu vykazuje "pokročilejší" vývojové prvky. 
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10. Lidová píseň jako historický pramen 

S lidovou písní jsou spojeny některé obecné představy, které neodpovídají docela 
skutečnosti. Např. v období komunismu se obecně tvrdilo, že lidová píseň nemá 
konkrétního autora, že jejím tvůrcem je "lid"- lidový kolektiv, dnes jsou lidé vůči tomuto 
mínění spíše skeptičtí a domnívají se, že lidová píseň má autora jako každá jiná píseň, 
pouze neznáme jeho jméno. Dále pak platí, že sám pojem "lidová píseň" se nepoužívá 
vždy jednoznačně. Výrazný rozdíl je při tom mezi různými jazyky - např. češtinou a 
němčinou. V Německu jsou pod pojem" Volkslieder" zahrnovány naprosto běžně i písně, 
které mají známého autora nebo písně anonymních autorů (např. některé kramářské písně). 
V současnosti se v německém prostředí užívá též označení tradované písně (" iiberlieferte 
Lieder""), kterýžto pojem naznačuje, že jde o písně předávané ústním podáním. Ani tento 
pojem však neodpovídá tomu, co je považováno za lidovou píseň v češtině. 

V západoslovanském prostředí vydavatelé písní důsledně rozlišují písně lidové od 
tzv. zlidovělých, tedy od těch, které vznikly jako dílo konkrétního autora (známého či 
anonymního) a dále se šířily ústním podáním. V tomto dělení jako by doznívala 
romantická představa o lidových písních jako o odrazu "národní duše", o kolektivním díle 
prostého venkovského lidu. Z jistého hlediska je rozlišování mezi lidovými a zlidovělými 
písněmi pochybné, neboť zdravý rozum "moderního" člověka říká, že každá píseň musí 1' 

mít svého autora. Nezdá se být tedy mezi oběma typy písní velký rozdíl, přinejlepším 
můžeme spatřovat rozdíl v tom, že u zlidovělé jsme schopni určit autora či alespoň 

"původní (anonymní) verzi" písně. Zdá se tedy na první pohled, že pojem "lidová píseň" 
je nesmyslný, a bylo by snad nejlépe nahradit ho pojmem "tradovaná píseň", který 
bezpochyby jasný empirický smysl má. 

Na druhou stranu rozlišování lidových a zlidovělých písní má v českém a 
slovenském prostředí určitou tradici, a nelze ho jednoduše smést ze stolu. Jde hlavně o to, 
že panuje určitý konsensus, podle něhož je možné lidovou píseň rozpoznat od nelidové. 
Při určité obeznámenosti s lidovou písní rozezná člověk lidovou píseň od nelidové doslova 
na první poslech. Podle mé osobní zkušenosti je možné takto rozlišit i umělé písně, které 
jsou obecně považované za písně nerozeznatelné od lidových. Někdy se do zpěvníku 
lidových písní připletou písně složené v lidovém duchu, aniž by to bylo vydavatelem 
uvedeno. Několikrát však se mi stalo, že právě u takové písně jsem si řekl, že tahle lidová 
nebude nebo jsem měl odůvodněné pochybnosti o jejím "lidovém původu". (Například 
Jan Poláček uvádí ve svých Slováckých pěsničkách i písně složené Františkem 
Mikuleckým, o nichž se říká, že jsou k nerozeznání od lidových. Přesto právě u jedné této 
písně, kterou jsem neznal, mě napadlo, že je nejspíš od F. Mikuleckého a později jsem 
zjistil, že je tomu tak.) Rozlišení obou druhů písní tedy nepředstavuje po praktické stránce 
vážný problém. Problém je to však po stránce teoretické. Potřebujeme najít odpověď na 
dvě důležité otázky: 1) Existuje nějaký podstatný rozdíl mezi lidovou a zlidovělou písní? 
Nebo je toto rozlišení opřeno o pouhý konsensus vytvořený sběratelskou praxí? 2) Jak to, 
že takovéto víceméně intuitivní rozlišení funguje u řady lidí, zejména u sběratelů lidových 
písní a o jaká kritéria se opírá? 

Na obě otázky není jednoduchá odpověď. Intuitivní rozlišení - jakkoliv je 
považováno pozitivistickou tradicí za nevědecké, neboť rozumem nekontrolovatelné -
může mít své opodstatnění. Intuitivním rozlišením rozumím zde rozlišení na základě 
zkušenosti bez racionální reflexe - např. dítě dokáže poznat strom, aniž by umělo pojem 
definovat. V našem případě je obtížné určit jakýsi "algoritmus" (přesný postup), jak podle 
jednoznačných kritérií rozpoznat tzv. lidovou píseň, přesto lidská intuice je toho zdánlivě 
bez potíží schopna, pokud tyto písně zná. Jenže podobně existuje řada úloh, které dokáže 
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lidský mozek snadno vyřešit a počítač se k nim dobírá složitým způsobem, případně je 
dosud nedokáže vyřešit s naprostou spolehlivostí (např. četba tištěného či psaného textu). 
Tím se vlastně dostáváme ke gnozeologickému problému - nedefinované zkušenostní 
rozlišování je z pozitivisticky vědeckého hlediska naprosto nepřípustné, přesto málokterý 
vědec je schopen své hlavní pojmy přesně definovat. Dalo by se též říci, že veškeré 
vědecké definice, jsou teprve jakousi nadstavbou nad intuitivním rozlišováním a že bez 
něj vůbec nemůžou fungovat. (Kladu si kacířskou otázku, zda vědecký aparát nefunguje 
díky nevědomým korekcím intuitivního uchopení pojmů. Kdyby se vědecké definice 
začaly brát doslova a intuitivní rozlišování jsme dokázali z našeho mozku zcela vypnout, 
pak by se možná celý systém vědy zhroutil.) 

Vraťme se však k lidové písni. Pokusím se nyní ukázat její charakteristické znaky, 
což lze podle mého soudu nejlépe provést, vyjdeme-li z praktického příkladu. Vybral jsem 
pro tento účel následující dvě písně: 

Pod dubem, za dubem 
Allegro česká z Hradecka 

@ID ro j· :111: G r UiUF I 
Pod du- bem, za du-bem mě - Ia je- dna dYě 
čer- ve - n~· ja- blíč - ka, je- dno da - Ia mně. 

J I fJ F I 
". 

ďl 

Nc- chtě -Ia mi o-bě dát, 

ltrglr 
za- ča- Ia se \Y- mlou- vat, že ne- má, že ne- dá, že je o nč zle. 

Pod búčkom, za búčkom 
Rubalo slovenská ud Telgártu 

@I J J J I U f I U U I J. v :lil: R U I cJ F I 
Podbúč-kom, zabúč-kom, je-dnama-la dve 
čer-ve - né ja- bÍ - čka, je-dno da -Ia me. 

Koť mi ma -Ia dru-hu o dať, 

fi f f U I U J I n J I U f I U U I J * :ll 
za- ča- Ia sa "Y- hvá- rjať, že ne- má, že ne- dá, že by bu- !o zle. 
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Pod dubem, za dubem 
měla jedna dvě 
červený jablíčka, 

jedno dala mně. 
Nechtěla mi obě dát, 
začala se vymlouvat, 
že nemá, že nedá, 
že je o ně zle. 

Pšeničkujsem zasil, 
nebuduji žít, 
pivo jsem dal nalejt, 
nebudu ho pít. 
Holku jsem si namluvil, 
jinej mně ji odloudil, 
a tak naší lásce 
konec učinil. 176 

z Hradecka (Čechy) 

Pod búčkom, za búčkom 
jedna mala dve, 
červené jabÍčka, 
jedno dala me. 
Koť mi mala druhuo dat', 
začala sa vyhvárjať, 
že nemá, že nedá, 
že by bulo zle. 

Pod búčkom, za búčkom 
tráva zelená, 
taká mi vyrástla 
až po kolena. 
Treba mi ju pokosit', 
do stodolky nanosit' 
pre vraného koňa 
ti .. k . 177 raJer ·a moJa. 

z Horehroní (Slovensko) 

Podíváme-li se na oba texty, zjistíme, že ptát se po autorovi p1sne Je prostě jaksi 
nepatřičné. I kdyby jeden z obou textů vznikl skutečně jako autorský počin, pak druhý písňový '" 
text může být autorským počinem nanejvýš z 50%. Nápěv těchto písní je na první pohled odlišný 
- česká verze je durová, slovenská mollová, na druhou stranu pohyb melodické linie vykazuje 
tolik podobností, až člověk nabude při jejich poslechu přesvědčení, že vznikly patrně 

zkomolením jakéhosi "původního" nápěvu. K tomu je třeba říci, že existuje řada dalších verzí 
této písně, podobná slova se objevují s jinými nápěvy a podobné nápěvy se vyskytují s jiným 
textem. (např. textová varianta s jiným nápěvem ze západního Slovenska, v Erbenovi jiný text na 
melodii první citované verze ze středních Čech apod.) Tato skutečnost- existence mnoha variant 
k jedné písni - není něčím výjimečným, je to jev v lidové písni naopak naprosto běžný, že jej 
můžeme považovat za jeden z jejích nejcharakterističtějších znaků. 

Pod tímto zorným úhlem se představa o tom, že lidová píseň je dílem kolektivním, 
přestává zdát romantickou. Na každém výsledném tvaru se totiž mohla podílet a většinou se také 
podílela řada lidí - od neuvědomělých změn v textu a nápěvu, přes drobné změny záměrné až po 
přidávání nových slok nebo jejich ubírání podle osobního vkusu. Dokonce v případě, že se 
traduje o některé lidové písni, že byla složena tím a tím konkrétním člověkem, zjišťujeme 
nezřídka, že tento člověk použil existující melodii, ustálené slovní obraty z jiných lidových písní 
od jednotlivých veršů po celé sloky. Jistý problém je v tom, že někdy i u tzv. zlidovělé písně 
narazíme na různé textové případně i melodické verze. Přesto tyto písně stále nesou nespornou 
pečeť jiného písňového žánru, který je svým stylem, jazykem apod. vzdálený lidové písni- platí 
to např. pro písně kramářské či tzv. písně "špalíčk.ové", které vznikaly např. v 19. století a na 
první pohled z nich čiší sentimentalita lidové písni naprosto cizí, spolu se složitějšími a 
"krkolomnějšími'· slovními obraty. 

I lidové písně zanesené z jiného kraje, mohou pro posluchače vykazovat jisté znaky cizího 
původu, např. způsobem nápěvu, slovními tvary, které jsou sice všem srozumitelné, ale v 
místním nářečí se nepoužívají. Každá taková převzatá píseň má však zároveň tendenci 
přizpůsobit se místnímu prostředí. Například píseň v Čechách dosti rozšířená "Ještě já se 
podívám" (pokračování může být např. "k domažlickým zahradám" nebo "k těm zásmuckejm 
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zahradám" apod.) byla zanesena na Moravu. Fr. Bartoš ji zaznamenal na Zlínsku s poznámkou, 
že slova této písně ,J'ak už neznámá v nářečí našem spojka 'pak· ukazuje, odjinad přišla" .178 I 
nápěv je téměř totožný s oním tradovaným v Čechách, nicméně jsou zde již neklamné stopy 
místního přizpůsobení - jednak je zde použit místní název ("k mladcovským zahradám") a 
rytmus praktického provedení písně je přizpůsoben zdejšímu tanci ,,gúlaná". Lze předpokládat, že 
pokud je tradování dostatečně dlouhé, může se píseň obrousit do takového tvaru, aby již ničím z 
místního písňového repertoáru nevybočovala, jak ukazují např. dvě výše citované písně. 

Ludvík Kuba a Vladimír Úlehla se snažili vystihnout podstatu lidové písně tím, že ji 
připodobnili k živé bytosti. Kuba popisuje život písně např. takto: " ... jako živočichové a byliny 
sama ze sebe se množí, má předky i potomstvo s nlznými stupni příbuzenstva ... "179 Jak jsme 
mohli pozorovat na našich příkladech, jde o přirovnání výstižné. Úlehla z toho vyvozuje potřebu 
zkoumat lidovou píseň metodami přírodních věd a nazývá to přístupem ekologickým - tj. 
zkoumání vztahů mezi písní a prostředím, ve kterém žije. Na obou výše uvedených příkladech je 
možné tyto souvislosti mezi písňovým útvarem a prostředím ukázat. Česká píseň ,,Pod dubem, za 
dubem" a slovenská "Pod búčkom, za búčkom" jsou bezpochyby písněmi příbuznými. Není 
pravděpodobné, že by jedna vznikla z druhé přímo, možnost, že by jedna z nich představovala 
"prvotní" verzi, lze prakticky vyloučit. Můžeme tudíž předpokládat, že obě písně mají společného 
"předka", který je pro nás zahalen tajemstvím, přesto však má tento předpoklad smysl. Obě písně 
jsou při tom dialektem i charakterem nápěvu plně v souladu s prostředím, z něhož pochází. Jedna 
by se dala označit za píseň typicky českou a druhá za typicky slovenskou. Na příkladu písně 
,Ještě já se podívám" lze pozorovat, jak k tomuto přizpůsobení "cizí" písně místnímu písňovému 
prostředí dochází. Žádná "lidová píseň" nepředstavuje izolovaný útvar, je součástí čehosi, co 
můžeme označit podle Úlehlovy metafory za "písňový porost", a v rámci tohoto "porostu" má 
píseň také svůj smysl. 

Některé z těchto tvrzení samozřejmě platí i pro píseň umělou, ale přece je zde podstatný 
rozdíl. Především tento způsob vzniku, tradování a proměn je v ostrém kontrastu s moderními 
uměleckými požadavky na originalitu, podle nichž lakonicky řečeno "nové je dobré". Lidovým 
zpěvákům je touha po originalitě písně umělé naprosto cizí a narazíme-li na nedávno vytvořené 
"lidové písně" v původním ještě prostředí, zjišťujeme, že používají ustálených slovních obratů od 
veršů po celé sloky. Lidový "skladatel" píseň doslova skládá z hotových komponent, někdy mu 
stačí i pár drobných úprav, aby se mohl umělecky vyjádřit. Ono variování lidové písně není 
způsobeno pouze ústním tradováním a zakalenou pamětí, ale též přístupem lidových zpěváků k 
případným inovacím. Z hlediska literárního je každá lidová písnička vlastně plagiátem. Také dnes 
(podle slov českého spisovatele Ludvíka Vaculíka) naplní moravského lidového zpěváka větším 
pocitem hrdosti, může-li překvapit okolí objevem pěkné starodávné písně než přijde-li s novou. 
Řada autorů se proto ke svým písním nehlásí (dlouho tak činil například v úvodu zmiňovaný Fr. 
Mikulecký) a největší uspokojení by pro ně představovalo, kdyby jejich písně nepozorovaně 
zapadly do lidového písňového repertoáru. 

S tím souvisí další vlastnost tradiční lidové písně - realističnost. Možná je toto tvrzení na 
první pohled překvapivé a souvislost mezi realističností a neoriginalitou není zcela zřejmá, 
pokusím se však obojí objasnit. Domnívám se, že absence touhy po umělecké originalitě je 
spojena s naprostým nezájmem o sebestylizaci. Lidová píseň neusiluje o popis situací a pocitů 
jedinečných a neobvyklých, ale naopak běžných a opakovaných. Lidová píseň tak vyjadřuje 
zkušenosti opakované mnoha lidmi. 

Pro moderní píseň je právě stylizace do určité role poměrně charakteristická - stačí 

připomenout písně v nichž se zpívá o kovbojích či o pirátech. Zatímco český tremp si zpívá u 
táboráku píseň: "Jestli piráti nás nepřeperou, žraloci náramně se nažerou. " Lidový zpěvák si 
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zpívá o tom, jak kosil louku: "Dobre kosenka, dobre kosí, dyž ně má milá kržek nosí. " Používá 
tedy všední detail z běžného života. Ne že by neexistovaly umělé písně z běžného prostředí, ale 
velký počet písní "exotických'' je něco, co je právě lidové písni cizí. Pokusil jsem se statisticky 
srovnat lidové písně s písněmi umělými z hlediska pracovní tématiky a upotřebení místních 
názvů, na nichž je možné tento vztah k vlastnímu a exotickému prostředí ukázat. Vybral jsem si 
pro tento účel dvě sbírky lidových písní ze dvou různých oblastí - sbírku Valeše Lísy ze 
Slovácka a Čeňka Holase z jižních Čech. Pro umělou píseň jsem využil zpěvník "Já písnička", 
který představuje určitý soubor obecně známých písní nejrůznějších autorů a interpretů, které si 
dnes lidé zpívají u kytary. 180 

Místní názvy v lidové písni 

Jižní Cechy (Ceněk Holas 111.) Slovácko (Valeš Lísa) 

místo počet v proc. oblast počet v proc. 

jižní Čechy 37 61,7% Slovácko 44 55,0% 

Čechy a Morava 10 16,7% Morava 7 8,8% 

Rakousy 7 11,7% Slovensko 16 20,0% 

německé země 3 5,0% Uhry (zbytek) 3 3,8% 

Uhry 1 1,7% Rakousy 2 2,5% 

Srbsko 1 1,7% Dunaj 7 8,8% 

ostatní svět 1 1,7% dnešní Itálie 1 1,3% 

celkemL 60 celkem 80 

1) Dunaj jsem zde zařadil zvlášť, neboť může být počítán k více zemím, u jižních Čech jsem ho 
však přiřadil k nejbližšímu Rakousku (vyskytuje se zde 4x). 
2) Toto číslo udává, kolikrát se ve zpěvníku vyskytuje nějaký místní název. Procentuální podíl 
se pak vztahuje k tomuto celkovému počtu místních názvů, nikoliv tedy k počtu písní. 

Místní názvy v současné české písni 

Podle "Já, písnička", 2. a 3. díl 

oblast počet v proc. 

česká republika 25 27,5% 

Slovensko 1 1,1% 

Zbytek Evropy 15 16,5% 

Severní Amerika 37 40,7% 

Latinská Amerika 5 5,5% 

Asie 4 4,4% 

Afrika 2 2,2% 

Austrálie a Oceánie 1 1,1% 

Antarktida 1 1,1% 

celkem' 91 

1) Z tohoto zpěvníku jsem při statistice 
vynechal lidové písně, vánoční písně a státní 
hymny. 
2) Celkový počet místních názvů ve zpěvníku. 

Ukazuje se naprosto jednoznačná tendence lidové písně, uplatňovat místní názvy ze svého 
okolí. Na příkladu Slovácka a jižních Čech je vidět, že ve více než polovině případů jsou to přímo 
názvy z příslušného regionu, směrem od tohoto centra se podíl místních názvů snižuje, až 
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konečně mimoevropské názvy se téměř nevyskytují. (V případě naší jediné výjimky jde o 
Betlém.) V současné písni se tento poměr obrací ve prospěch exotických zemí a nikoho patrně 
nepřekvapí, že na prvním místě je Severní Amerika. Samozřejmě v řadě případů jde o písně 
amerického původu s českým textem, ale i tato skutečnost potvrzuje zálibu v exotice, která je pro 
současnou píseň charakteristická. Navíc zatímco lidová píseň si cizí texty adaptuje na své místní 
názvy, leckterá umělá píseň v českých zemích vytvořená je nezřídka rovnou zasazena na divoký 
západ. Převedeme-li tyto místní názvy pro lepší srovnání tzv. "na společného jmenovatele", 
ukáže se nám ještě výrazněji snížený podíl míst, která jsou naší každodenní zkušenosti nejbližší. 
(Československo jsem zvolil jako první kategorii z důvodu úzkého přimknutí slovácké písně 
k písni slovenské. Podle některých autorů "moravské" Slovácko jako národopisný region na 
Slovensko přímo zasahuje v podregionu zvaném Kopanice, takže sběratelé sbírali slovácké 
písničky i na slovenské straně, proto je zde také velké množství slovenských místních názvů.) 

Srovnání místních názvů v lidové a současné písni 

písně jihočeské slovácké současné české 

oblast počet v% počet v% počet v% 

ICeská rep. a Slovensko 74 92,5% 52 86,7% 26 28,6% 

země dnes sousedící 5 6,3% 6 10,0% 3 3,3% 

ostatní Evropa 1 1,3% 1 1,7% 12 13,2% 

ostatní svět o 0,0% 1 1,7% 50 54,9% 

80 60 91 

Při srovnání pracovní tématiky se obdobně jako o místních názvů ukazuje, že povolání a 
pracovní činnosti, které se vyskytují v lidové písni, pochází z vesnického prostředí. V lidové písni 

• najdeme povolání jako sedláci, kováři, myslivci, mlynáři atd., někdy (častěji v epických písních) i 
méně obvyklá jako hrobaři, zvonaři, malíři. Pracovní činnosti, o nichž se v lidové písni zpívá, 
zase souvisí nejčastěji s chodem selského hospodářství- polní práce (orání, vláčení, setí atd.), 
starost o zvířectvo (péče o koně, krávy, husy), kosení, vození dřeva, domácí práce (šití, praní aj.). 
Podívejme se tedy do následujících tabulek, jak dopadne zastoupení jednotlivých povolání 
v lidové písni. 

Nebudeme se zabývat rozdíly mezi skladbou povolání v jihočeské a slovácké písni. 
Spokojíme se se zjištěním, že jde o povolání, s nimiž se člověk ve venkovském prostředí mohl 
setkat. Za zmínku snad stojí pouze relativně malý počet sedláků ve slovácké písni. Tato 
skutečnost je odrazem toho, že v písni slovácké se málo vyskytuje slovo sedlák. V této statistice 
jsem totiž zohlednil pouze výskyt podstatných jmen označujících povolání či stav. Pokud bychom 
však zahrnuli písně, kde se objevuje "popis" pracovních činností Ue jich ještě více než těch 
s označením povolání), zjistili bychom, že v nich jde téměř výlučně o práce v selském 
hospodářství. 
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Povolání a stavy 
v jihočeské písni 
sedláci 26 30,2% 

kováři 9 10,5% 

myslivci 9 10,5% 

ovčáci 8 9,3% 

formani 7 8,1% 

šenkýři 4 4,7% 

rybáři 4 4,7% 

obecní slouha 4 4,7% 

ostatní 15 17,4% 

celkem< 86 

pozn.: 
1) zemani, rychtáři, šafář, mlynář, poštmistr, 
podruh, obecní pastýř, krejčí, kočí, knížepán, 
doktor, řezník, pacholek 
2) Celkový počet výskyt_upovolání ve zpěvníku. 

Povolání a stavy 
ve slovácké písni 
sedláci 4 11,1% 

myslivci 7 19,4% 

faráři 5 13,9% 

mlynáři 3 8,3% 

malíři 3 8,3% 

šenkýři 2 5,6% 

hrobaři 2 5,6% 

zvonaři 2 5,6% 

kováři o 0,0% 

ostatní 8 22,2% 

celkem 36 

1) pán, šafář, řezník, tesař, krejčí, zeman, forman, 
I rybář 

Podíváme-li se na povolání v současné české písni, zjistíme, že nejčastěji zastoupeným 
povoláním je námořník. U vnitrozemského státu je to obzvláště "pikantní" doklad obliby 
exotických témat. Rozložení dalších povolání zachycuje následující tabulka. Vzhledem 
k množství rozličných názvů pro různá povolání či funkce jsem se jich snažil vždy sdružit více 
dohromady podle vzájemné podobnosti. Po zvážení jsem nakonec vypustil ze statistiky píseň 
"Ten umí to a ten zas tohle", kde je vyjmenováno celkem 18 povolání. Započítání této písně by se 
kromě rozmnožení oddílu "ostatní" na více než dvojnásobek projevilo pouze v kategorii 
vysokoškolských titulů. Do této statistiky jsem stejně jako u lidové písně nezařadil pracovní 
činnosti, u nichž se nevyskytuje v dané písni přímo označení povolání, ale jen popis činnosti; 
patří sem šití, praní, hnaní dobytka, stavění zdi, pečení chleba, plavení na šífech, čištění chléva. 
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Povolání a funkce 
v současné české písni 
námořníci (námořník, lodivod, kapitán, mořeplavec) 9 21,4% 

zemědělci (farmář, sedlák, rolník, předseda JZD) 5 11,9% 

vladaři (král, císař) 3 7,1% 

krčmář, barman, hostinský 3 7,1% 

šerif, policajt 3 7,1% 

duchovní (biskup, mnich) 2 4,8% 

vysokoškolské tituly (inženýr, bakalář) 2 4,8% 

rybář, rejdař 2 4,8% 

ostatní 13 31,0% 

celkem 42 

1) ostatní: stopař, mlynář, uhlíř, rytíř, zlatokop, klenotník, lovec, kat, montér, 
zmrzlinář, inspektor, hasič, malíř 

Myslím, že tato statistická analýza dosti přesvědčivě ukazuje, že lidová píseň oproti písni 
moderní jednoznačně upřednostňovala témata z běžného života. Tuto skutečnost ještě podtrhuje i 
zřetelný rozdíl v podílu pracovní tématiky na celkovém množství písní. Jihočeská a slovácká 
píseň vykazují téměř shodné zastoupení pracovní tématiky v písni (26,7 % a 26,9 %), 
v současném repertoáru se pracovní téma vyskytuje pouze v 15,8% písní. 

Realističnost lidové písně se tedy projevuje v tom, že její témata jsou převážně vzata 
s každodenního života a vychází z běžné životní zkušenosti. Prakticky zde chybí jakákoliv forma 
sebestylizace do role někoho jiného, která je v moderní písni běžná - český profesionální i 
amatérský zpěvák zpívá písně, v nichž promlouvá jako kovboj či námořník. Ani argument o tom, 
že lidový zpěvák "cizokrajná" povolání neznal a nemohl se do nich stylizovat, neobstojí. 
V okruhu jeho zkušenosti byla řada různých lidí, do jejichž role se mohl prostřednictvím písně 
vcítit, ale to se nestávalo. Příslušníci šlechty či duchovní vždy vystupují v písni ve třetí osobě a to 
ještě poměrně zřídka. V písních, které mají textovou formu takovou, že zpěvák mluví jako by 
sám za sebe a sděluje něco o sobě, jde v drtivé většině případů, v nichž můžeme mluvčího 
sociálně identifikovat, o osoby pracující v selském hospodářství, v mnohem menší míře pak o 
jiná venkovská povolání jako forman, rybář. K tomu je ještě potřeba třeba připočíst písně, kde je 
mluvčím voják. Existuje jen zcela nepatrné množství výjimek z tohoto pravidla. V několika málo 
lidových písničkách je mluvčím student, který se připravuje na kněžskou dráhu. (V tomto případě 
však nejde ještě o duchovního, ale o mladého člověka pocházející ze selského stavu.) Jediná 
píseň, kde promlouvá v první osobě jakoby šlechtic,je píseň začínající slovy ,.Já jsem zeman. 
chleba ne mám". Ani v této ironické písni o chudém šlechtici není mluvčím člověk, kter)· by do 
venkovského prostředí svým způsobem nepatřil. 

Posledním druhem písní, u nichž bychom mohli uvažovat o tom, že mluvčím v písni je 
někdo jiný než její zpěvák, jsou ojedinělé písně, kdy chlapec zpívá jakoby za dívku nebo naopak. 
Těchto písní je ovšem také nepatrné množství. 

U písně, která je vyprávěna v první osobě, lze vždy u zpěváka předpokládat určitou míru 
identifikace s osobou v písni. Rozdíl je v tom, že v umělé písni jsou to často osoby a situace, do 
nichž se zpěvák nikdy nedostal a často ani nemohl dostat, v lidové písni jsou to naopak téměř 
bezvýhradně situace, ve kterých se zpěvák ve svém životě běžně ocitá. Tato identifikace jde však 
v jistém smyslu ještě dál. Jednomu sběrateli nazpívala jedna romská žena na magnetofonový 
pásek smutnou píseň a druhý den ho žádala, aby tu písničku smazaL Když se pak vyptával proč, 
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odpověděla mu, že její muž si teď myslí, že je nešťastná a že ho nemůže přesvědčit jinak, že to 
není pravda, než že tu písničku smaže. 181 Dalším dokladem spjatosti písně s jejím nositelem, je 
původně striktně dodržované rozdělení písní na dívčí a chlapecké (mužské a ženské), dohromady 
zpívaly obě skupiny jen velmi zřídka. Chlapec si nikdy nezanotoval dívčí píseň či naopak. Tato 
příslušnost písně k pohlaví nebyla vždy patrná z textu. Někdy to prostě nebyla píseň v první 
osobě, někdy, jak jsme již naznačili, dokonce píseň, kterou zdánlivě podle textu zpívala dívka, 
zpíval ve skutečnosti chlapec. Dialog v písni mezi chlapcem a dívkou obstarával také zpěvák či 
skupina zpěváků jednoho pohlaví, pokud někdo dnes zpívá lidovou píseň jako duet, je to něco, co 
bylo jejímu tradičnímu pojetí (alespoň v českých zemích) cizí. 

Kromě nepřípustnosti toho, aby chlapec zpíval např. dívčí píseň, se řada písní vázala 
pouze k určitým situacím a bylo je nemyslitelné zpívat mimo ně (např. písně vánoční, 

masopustní, žňové apod.) Neobjevil jsem sice žádné doklady toho, že by bylo považováno např. 
za nevhodné, aby sedlák zpíval veřejně řemeslnickou píseň, ale vzhledem k ostatním zjištěním 
tomu tak mohlo alespoň částečně být. Kdyby tak učinil veřejně, vystavil by se patrně riziku 
posměchu plynoucího z toho, že si hraje na někoho jiného. Jiná věc by pochopitelně byla, kdyby 
šlo o píseň posměšnou, určenou někomu z přítomných. 

Mluvnická osoba v níž je text písně sestaven představuje poměrně důležitou okolnost, u 
níž bych se zastavil. Právě možnost vyprávět "obecný příběh" v první osobě ,já" je něčím, co 
odlišuje píseň od pověsti. Říkám záměrně "obecný příběh", neboť vypravěč (nemyslíme tím 
spisovatele) narozdíl od zpěváka vypravuje zpravidla v první osobě pouze příběhy, které se mu ., 
přihodily. Tatáž píseň ale zazní v ústech mnoha lidem a popisuje tudíž v první osobě situaci, s níž 
se může zpěvák nanejvýš identifikovat, pokud odpovídá něčemu z jeho životní zkušenosti. Při 
tom samozřejmě všechny písničky v první mluvnické osobě vytvořeny nejsou. Podle kritéria 
mluvnické osoby bychom mohli rozdělit písně do několika kategorií: 1) Písně, kde mluvčí 
popisuje děj bez jakékoli osobní účasti. Sem patří takřka všechny písně epické. Zcela výjimečně 
v nich mluvčí na svou osobní roli vypravěče upozorní oslovením posluchačů (typu "poslechněte, 
co se stalo .. :·), to je však prostředek kramářské písně a v lidové písni se prakticky nevyskytuje. 2) 
Písně, kde zpěvák promlouvá v písni "sám o sobě", sem patří velké množství lyrických lidových 
písní. Charakterem poněkud odlišné mohou být písně v první osobě plurálu, kde se neuplatňuje 
tolik vnitřní prožitek. Vedle oznamovacího způsobu se pak objevuje v první osobě plurálu 
nezřídka též výzva - imperativ ("Poďme my něvesty, poďme do karičky", "Poďme, chlapci, 
poďme zbijať") 3) V některých písních "zpěvák" někoho oslovuje, ale sám stojí v pozadí, o 
"mluvčím"" se toho většinou moc nedovídáme. V tom případě se může jednat buď pouze o 
promluvu ke komusi dalšímu nebo o rozhovor, kdy "zpěvák" adresuje někomu otázku, výtku 
apod. a dotyčný na ni v téže písni odpovídá (např. v písni "Proč kalino v struze stojíš?": "Proč 
kalino v struze stojíš? Snad se tuze sucha bojíš?- Já se sucha nic nebojím, kde jsem zrostla, tady 
stojím. '' 182

) 

Chci se nyní vrátit k problému, který jsem vyslovil na začátku: Je obtížné lidovou píseň 
definovat. A to natolik, že se může při určitém způsobu argumentace jevit "lidová píseň" jako 
nesmyslný romantický pojem. Takové potíže vznikají zejména v případě, kdy chceme lidovou 
píseň oddělit od zlidovělé. Pokud bychom zahrnuli vše pod pojem "tradovaná píseň" neměli 
bychom s tím žádné těžkosti. Ukázalo se však, že lidová a tradovaná píseň není totéž. 

Kdy se však zlidovělá píseň obrousí natolik, abychom ji prohlásili za lidovou? 
Konkrétním příkladem k tomuto problému mohou být dvě kramářské písně o zbojníku 
Ondrášovi, které vznikly pravděpodobně již v první polovině 18. století, největší počet jejich 
zápisů pochází ze druhé čtvrtiny 20. století. Mezitím píseň v ústním podání skutečně žila, o čemž 
svědčí množství nápěvů, textových variant i několik nově přimyšlených slok, zatímco větší část 
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strof v původní tištěné verzi upadala v zapomnění. Přesto však řada těchto variant nese 
nepochybnou pečeť "nelidového" původu, např. popis Ondráše v němž je nakumulováno mnoho 
součástí jeho výstroje a výzbroje je něčím pro lidovou píseň netypickým. Ale ono samo slovo 
"nelidový původ" má představuje nepochybný gnozeologický problém, přestože je ve 
folkloristické literatuře běžně používán. Představme si situaci, že by se kramářské výtisky písně o 
Ondrášovy nedochovaly, sběratelé by sebrali jen několik nejkratších variant, které ze stylu lidové 
písně příliš nevybočují. V tom případě bychom nebyli s to nikdy přijít na to, že tato píseň je 
"nelidového" původu. Stačilo, aby byli sběratelé méně horliví a kramářské tisky trochu dřív 
propadly zkáze, a z písně "zlidovělé" by již byla píseň ,Jidová". Na tento hypotetický příklad se 
nedá navázat jiná otázka než: Kolik lidových písní nelidového původu máme v našich 
zpěvnících? 

Zdá se tedy, že původní problém, jak lidové písně odlišit, zůstává nerozřešen. Budeme-li 
se snažit dokázat "lidový původ" určité písně, tak můžeme velice snadno pohořet, jak ukázal 
předchozí příklad. Za prvé neexistuje rozumný způsob, jak lidový původ definovat a za druhé, i 
kdybychom jeho definici měli, nebudeme stejně schopni ji dokázat. Vlastně jediná možnost je 
posuzovat míru příbuznosti s jinými existujícími písněmi. Čím rozvětvenější příbuzenstvo, tím 
větší šance, že píseň je skutečně "nezáměrným kolektivním" dílem. Literární vědec Bedřich 
Václavek napsal o definici lidové písně, že "lidovou píseň lze definovat pouze pro určitou dobu a 

V•ty' ' d" 183 urcz naro . 
Pokud bychom však chtěli lidovou píseň definovat na základě toho, že vykazuje znaky 

kolektivního výtvoru, narážíme ještě na další okruh písní, které by takovou definici 
problematizovaly. Potom bychom totiž museli vypustit takové písně, které vytvořili venkovští 
zpěváci v 19. nebo počátkem 20. století a které jazykovou skladbou jinak naprosto odpovídají 
lidové písni. Je to například balada o smrti podkarpatského zbojníka Lepeje, která byla sběrateli 

• zaznamenána krátce po svém vzniku. Tuto píseň složil bezpochyby běžný vesničan. Nelze ovšem 
do lidové písně řadit všechny výtvory sedláků, například písně Františka V aváka se svým slohem 
od lidové písně značně liší. Patrně v případě Františka Vaváka sehrála roli nápodoba jiných vzorů 
i to, že písně vymýšlel s tužkou a papírem. (Kdo je odkázán na svou paměf, ten si nemůže dovolit 
tak komplikovanou větnou stavbu.) Balada o Ilko Lepejovi, ač je asi o 160 let mladší než 
Vavákovy písně, vznikla v tradičním vesnickém prostředí a tradičním způsobem, proto se od 
dalších lidových písní typologicky neliší. I v případě takovýchto "nových lidových" písní je třeba 
připomenout, že jejich autoři velmi často používají ustálené slovní obraty, verše i celé sloky z 
jiných lidových písní. Ostatně můžeme porovnat krátké ukázky z obou druhů textů. Rusínská 
balada v překladu Josefa Spilky začíná takto: 

Na zelené polonině 
zvony zazvonily. 
Nad Repinným na tom poli 
Lepeje zabili. 

Zastřelili Lepej llka 
výše Repinného, 
teče krevca dolů říčkou 
až do Volového. ( ... ]184 

U Vaváka můžeme uvést ukázku z jeho písně, v níž oslavuje rakouské vítězství v bitvě u 
Kolína: 
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Na vše strany v České zemi 
Vzácný hlas se rozhlíhá, 
Že král Pruský s vojsky svými 
Zase z Čech se odbírá. 
Dostal ránu na hlavu, 
Ač chtěl vidět Jihlavu, 
Od Kolína musel zpátkem 
A zanechal i Prahu. [ ... ]185 

Je třeba ještě zmínit jeden důležitý argument, kterým lze kategorii lidové písně 

zpochybnit: Ve venkovském prostředí se stejnou měrou tradovaly též písně zlidovělé a zpěváci 
sami tyto písně od sebe nerozlišovali. (Sám jsem se s tím setkal při sbírání písní z Kouřimska.) 
Většina sběratelů takové písně nesbírala, protože je považovali za méně hodnotné. Výjimkou jsou 
například Podkrkonošské písně od J. E. Jankovce, který tyto písně šířící se na pomezí tištěného 
slova a ústního podání označuje jako písně "špalíčkové". 186 (Jeden z mála dokladů o rozdílném 
vnímání lidových a umělých písní mezi vesničany v Podještědí uvádí sběratel P. Krejčí. Lidové 
písně se zde hrály bez not a proto se za ně muzikantům neplatilo. 187

) Kromě toho i ve 
venkovském prostředí dochází na určitém stupni vývoje k využití písemného způsobu tradování. 
Ludvík Kuba píše, jak byl překvapen a pociťoval jistou nedůvěru, když mu lužickosrbští lidoví 
muzikanti nabídli své notové záznamy, jinde na cestách po slovanském světě na to nebyl zvyklý. 
Jiným příkladem jsou měšťané v české Sadské, kteří na počátku 19. století pocítili potřebu zapsat 
svůj písňový poklad. 

Je zřejmé, že užití písma a tisku výrazně zasáhlo do venkovského písňového repertoáru. 
Tato situace mohla nastat, až tehdy, kdy se ve venkovském prostředí rozšířila všeobecně 

gramotnost. Znalost písma umožnila uchovávat ve venkovském prostředí i písně cizího původu, 
aniž by docházelo k tlaku na jejich zjednodušení a přizpůsobení místnímu prostředí. Umožnila 
také lidem si vytvářet vlastní zpěvníčky, kam byly zapisovány též písně, které se dřív šířily pouze 
ústním tradováním. Tato okolnost vedla k tomu, že se výraznou měrou začaly uplatňovat ve 
venkovském prostředí tzv. "písně zlidovělé·'. Jednotlivé regiony však vykazují různou míru 
podílu těchto písní. Podle mých zkušeností je např. v Čechách větší podíl těchto písní než na 
Moravě a na Slovensku. Je to samozřejmě obtížné určit vzhledem k selektivnímu přístupu většiny 
sběratelů, ale lze předpokládat, že tam, kde bylo tradičních lidových písní méně, byli sběratelé 
nuceni všímat si více i písní "zlidovělých". 

Zaměřme se ještě krátce na otázku, jak vlastně dlouho lidové písně v ústním podání žijí a 
proměňují se s časem. 

Život písně většinou nemůžeme sledovat tak daleko do minulosti, jak bychom si přáli. 
Víme o hrdinských eposech některých národů, že byly ústním podáním předávány stovky let či 
celé tisíciletí. To je opět pro moderního člověka něco jen obtížně představitelného. Jak je tomu 
ovšem s běžnými středoevropskými písničkami? Zde bohužel neexistuje mnoho možností, jak se 
dopátrat stáří písně. Určitý způsob takové sondy do minulosti vyzkoušel Otakar Hostinský, když 
vydal v roce 1892 sborníček "36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI století'". Tyto nápěvy 
získal z kancionálů. Zde jsou náboženské texty podloženy některými tehdy obecně známými 
nápěvy. Například existuje kancionál nazývaný Rackův, který můžeme podle Hostinského 
datovat do roku 1490 a v něm jsou zbožné písně s latinským textem jako např. Celsa parens. 
V záhlaví pak stojí pro zpěváka neznalého not: Zpívej jako "Pěkná Káča trávu žala ... " Autor 
tedy vybral pro svůj text obecně známý nápěv, který musel být navíc ve své době natolik 
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rozšířený, aby se na něj mohl tímto způsobem odvolávat. Dozvíme se tedy z kancionálu, že 
koncem 15. století se v Čechách zpívala píseň "Pěkná Káča trávu žala", dovíme se její nápěv, ale 
již ne další slova. 

Po Hostinském se ujal těchto nápěvů mj. Vladimír Úlehla, který se snažil dohledat 
spojitosti mezi staršími českými písněmi a novějšími a dohledat příbuzné nápěvy k oněm ze 
sklonku 15. století. Mezi svými strážnickými písněmi našel 5, které by byly některému nápěvu 
z Hostinského podobné, tj. 2 % Úlehlovy sbírky. To zdánlivě není mnoho. Je však třeba mít na 
paměti, že ze sklonku 15. století se zachovalo pouze 36 písní, což by představovalo nepatrný 
zlomek písňového repertoáru u běžné novověké vesnice. Kdybychom tento postup obrátili, tak 
Úlehla objevil potomstvo ke 14 % z daného souboru písní. Při tom Úlehla upozorňuje na velké 
regionální odlišnosti, příbuznost většiny českých krajů se slováckou písní nepřesahuje 1 O %. 188 

Vzhledem k tomu, že v Hostinského sbírce jde převazne o nápěvy z Čech, je tento doklad 
příbuznosti mezi strážnickými a staročeskými nápěvy poměrně výrazný. 

Vladimír Úlehla si také povšiml, že v Hostinského zpěvníku se objevuje jedna doposud 
známá zbojnická balada "Jede forman dolinú", označovaná také jako Zbojník a vozka. V Rackově 
kancionálu se z ní zachoval incipit ,,Stuoj, formánku, nehýbaj ... ", což je obvyklý počátek druhé 
sloky. Tato balada se nyní vyskytuje hojně na východní Moravě a patrně téměř na celém 
Slovensku s mnoha různými odlišnými nápěvy, kupodivu však mezi nimi nacházíme i nápěvy, 
které jsou bezpochyby "potomstvem" onoho nápěvu z konce 15. století. Jednu takovou melodii 
zaznamenal František Sušil před rokem 1832, další pak Vladimír Úlehla ve Strážnici roku 1912. 
Minimálně od roku 1490 do roku 1912 by tedy byla tato píseň přenášena ústním tradováním - tj. 
422 let. Vladimír Úlehla se na základě svých pozorování, jak dlouho trvá, než se píseň v ústním 
podání ujme a zobecní, klade její počátky nejméně o dalších 130 let do minulosti - tedy do roku 
1360.189 K tomu mohu připojit, že jsem se s touto písní setkal roku 2001 na východním 
Slovensku v obci Zboj, kde žije v ústním podání doposud. Tato píseň má v sobě bezpochyby 

• výraznou energii, napětí a zřejmě i bojovnou atmosféru, neboť ve Zboji se ujala jako oblíbená 
píseň fanoušků při fotbale. 190 Této písni můžeme tedy přisoudit velmi dlouhý život 
pravděpodobně nejpozději od doby Karla IV. až do naší současnosti- tj. 640 let. (I pro největší 
skeptiky, kteří by chtěli zpochybnit Úlehlovu hypotézu, je to minimálně 511 let.) Na přiloženém 
notovém záznamu můžete porovnat vývoj tohoto baladického nápěvu. 191 

Tato píseň je výjimečná tím, že se u ní podařilo dlouhé tradování dokázat. Nevíme ovšem 
stále, nakolik je tento jev u lidové písně častý. Můžeme poukázat na to, že ve srovnání s 
hrdinskými eposy některých národů není šest a půl století ústního tradování nijak pozoruhodný 
výkon. Pokusím se ještě o malou spekulaci na základě již citovaných údajů. Z 36 písní z konce 
15. a ze 16. století se jedna dochovala do současnosti s textem i nápěvem. Pokud bychom toto 
číslo vzali jako průměr, pak na 1000 lidových písní (to představuje obvyklý repertoár většího 
regionálního zpěvníku) připadá 28 takových, které jsou přinejmenším 400-500 let staré a u nichž 
se zachoval obdobný text a melodie jako u jejich předchůdců. Vezmeme-li jako předpoklad 
Úlehlovo tvrzení, že dohledal "potomstvo" 5 písní z Hostinského zpěvníku (a to hledal pouze ve 
Strážnici), pak z 1000 současných lidových nápěvů jich má alespoň 139 kořeny staré 400-500 let. 
U textů nemůžeme podobnou spekulaci provést. Tyto údaje beru ovšem spíše jako myšlenkové 
cvičení, neboť pro statistické zpracování je Hostinského pramenná edice v tomto ohledu poměrně 
chudá. 
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1. 
Jede forman dolinú 

Rackův rukopis, okolo roku 1490 

J J J I c f r 12 f 
• i !í 

tt' r 
Stuoj, for - mán - ku, ne - hý baj ... 

]' J. li FJ r I fJ fl 1a :J J) J ll 
2. Fr. Sušil, před rokem 1832 

J j J I tJ r 1r c tr 1r r 
Je - de for - man do - li - nú, aj, je - de tor - man 

i+? :J I J I Ir Ll I r f I :J J IJ ll 
do li - nú a zbůj - ník za ním bo - či - nú. 

3. zapsal Vladimír Úlehla, hráli a zpívali 

5 
Jura Pánek a Gajda Píščelák, roku 1912 

@i J J 
5 r----31' r-3-------, 

:J =1 ICJ r 1r rr 1r r • 
Je - de for - man do - li - nú, ej, Je - de for - man 

ll 
do - li nú a za ním zboj - ník bo- či nú. 

Účelem tohoto pojednání o lidové písni bylo ukázat na její podstatné znaky, abychom je 
mohli využít pro analýzu zbojnických písní. Pokusme se nyní tyto znaky provizorně shrnout. 
Obecně je české pojetí lidové písně ve srovnání s německým poměrně puristické. Čeština 
nezařazuje pod tento pojem písně zlidovělé, špalíčkové, kramářské, ale obvykle ani třeba městský 
folklór pražský. Stručně lze říci, že v češtině je za lidovou píseň považována zpravidla taková 
píseň, která se traduje ve vesnickém prostředí a vykazuje znaky kolektivního díla. Řadíme sem 
výjimečných případech i mladší písně venkovských autorů, pokud stylem nevybočují z 
charakteru ostatních lidových písní daného regionu. To ovšem neplatí pro písničky vzdělanějších 
vesničanů jako písmáků, kronikářů, učitelů, jejichž díla jsou svým stylem jiná. Zcela na závěr 
chci vyjmenovat čtyři podstatné znaky lidové písně, které považuji za důležité pro naši další 
analýzu zbojnických písní: 1) Lidová píseň nemá jednoho autora, ale je skutečně výsledkem 
pěveckého a tvůrčího projevu mnoha lidí. 2) Lidová píseň sahá svými kořeny často hluboko do 
minulosti. 3) Lidová píseň si bere v převážné míře témata z běžné zkušenosti lidí, kteří ji zpívají, 
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téměř zde chybí prvek sebestylizace do cizí role. 4) Od pověstí se liší lidová píseň především tím, 
že ke svým promluvám využívá jiné mluvnické osoby než osobu třetí. 
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ll. Charakteristika zbojnických a loupežnických písní 

Keď som išiel na zboj, 
rozvíjal sajavor, 
keď som šol zo zboju, 
padal list z javoru. 
z Kobeliarova (Slovensko/ 92 

Řekne-li se "zbojnická pověst", myslíme tím téměř bezpochyby pověst o zbojnících, poví
li však někdo "zbojnická píseň", vnucuje se nám stejnou měrou představa písně o zbojníkovi jako 
písně, kterou zpívali zbojníci. V písni totiž může mnohem spíše než v pověsti promlouvat zbojník 
sám za sebe v první osobě. V pověsti je výpověď zbojníka přinejlepším teoreticky 
zprostředkovaná přes jiné vypravěče. Písňový text se může tvářit jako bezprostřední výpověď 
zbojníka, jako je tomu u ukázky v úvodu kapitoly. Nabízí se otázka, zda písně tohoto druhu 
skutečně zpívali (a vytvářeli) zbojníci či nikoliv. Skeptickému vědeckému myšlení ihned 
napadne, zda má taková otázka vůbec smysl. Můžeme nějak dokázat, že by tyto písně zpívali 
zbojníci? Tvrdí-li autor textu písně o sobě, že je zbojník, tak to přece naprosto nic neznamená, 
básníci vystupují v roli spousty různých osob a předmětů- mluví v první osobě za prostitutky, za 
mrtvoly, za stromy, kopce apod. Nač tedy taková nesmyslná otázka, zda tyto písně zpívali (či 
dokonce vymýšleli) zbojníci? 

Němečtí vydavatelé loupežnických písní mají v tomto ohledu jasno: "Nezpívali je 
loupežníci, ale lidé, kteří se stylizovali do této role. "193 Takto cituje Danker "moudrého 
vydavatele loupežnických písní" Waltera Scherfa a dává mu za pravdu. Slovenští a čeští badatelé 
si tuto otázku takto nekladou, nicméně někteří z nich nekriticky využívají zbojnické písně jako 
relevantní historický pramen pro poznání zbojnického života. Obecně pak předpokládají, že tyto 
písně existovaly pouze v karpatské oblasti, zatímco v Čechách a na západní Moravě se žádné 
zbojnické písně nevyskytovaly. Mínění odborníků tak před nás postavilo malý rébus v podobě tří 
tvrzení, která si žádají nějaké vysvětlení: 1) V Německu existují loupežnické písně, které 
nezpívali loupežníci, ale lidé, kteří se stylizovali do jejich role. 2) Na Slovensku, na východní 
Moravě, v jižním Polsku atd. existují zbojnické písně, které zbojníci (možná) zpívali. 3) V 
Čechách a na západní Moravě žádné zbojnické (loupežnické) písně neexistují. Otázka zní: Jsou 
tato tvrzení pravdivá nebo se některé z nich mýlí? 

Potíž je ovšem v tom, co přesně budeme za zbojnické či loupežnické písně považovat. Ve 
slovenském a českém prostředí jsou označovány jako "zbojnické písně" pouze písně, které jsme 
v minulé kapitole označili jako lidové, tedy písně tradované ve venkovském prostředí a patrně i 
venkovského původu. Vyskytují se tudíž v mnoha variantách, které naznačují, že jejich výsledná 
podoba byla dána vědomými či nevědomými zásahy mnoha nositelů. Jejich jazyk pak odpovídá 
předpokládanému venkovskému původu, neobjevují se zde např. slovní obraty charakteristické 
pro kramářskou píseň. (Výjimkou tvoří poměrně malé množství písní - např. již zmíněné dvě 
písně o zbojníku Ondrášovi, které známe z kramářského tisku z poloviny 18. století.) Všechny 
edice zbojnických písní obsahují výlučně písně tohoto lidového typu (např. Horák-Plicka: 
Slovenské zbojnické písně, Kubeša-Polášek: Písně z doby roboty, zbojnické a vojenské, část 
věnovaná písňovým textům v knize Gašparíkové Jánošík- obraz zbojníka v národnej kultúre). 

Německé edice loupežnických písní mají poněkud jiný charakter. Například sbírka 
Jtirgena Wolffa Rauber- und Wildschiitzenlieder obsahuje převážně písně kramářského původu a 
jako takové jsou tyto písně označovány i v poznámkách k jednotlivým písním. Nikde se 
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neobjevuje označení písně přímo za lidovou, ale celá kniha je vydána v řadě označené Kleine 
Reihe Deutsche Volkslieder, což implicitně naznačuje začlenění kramářské písně pod pojem písně 
lidové. Tedy něco, co je v českém prostředí nemyslitelné. Jako lidové písně podle českého 
jazykového úzu bychom jich mohli označit pouze nepatrnou část sbírky - např. píseň o 
Bavorském Hieslovi. Dále se zde objevuje několik písní v německém argotu, které patrně byly 
skutečně tradovány v loupežnickém a tuláckém prostředí. Potom písně z pera význačných 
spisovatelů (Schiller, Vulpius), dobové popěvky lidově označované jako "odrhovačky". Je zde 
také "píseň" složená členem Holzerlipsovy loupežnické bandy Philippem Friedrichem Schlitzem, 
dochovaný text však byl podložen nově nápěvem, který pro něj vybral současný vydavatel. 
Podobně je koncipována i sbírka textů od Boehncka a Sarkowicze s názvem Schlimme Gauner. 
schone Lieder. I zde převažují texty umělé včetně básní od předních autorů jako je Friedrich 
Schiller či Heinrich Heine. Jsou zde pochopitelně i texty od loupežnického básníka Philippa 
Schlitze. Kategorie lidové písně se v označení textů neobjevuje, menší část textů je však 
označena jako anonymní a z nich přinejmenším některé bezpochyby lidového původu jsou (opět 
jsou to třeba písně o Bavorském Hieslovi). 

Tato skutečnost ve stavu pramenné základny naznačuje, že české a slovenské (potažmo 
ukrajinské a polské) zbojnické písně jsou s německými loupežnickými písněmi v této podobě 
sotva srovnatelné. 

Zastavme se ještě u problému Čech a západní Moravy, kde údajně zbojnické či 
loupežnické písně neexistují. Například Marta Šrámková a Oldřich Sirovátka v článku Moravské 
a slezské lidové balady se zbojnickou tématikou vytyčují jasnou hranici ve výskytu zbojnických 
balad. Jejich prostorové rozšíření v českých zemích se omezuje na poměrně úzký pruh území 
převážně při hranicích se Slovenskem. Chtěl jsem prozkoumat tvrzení, že západně od této hranice 
se zbojnické písně nevyskytují a hledal jsem za tímto účelem písně z Čech, které zbojnickým 
písním svojí tématikou odpovídají. Skutečně jsem asi 20 takových písní našel -jsou to písně 
s tématy krádeže, vězení či šibenice. Když jsem je však srovnal s písněmi zbojnickými, zjistil 
jsem, že je zde podstatný rozdíl. V žádné z nich se nevyskytuje substantivum pro označení 
zbojníka. V prostředí Čech se sice toto slovo nevyskytovalo - v pověstech mu odpovídá výraz 
loupežník- ale ten se v české lidové (venkovské) písni nevyskytuje vůbec, nalezneme ho pouze 
ojediněle v městské odrhovačce "Třináct černejch loupežníků" či v písni kramářské. 

Tento rozdíl je zjevně podstatný. Zajímavé při tom je, že naopak mezi moravskými a 
slovenskými písněmi nacházíme písně, které rovněž substantivum ,.zbojník" neobsahují a přesto 
jsou obecně za zbojnické považovány. U některých to lze vzhledem k tématu předpokládat, ale 
přesto jejich "příběh" sám o sobě lze někdy interpretovat také jinak než jako zbojnický ( .. Dyž 
sme přišli k potoku "194

). U některých pak ani z pouhého textu není zřejmé, že jde o zbojnickou 
tématiku, přesto je sběratelé označili poznámkou "zbojnická píseň" (., Ked zme šli na hody" 195

), 

patrně proto, že byli informováni od zpěváků, že jde o zbojnickou píseň. Někdy je také možno 
dokumentovat obecnou představu o tom, že jde o zbojnickou píseň, tím, že píseň se zpívá ke 
"zbojnickému" tanci. Tak například píseň .. V Ostravici pána není. co by ňa dal do vězení... . .1 96 se 
zpívá ve Slezsku k tanci označovanému mj. jako "zbojnický skok" a je všeobecně považována za 
píseň zbojnickou (známější je její západoslovenská varianta .,Na Kysuci pána není" 197

). i když 
samotný text neobsahuje slovo "zbojník". Neznámými cestami zabloudila tato píseň do jižních 
Čech, kde ji zaznamenal sběratel Čeněk Holas - jde o jeden z mála případů, kdy píseň se 
zbojnickou tématikou přeskočila zmiňovanou hranici. Čeněk Holas ji doprovodil, neznaje zřejmě 
její slovenské či slezské varianty, touto poznámkou: "Tato dúležitá historická píseň patrně 
pochází z roku 1848. Osvobození selského stavu z roboty bylo něco tak radostného, že sedlák svúj 
výkřik projevil touto písní. Dlužno připomenouti, že i kněží měli své světské statky, na nichž 
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konala se robota jako na statcích všech. '' 198 Jakoby tato píseň vytržena z kontextu přestala být 
písní zbojnickou. Důležitost toho kontextu je pozoruhodná, neboť všechny české písně, které 
jsem shromáždil jako protějšky k moravskoslezské a slovenské zbojnické písni, nemohou být 
označeny jako "zbojnické" právě proto, že jim chybí onen kontext. Zbojnickou píseň právě dělá 
její kontext a umístění v ostatní písňové tradici, píseň vytržena z tohoto prostředí nemusí být 
pochopena a může svůj původní smysl ztratit. 

Při srovnání s německými sbírkami loupežnických písní vystupuje do popředí ještě jeden 
aspekt. Pokud by někdo zmíněné písně včetně kramářských písní o slavných loupežnících vydal 
např. pod názvem "České loupežnické písně", nebyl by v zásadě problém fenomén "česká 
loupežnická píseň" zkonstruovat. Znalec zbojnické písně slovenské by nad tím nejspíš pokrčil 
rameny s tím, že toto nejsou žádné zbojnické písně. Zároveň by to však byla silná munice pro 
postmoderní skepsi, neboť to vyvolává otázku: Není zbojnická píseň také pouhým takovým 
konstruktem z rukou folklórních sběratelů? Možná je konstruktem (to závisí od definice 
konstruktu), ale ne z rukou sběratelů, ti sice mohli přidávat ke zbojnickým písním někdy další 
písně i neoprávněně, ale nemohli vytvořit celou tuto tradici. Mnoho pramenů svědčí naopak o 
tom, že zbojnická píseň je provázána s celou karpatskou lidovou kulturou a že fenomén 
"zbojnické tradice" tu existoval dříve než se sběratelské úsilí započalo. Sběratelé by nikdy 
nemohli tradici zbojnické písně vytvořit pouhou klasifikací, v tom případě by šlo o paběrky, jaké 
jsem nalezl v Čechách, ale nikoliv o stovky všeobecně oblíbených písní. 

Ve chvíli, kdy ovšem tato tradice již existuje, vidíme, že stejně jako v případě pověsti 
zasahuje sběratel do podoby, která je nám dnes přístupná. Na rozdíl od pověsti má sběratel menší 
vliv na znění písně, nezasahuje do jejího textu (až na výjimky jakými byli ti sběratelé, kteří 

nahrazovali v písních vulgární výrazy), uskutečňuje však výběr toho "hodnotného" a tím 
spoluurčuje představu o tom, co je "lidová píseň". Zákonitě podobný výběr spoluutváří představu 
o tom, co je píseň zbojnická. Snaha shromáždit větší množství zbojnických písní pak může 
hypoteticky vést ke snaze o začlenění písní, u nichž je souvislost se zbojnictvím pochybná nebo 
přímo násilně domyšlená. Skutečně jsem se setkal s písněmi, které prostě za zbojnické nemohu 
považovat, přestože jsou ve zpěvníku označeném jako zbojnické písně. Stejně tak považuji za 
zjevný omyl přiřazování některých písní, kde se vyskytuje jméno Janíček, k písním o Jánošíkovi, 
přestože k tomu přistupovali i seriózní badatelé. Janíček je natolik rozšířené jméno, že prostě 
nelze považovat každého Janíčka v písni za Jánošíka jen proto, že je to zbojník. Je sice pravda, že 
nezřídka docházelo i v pověstech k zaměňování jména Janíček s příjmením Jánošík, ale těžko v 
baladě, podle níž Janíček zavraždil svou milou či ženu, když ostatní tradice o Jánošíkovi vždy 
zdůrazňuje právě okolnost, že nikdy nikoho nezabil. Tato píseň nemohla být přiřazována k 
Jánošíkovi v oblastech, kde byla tato narativní tradice dostatečně známa. K případnému 

ztotožnění obou jmen mohlo dojít pouze omylem. O tom, že by k takové záměně mezi nositeli 
písně došlo, však nemám zprávy. 199 (Pochopitelně k tomu mohlo docházet v důsledku interakce
sběratel se zajímá o zbojníka Jánošíka a informátor mu nabídne Janíčka, Dagmar Klímová se 
zmiňuje o tom, jak sběr jánošíkovských pověstí na Horňácku, způsobil, že vypravěč začal k 
Jánošíkovi připojovat další zbojnické látky.200 Tento druh "podněcující" interakce však lze v 
obecně sestavených zpěvnících vyloučit.) 

Ať už geneze žánru karpatské zbojnické písně byla jakákoliv, je nepochybné, že tento 
fenomén vychází z ústního tradování. Je také zřejmé, že v Čechách a na západní Moravě se 
zbojnická píseň nevyskytuje. Tato skutečnost je z jistého důvodu velmi pozoruhodná. Hranice 
rozšíření zbojnické písně byla totiž pro ostatní písně běžně prostupná. Proč tedy právě zbojnické 
písně přes tuto hranici nepřecházely? (Dostaly se za ni i vypravěčské látky se zbojnicko
loupežnickou tématikou, i když se západně od tohoto předělu vyskytují v podstatně menším 
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množství.) O této hranici můžeme také říci, že se v podstatě shoduje s hranicí geomorfologickou 
mezi Západními Karpaty a Českou Vysočinou (geomorfologická subprovincie, která zahrnuje 
téměř celý zbytek dnešní České republiky). Také se shoduje s obecně uznávanou hranicí 
muzikální, neboť lidová hudba na obou stranách vykazuje četné signifikantní odlišnosti. 
(Neznamená to, že by přes tuto hranici nepřecházely některé nápěvy, ale jejich pohyb přes tuto 
hranici byl podstatně menší než v jiných směrech. Podíl společných písňových textů je ovšem 
znatelně větší.) Žádná z těchto skutečností však nemůže vysvětlit, proč přes ni nepřecházely 
právě zbojnické písně. Do třetice je to však hranice, za níž se podle obecného mínění českých a 
slovenských badatelů nerozšířilo (sociální) zbojnictví. 

Je nasnadě opatrná otázka, zda tato představa odborníků nebyla již dopředu poněkud 
determinována právě popsaným rozšířením zbojnické tradice. Veškerý výzkum (sociálního) 
zbojnictví v západoslovanské oblasti šel po stopách této tradice a nevím o tom, že by někdo 
zkoumal rozdíly mezi karpatskými zbojníky a českými loupežníky podle soudních pramenů. I 
naše závěry v této oblasti je třeba předkládat s výhradou, že byly učiněny pouze na srovnání 
nejproslulejších postav a tedy na malém zlomku skutečného počtu karpatských či 
mimokarpatských loupežníků. Zdánlivě však naše srovnání poukázala směrem k potvrzení 
hypotézy o zásadní odlišnosti mezi oběma jevy. Přijatelná pracovní hypotéza by tedy byla, že 
nepřítomnost zbojnické písně na území západně od Karpat je indikátorem nepřítomnosti 
sociálního zbojnictví. 

Tato hypotéza by skutečně ohraničení výskytu zbojnické písně objasňovala. Pokud se 
zbojníci rekrutovali z řad venkovanů a zbojnictví bylo jimi tolerováno, což odpovídá naší definici 
sociálního zbojnictví, pak by to znamenalo, že se prostě v těchto písních odráží zkušenost 
venkovského obyvatelstva s touto formou činnosti. Navíc charakteristickým znakem lidové písně 
je právě skutečnost, že si bere převážně náměty z běžné životní zkušenosti. Snažil jsem se to 
dokumentovat v předešlé kapitole tím, že povolání či místní názvy, které se v lidové písni 
vyskytují pocházejí v drtivé většině ze stejného sociálního prostředí a ze stejného regionu jako 
písně. Výskyt zbojnických témat v lidové písni je zde srovnatelný s výskytem nejčastěji se 
vyskytujících povolání, která se zároveň ve venkovském prostředí skutečně provozovala. Pokud 
se podíváme na příbuzný fenomén pašerácké písně v českých zemích (příbuzný v tom smyslu, že 
jde o morálně neodsuzovanou trestnou činnost), zjistíme, že pašerácké písně se vyskytují toliko v 
pohraničí.201 Toto "vědecké zjištění" může znít jako podařený vtip, uvažte však, prosím, že v 
umělé české písni je nejčastějším povoláním námořník. Je to jen další potvrzení diametrální 
odlišnosti lidové a umělé písně, co se týče zobrazovaných témat. 

Na mapce výskytu českých pašeráckých písní je vidět, že je nacházíme právě tam, kde 
bychom očekávali větší frekvenci pašování u česky mluvícího obyvatelstva. V Čechách ji 
najdeme v podstatě tam, kde se vyskytovalo české etnikum v blízkosti někdejší státní hranice 
habsburské říše s Německem. Na Moravě ji pak nalézáme poměrně hojně na chudém a hornatém 
Valašsku při hranicích s Uhrami. 
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j Výskyt pašeráckých písní (českojazyčných) na území České republiky. 

Na následující mapce můžeme ukázat hranici rozšíření zbojnické písně, jak ji vytyčili již 
zmiňovaní autoři Šrámková a Sirovátka. Hranice se v tomto případě týká zbojnických balad, 
přičemž je označen zvlášť prostor, kde se vyskytují všechny moravské zbojnické balady (hustší 
šrafování), od území, kde nacházíme jenom některé z nich (řidší šrafování). Lyrické písně 
zbojnické, u kterých lze spíše než u balad předpokládat souvislost s výskytem zbojnictví jako 
sociálního jevu se vyskytovaly na území jen o něco málo menším. (Museli bychom si zde 
odmyslet nížinnou část jihomoravského Slovácka.) 

135 

~Hranice výskytu karpatské zbojnické 
balady na Moravě. Řidší šrafování 
vyznačuje území, kde se vyskytují jen 
některé typy balad. 202 

... 



V minulé kapitole jsme ukazovali, jaká povolání jsou zastoupena v lidové písni. Pokud 
bychom chtěli srovnat, jak často se vyskytují zbojníci ve srovnání s ostatními povoláními, stavy a 
hodnostmi, nabízí se jako vhodný region pro tuto statistiku moravské Valašsko. Je to oblast z 
nejhojnějším výskytem zbojnických podání v České republice. (Ačkoliv jejich intenzita zde není 
ještě taková jako na slovenské Detvě či polském Podhalí.) Statistiku, kterou jsem provedl na 
základě poměrně rozsáhlých Valaských pěsniček I.- V A. Kubeši aJ. Poláška (celkem 802 písní), 
zachycuje přiložená tabulka. Zbojník je podle ní na Valašsku čtvrtým nejčastějším "povoláním" 
po sedlácích, pastevcích a myslivcích. Dostává se tak před jinde hojně frekventované formany, 
mlynáře či kováře. V této statistice jsem stejně jako u předchozích postupoval tak, že jsem bral v 
potaz pouze podstatná jména označující danou osobu. Nejsou zde tedy zaznamenány písně se 
zbojnickou tématikou, ve kterých se slovo "zbojník" nevyskytuje?03 Za zmínku stojí, že výrazně 
větší množství zbojnických písniček se sběru obou autorů obsahuje teprve po jejich smrti vydaný 
sborník Písně z doby roboty, zbojnické a vojenské, ten jsem pochopitelně do statistiky zařadit 
nemohl. 

Povolání a stavy ve valašské písni 

sedlák, hospodář, Qazda 21 11,8% 

valach,_pastý_ř, bača aiJ_od. 19 10,7% 

myslivec, hajník, polesný 19 10,7% 

zbojník, zloděj, lapač, hajduk1 15 8,4% 

fojt, rychtář, pudmistr 11 6,2% 

král, císař, kníže 9 5,1% 

šenkýř, šenk_ýřka 8 4,5% 

pán, hrabě 7 3,9% 

forman 6 3,4% 

mlynář 6 3,4% 

hofeť' 5 2,8% 

obrajt, abšaur, lancvoš3 5 2,8% 

kněz 4 2,2% 

doktor 4 2,2% 

kuchař, kuchařka 4 2,2% 

ostatní4 35 19,7% 

178 
Poznámky: 
1) Slova "zloděj", "lapač" a "hajduk" jsou v daných písních použita 
jako synonyma ke slovu "zbojník". Celkem ve 4 písních se vyskytuje 
některé z těchto synonym. 
2) podruh 
3) pohraničník, celník 
4) ostatní: zeman, portáš, kat, šafář, dráteník, hamerník, kovář, 
žandár, malíř, zvonař, hrobař, masár, pekař, pláteník, dráb, raubčík 
(pytlák), rechtor, rybář, řemeslník, řezník, sklenář, soukeník, tkadlec, 
kolář, kramář, žebrák, křiváčkář (nožíř) 

Karpatská zbojnická píseň 

Přejděme nyní k charakteristice zbojnických písní v karpatské oblasti. Písně zbojnické 
můžeme rozčlenit podle různých kritérií na několik typů- v první řadě na písně lyrické a epické, 
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potom na písně o historických postavách, písně o zbojnících anonymních, a písně o zbojnících 
pojmenovaných, leč historicky nedoložených; do třetice je podle mého soudu možné rozdělit jako 
tři zvláštní kategorie za prvé písně, kde vystupuje zbojník či zbojníci v I. osobě - zpívají tedy 
jakoby sami za sebe, za druhé písně, které vypráví o zbojnících ve 3. osobě, a za třetí písně, kde 
je zbojník oslovován, případně je s ním veden dialog - tedy určující pro charakter písně je 2. 
mluvnická osoba. Nebudeme zde ovšem usilovat o systematizaci zbojnických písní, jde nám 
pouze o zevrubnou charakteristiku a přehled různých podob, jaké může píseň nabývat. 

Ve zbojnické epice lze v zásadě odlišit písně historické (upomínající konkrétní jména a 
události) a balady, které se neváží ke konkrétní postavě (bezejmenní zbojníci či zbojníci s 
"obecným" jménem jako Janíček). Obecně lze říci, že zdaleka ne všechny epické písně o 
zbojnících v karpatské oblasti zbojníky idealizují. Podle Šrámkové a Sirovátky je například pro 
moravskou a slezskou baladu charakteristické, že podávají zbojníka v negativním světle: "Ve 
všech moravských a slezských baladách vystupují zbojníci jako nebezpečný, hrozivý a krutý živel, 
ohrožují život člověka, zpúsobují krvavé tragédie a vyvolávají hrúzu. '' 104 Postavy idealizovaných 
hrdinů v nich chybí, přestože tento obraz zbojnictví není moravskoslezské tradici vůbec cizí- v 
pověstech a lyrických písních jsou zbojníci často prezentováni jako ochránci chudých a mstitelé 
křivd. 

Přesto se rozšíření tohoto negativního baladického obrazu zbojníka v zásadě prostorově 
kryje s rozšířením písní, které zbojníky idealizují. Téměř všechny tyto balady jsou obecně 
rozšířeny také na Slovensku a v jižním Polsku, některé rovněž na Ukrajině, západním směrem se • 
však nešířily. Podle Šrámkové a Sirovátky nacházíme západněji pouze dva naprosto ojedinělé 
výskyty dvou balad (v Čechách baladický typ "Okradená krčmářka", u Lužických Srbů pak 
zkrácenou variantu typu "Rubinek"), ovšem tyto varianty jsou zkráceny, neobsahují slovo 
"zbojník'· ani jeho ekvivalent a většinou v nich nenacházíme ani loupežnou tématiku?05 Na 
Slovensku však vedle těchto balad existuje řada epických písní, které líčí zbojníky ve světle 
pozitivním. Většina této písňové epiky se váže ke konkrétním postavám a konkrétním událostem 
(u Šrámkové a Sirovátky jsou charakterizovány jako písně zpravodajské - tedy zpravující 
posluchače o skutečné události). Řada těchto písní zpívá o zbojníkově chycení či smrti - o 
Jánošíkově dopadení a popravě (,, Čo s a stalo v no ve··, "Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval"), 
o V dovčíkovi (" Čo sa stalo vnove v Kobeliarove "), i o dalších skutečných zbojnících "Zabili, 
zabili Demikáta Pata .. či o zbojnících Kapustovi a Ursínym píseň" Zabili, zabili dvoch chlapcov 
bez viny".206 Podobné písně pak nacházíme také v tradici karpatoukrajinské- o Dovbušově zabití 
nejčastěji s incipitem "Oj popid haj zeleneňkyj '' 207 či o zabití Ilka Lepe je "Na zelené polonině 
zvony zazvonily" (v českém překladu J. Spilky).208 

Tato "zpravodajská" píseň se udržela na Slovensku poměrně dlouho, A. Melicherčík 
například dokazuje, že píseň ., Zpoza vrch Pol'any slniečko vychodí" o zbojníkovi, kterého 
kamarádi proti vůli jeho ženy vylákají na zboj a on při tom zahyne, připomíná tragickou smrt 
Matúše Budáče z Detvy roku 1912?09 Zmiňovaná balada z Podkarpatské Rusi o zabití Ilka 
Lepeje pak zachycuje událost z roku 1935, kdy byl Ilko Lepej obklíčen a zastřelen četníky, 
zatímco jeho druhovi Juraji Klevcovi se podařilo uniknout. 

Stojí však za připomenutí, že i na Moravě se tradují písně o smrti některých zbojníků, 
které Šrámková a Sirovátka k lidovým baladám nepřiřadili ze dvou důvodů- neobsahují příběh a 
některé zároveň nejsou lidového původu. To je např. případ písní o smrti zbojníka Ondráše 
( .. Sem chaso spěchajte" a "Zavolejte mě Ondráška"), která vznikla jako kramářská píseň, 
zlidověla a nabyla nejrůznějších variant nebo píseň (patrně naopak lidového původu) o 
umírajícím zbojníku Adámkovi, která zřejmě připomíná smrt zbojníka známého jako Adámek či 
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Adamčík roku 1641. Tyto moravské písně představují jakousi velice skromnou paralelu ke 
slovenské písni o skutečných zbojnických osobnostech.Z 10 

Nejrozsáhlejším písňovým útvarem o zbojnících ve slovanské části Karpat je pak píseň o 
Oleksu Dovbušovi "Posluchajte !judy dobri, ščo choču kaz a ty", která má až 468 veršů a vypráví 
příběh takřka celého Dovbušova života.2ll Obecně se zdá, že východoevropská zbojnická epika 
obsahuje útvary většího rozsahu než středoevropská, to platí např. i o moldavských zbojnických 
baladách. Pro srovnání nejrozsáhlejší jánošíkovská píseň, která je zachována v ojedinělém zápisu 
z 2. pol. 18. století, má rozsah 206 veršů.Z 12 Tato píseň ovšem není lidového původu, je jakousi 
netištěnou obdobou kramářské písně zpívané za účelem výdělku. 

Ještě chci zmínit hypotézu, že balady, které líčí zbojníka negativně představují starší 
vrstvu zbojnické písně. Tuto tezi zmiňují například Šrámková a Sirovátka.Z 13 Pro jejich tvrzení 
svědčí okolnost, že balady o krutých zbojnících obsahují postavy anonymní či se jmény, k nimž 
nemůžeme přiřadit žádnou historickou osobnost. Tuto tezi by také mohla podpořit skutečnost, že 
jedna z těchto balad (,Zbojník a vozka") byla, jak jsme o tom psali v předchozí kapitole, v 
českých zemích rozšířena přinejmenším už před rokem 1490, tedy mnohem dříve, než žili 
nejstarší zbojníci folklórním podáním idealizovaní (Adamčík, Ilčík), kteří spadají až do poloviny 
17. století. Většina karpatských epických písní o kladných zbojnících pak pojednává o osobách z 
18. či 19. století. 

Vyžadovalo by bohužel příliš mnoho prostoru, kdybychom se pokoušeli charakterizovat 
všechny typy zbojnických písní, proto se omezím na ojedinělé příklady, které jsou podle mého 
soudu dostatečně reprezentativní. Zmiňovaná balada ., Zbojník a vozka" nejčastěji s počátkem 
"Jede forman dolinú" líčí přepadení a oloupení vozky zbojníky. Zbojníci chtějí, aby vozka 
vypřáhl koně a on odpovídá, že by jim nebyl po vůli, kdyby ho zastavili v polích a ne v lese (v 
horách), tady by ho však zabili a žena a děti by ho litovaly.214 V dalším typu balad (,.Zbojníkova 
žena") se vyskytuje např. motiv o ženě, která zpívá svému dítěti ukolébavku o otci zbojníkovi. 
Muž ji slyší, chce ženu potrestat a jede s ní do pole, kde jí říká: 

"Sedni, ženo sedni dolů, 
já ti zetnu hlavku tvoju." 

"Podaj, služko, daj synáčka, 
nech mu bozkámjeho líčka." 

Jedno líčko pobozkala, 
druhé líčko vyhryzala. 

"Tu máš synu na památku, 
• . . I k "21s ze tt stma otec mat u. 

Písně o zabití, dopadení či popravě zbojníků zdůrazňují naopak spíše pozitivní vlastnosti 
svých hrdinů - odvahu, ušlechtilost a lidskost. Jánošík tancuje kolem šibenice a s těžkým 
závažím na nohou si při tanci poskočí "ešče 1.-ýše teho háka, čo ho kat obesiu".Z 16 V některých 
verzích je se objevuje i motiv, jak Jánošík na šibenici ještě tři dni kouří fajfku, než zemře. U 
Adámka zase vystupuje před smrtí do popředí určitá neheroizovaná velkorysost, když na otázku, 
kam dal naloupené peníze, odpovídá: "Neco sem propíjal, neco chudobě dal. "217 Umírající 
Oleksa Dovbuš pak podle jedné verze nabádá své druhy, aby zanechali zbojnického řemesla 
(ocitujeme v překladu I. Olbrachta): 
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"Chlapci mojí, nechte zbraní, 
nechte krve prolévání. 
Lidská krev, to není voda, 

I . . ... "k d 218 pro evatt J 1 Je s ·o a:· 

Lyrické písně zbojnické jsou pozoruhodné právě tím, že zde často vystupuje zbojník v 
první osobě a že tedy zpívá jakoby sám za sebe nebo je s ním v písni veden dialog. Právě 
nápadný rozdíl mezi těmito lyrickými písněmi a několika málo českými písněmi s loupežnickou 
tématikou, které můžeme považovat za vyslovené "odrhovačky" mě vedli v mé dřívější práci k 
rozlišení dvou typů zbojnické tradice: 1) zbojnická (loupežnická) tradice autentického typu, 2) 
loupežnická (zbojnická) tradice druhotného typu. Zbojnickou tradici autentického typu jsem 
definoval jako útvary, které nesou takové znaky, jako by jejími tvůrci a nositeli byli lidé dobře 
obeznámení se způsobem zbojnického života, tedy zbojníci sami nebo jejich blízcí.219 

Upozorňoval jsem při tom na některé realistické detaily ze zbojnického života- např. představa o 
sezónní povaze zbojnictví naproti naivní představě české loupežnické tradice o tom, že loupežník 
žije výhradně v jeskyni. Domníval jsem se, že taková tradice mohla vzniknout pouze tam, kde 
existovalo (sociální) zbojnictví jako takové. Také mi přišla tato teze příhodnější, než v odborné 
literatuře rozšířená představa o tom, že na západ od Karpat se zbojnická tradice nevyskytovala. 

Od té doby jsem se setkal se silnými výhradami proti této tezi, přesto však výskyt velkého 
množství zbojnických písní, mě nutí se dále zabývat otázkou, nakolik jsou právě lyrické 
zbojnické písně, v nichž vystupuje zbojník v první osobě, indikátorem sociálního zbojnictví. 
Nesnažil jsem se pochopitelně tvrdit, že tyto písně skládali či zpívali zbojníci, označil jsem pouze 
jejich tvůrce za "dobře obeznámené se zbojnickým způsobem života". Přesto však zůstává 
otázkou, zda se na nich skutečně významně nepodíleli zbojníci samotní. Na to lze pochopitelně 
namítnout, že může jít o stylizaci do role zbojníků a že odpověď nelze empiricky ověřit a otázka 
je tudíž nesmyslná. Pokud by se však jednalo o stylizaci, byla by to pak v lidové písni neslýchaná 
výjimka. Zbojníci by byli totiž tak zřejmě jedinou skupinou lidí, do nichž se autoři lidových písní 
stylizují. Pokud docházelo u jednotlivých zpěváků k sebestylizaci do této role (a nejspíš tomu i 
tak bylo), pak se domnívám, že je to možné jedině skrze to, že zbojnictví bylo uznáváno, zbojníci 
ve venkovské společnosti obdivováni a zbojnická tradice již v souladu s tím do určité podoby 
rozvinuta. Potom při odeznívání zbojnictví se mohli mladí muži ještě alespoň v písni 
připodobňovat ke zbojníkům, kteří symbolizovali mužské vlastnosti- sílu, odvahu, velkorysost. 
Těžko však ve společnosti, kde bylo zbojnictví vnímáno čistě negativně, by bylo myslitelné, aby 
si někdo v zazpíval před muzikou zbojnickou píseň. Vystavil by se patrně riziku posměchu asi ve 
stejné míře, jako kdyby o sobě veřejně prohlásil, že je zloděj. 

Lyrické zbojnické písně, kde vystupuje zbojník jakoby sám za sebe, pochopitelně nelíčí 
zbojníka v negativním světle. V zásadě se pohybují mezi dvěma základními póly- vyjádření síly, 
odvahy, energie nebo i radosti ze života a negativní prožitky pronásledování, chycení, uvěznění, 
tragické smrti či její hrozby. Velká část písňového repertoáru je společná celé oblasti Západních i 
Východních Karpat. Co se týče Slezska a Moravy, je pravděpodobné, že do těchto oblastí se 
písně zbojnické písně šířily především ze Slovenska. Slovenský zbojnický repertoár je totiž o 
poznání bohatší. Příznačná je již zmiňovaná skutečnost, že mezi zbojnické písně jsou řazeny i 
takové, které neobsahují slovo "zbojník" ani tématiku loupeže. Přesto v kontextu lidové tradice 
jsou bezpochyby za zbojnické písně považovány. 

Opět pro ilustraci uvedu několik - pokud možno typických - příkladů. Charakteristickou 
písní je píseň "Paďme, chlapci, paďme zbíjat ", která líčí odchod na z boj a odráží rovněž sezónní 
povahu zbojnictví. 
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Poďme, chlapci, poďme zbíjat, 
však nemáme za co pijat, 
ej, už sa nám začala, 
ej, bučina rozvíjat. 

Obúvajte, chlapci, krpce, 
kerý máte smělé srce, 
ej, a já ho jeden mám, 
ej, na zboj sa pobírám. 

Karabina, dve pištole, 
sbohom buďte děti moje, 
ej, ženička boskaj ňa, 

• • v v k . v 220 eJ, naJasen ce aJ na. 

V písních je jaro spojováno z odchodem na zboj a podzim s návratem. Dalším 
charakteristickým rysem je spojování zbojnictví s pastevectvím. Poměrně málo písní líčí odchod 
na zboj od jiných povolání (rolník, hajník), nejčastěji v písních opouští zbojník ovce, aby se dal 
na tuto dráhu. (,.Ovce, moje ovce, nech vás pase gdo chce, já vás pást' nebudem, rači na zboj 
pujdem. "221

) Smělost a pocit síly je opět možné dokumentovat velkým množstvím písní, zaznívá 
i písni .. Paďme, chlapci, paďme zbíjat"', dalším příkladem může být text: .. Nebojím se jeden, čo 

, 'd d .. 222 vas prz e se em ... 
Odvrácenou stránku, pak reprezentují písně o chycení, uvěznění či popravě, v lyrických 

písních často v podobě uvědomované hrozby. V jedné písni dává zpěvák přednost smrti před 
lapením: "Nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia ... "223 Velmi rozšířeným motivem je 
hrozba šibenice, např. mnohokrát obměňovaný motiv: ,. Šibeničke troje, kerie že ste moje . ... "224 

• O něco poznání se pak vyskytuje motiv hrozby mučení, v následující písni je spojen s 
odhodláním nezradit kamarády: 

Hej, či ma budú variť, 
či v kolese lámat", 
nebudem vodlovať, 
pokým budem vládať. 

Hej, l'udia sa nazdajú, 
že ja vyvodlujem, 
veď ja moje kosti, 

v • • 225 
raceJ opanuJem. 

nebo: Nebudemjajaviť, 

čo ma budú variť, 
lebo by ma mohli, 
kamaráti zabiť.Z26 

Důležité jsou také hojně rozšířené motivy chudoby a nesouhlasu s jednáním pánů, které 
zaznívají buď v písních o slavných zbojnících nebo též jako příčina a motivace odchodu na zboj u 
těch bezejmenných. Např. ve známé písni: 
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Héj, hore háj, dolu háj, 
hore hájom chodník. 
Mój otec bol dobrý, 
já musím byť zbojník. 

Hej, já musím byť zbojník, 
bo krivda veliká. 
Nepravda u pánov, 

d b . "k 227 prav a u z OJni ·a. 

O lyrických písních o slavných postavách platí podobná tvrzení jako o písních epických, 
že z nich totiž vyznívají kladné vlastnosti těchto hrdinů. Zajímavé jsou písně charakteru 
rozhovoru, kde např. Jánošík odpovídá na výtky, že se věnoval zbojnictví. V těchto pomyslných 
odpovědích Jánošíka zaznívají silné sociální motivy: 

Veď somja nezbíjal chudobných žebrákov, 
ale som ja veru zbíjal pánov vlkolakov, 
Zbíjal som ja, zbíjal, nerolníkov prvých, 
ale som ja nevylelludskéj kvapky krvi. 
Nebojím sa Boha, že by ma pokaral, 
od bohačov som bral a chudobným dávai.228 

nebo v odpověď pánům: 

Zbíjau som ja, zbíjau, sedem róčkov v lete, 
. . k l'k b" d I' d d . 229 a vy, pam, ·o ·o, ten te ny u nete. 

Nebudu se zde pokoušet o typologický přehled karpatské zbojnické písně z toho důvodu, 
že považuji za prvořadý úkol srovnání s písněmi západnějšími - českými a německými, proto 
také zůstaneme u této co nejstručnější charakteristiky. Ostatně o karpatské zbojnické písni bylo 
napsáno již mnoho publikací. Nakonec však asi tyto písně nejlépe promlouvají samy za sebe. 

České písně s loupežnickou tématikou 

O českých nekarpatských písních můžeme pojednat velice krátce. Lidové p1sne 
loupežnické se tu totiž prakticky nevyskytují. Najdeme zde dvě kramářské písně o Babinském, 
které líčí Babinského jako šlechetného loupežníka, jednu kramářskou píseň o Graselovi, kde je 
obraz loupežníka negativní, a asi čtyři "odrhovačky" - píseň "Na kopečku v Africe" o 
Babinském, dvě písně o Leciánovi a staropražskou "Třináct černejch loupežníků''. Základním 
znakem těchto písní je obhroublý či černý humor, např. v posledně jmenované písničce: 

Třináct černejch loupežníků zavraždilo kupce, 
vrazilo mu nůž do krku jako ňákej čubce. 

Plíce už mu z krku lezou, játra už se kazí, 
chacha chacha, cheche cheche, chechtají se vrazi ... 230 
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Kramářské písně o Babinském jako jediné utvářejí obraz šlechetného loupežníka. 
Nezlidověly však natolik jako o více než sto let starší písně o Ondrášovi, aby se vytvořily nové 
varianty v ústním podání. V písních o Babinském se objevuje např. motiv olupování bohatých a 
obdarovávání chudých: 

Boháčům a lichvářům bral jmění, 
chudého prý vždycky ušetřil, 
ano, peníze, co odňal možným, 
v v b , . dvJ"J231 casto s potre nym1 roz e 1 . 

Zajímavý je pak moralizující závěr, podle něhož vystupuje Babinský z vězení očištěn od 
svých hříchů. Motiv, který je ústní tradici podle mého soudu cizí a patří spíše do literatury. 
"Lidový" zbojník dělá bezpochyby dobrou věc a rozhodně není člověkem svedeným na scestí 
dobrými úmysly. 

Dlouho želel činu svého, 
velké činil pokání. 
Bůh mu dal věku dlouhého, 
vystoup' zas očištěný. 

Věčí božské smilování 
je než lidské provinění, 
Bůh nás i jej miluje, 
necht' at' Babinský žije!

232 

Zmiňoval jsem se o tom, že některé české písně obsahují tématiku krádeže, uvěznění či 
šibenice, aniž bychom je však mohli jako jejich karpatské protějšky označit za písně loupežnické, 
neboť žádná z těchto písní neobsahuje slovo "loupežník". Písniček tohoto druhu je také ve 
srovnání s karpatskou oblastí v Čechách jen nepatmé množství. Můžeme uvést alespoň jeden 
ilustrativní příklad: 

My jsme dvá zjedný vesnice, 
krademe husy slepice. 

Kdyby byl rychtář taky pes, 
k dl b , . I. 233 ra a y s nam1 ce a ves. 

Mluvili jsme ještě o dvou ojedinělých případech, kdy se karpatská zbojnická píseň dostala 
do Čech. Písnička "Ani pán. ani kněz"234 jako varianta k písni ,.Na Kysuci pána není" ztratila v 
Čechách zcela svůj původní význam. Zachovala si ho však jedna ze dvou variant baladického 
typu "Okradená krčmářka". Píseň popisuje loupežnického kapitána, který tancuje a zpívá a při 
tom udílí v písni kamarádům rozkazy, co mají v šenkovně ukrást. Stejně jako v dalších českých 
písních zde ovšem nenajdeme označení pro loupežníka. Zajímavá na ní je skutečnost, že je svým 
stylem již plně adaptovaná do českého písňového prostředí, nejedná se tedy o žádnou pozdní 
výpůjčku z moravského repertoáru. Uveďme z této balady, kterou bychom mohli trochu 
nadneseně označit za ,jedinou českou zbojnickou píseň" alespoň dvě krátké citace: 
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V maštali dva páry koní, 
dva kočové u nich spějí, 
hejdum, dydlum, hejdum dydlum, 
dva kočové u nich spějí. 

Ty dva páry koní vemte, 
ty kočové, ty tam nechte. 

[ ... ] 

V komoře je půl prasete, 
však ho jeden unesete. 

A ty Janku, s dlouhým Kubou, 
"k . v b' 235 poc ·eJ na me za vr mou. 

Německé písně s loupežnickou tématikou 

Německé písně s loupežnickou tématikou nejsou, jak již bylo řečeno, až na výjimky 
lidového původu. To se odráží i v edicích těchto písní, kde převažují texty kramářské či umělé. 
Přesto však poskytují velmi pestrý obraz, který při srovnání se zbojnickou tradicí karpatskou " 
nabízí řadu zajímavých otázek. V podstatě zde můžeme najít několik odlišných okruhů písní: 
Jsou to kramářské písně o slavných loupežnících, písně v rotwelschi - tuláckém argotu, které 
byly zaznamenány přímo "z úst loupežníků" a 3 básně od Philippa Schiitze - texty, u kterých 
bezpečně víme, že jejich autorem je skutečný lupič. Vedle toho zde existují jakési novější 
popěvky a odrhovačky na loupežnické téma a konečně několik málo lidových písní z 
venkovského prostředí o pytlákovi a loupežníkovi Hieslovi. 

Jako protějšek karpatských písní zbojnických nás mohou zajímat vlastně dva typy těchto 
písní -lidové písně o Bavorském Hieslovi a písně v argotu. Písně v jazyce podsvětí jsem nalezl v 
literatuře čtyři (nepočítaje v to novější text od H. Boehnckeho, inspirovaný slovníkem vagantské 
řeči z roku 151 0). Tyto texty byly zaznamenány na počátku 19. století příslušníky bezpečnostního 
a soudního aparátu od lidí, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Je tedy přinejmenším 
nepochybné, že tyto písně byly v lupičském prostředí skutečně tradovány. Píseň "Ein kesses 
Leben fiihren wir .. (Kettenschieberlied) zaznamenal H. L. Hermann od Christiany Delitzové, 
která ji údajně vytvořila se svým druhem Christophem Peterem Horstem. Oba dva byli v Berlíně 
roku 1813 upáleni pro zločin žhářství. 236 Píseň idealizuje bezstarostnost tuláckého života. Ve 
skutečnosti však jde o upravenou báseň Friedricha Schillera, která se dočkala několika takových 
přepracování. Boehncke a Sarkowicz k tomu poznamenávají, že proces přenosu mezi vysokou a 
nízkou kulturou byl obousměrný. Bylo prý pečlivě doloženo, že Schiller znal nevydané 
loupežnické písně, které mu posloužily jako materiál a vzor (bohužel zde není uváděn odkaz na 
práci, která toto tvrzení dokládá)_237 

Další píseň byla zaznamenána roku 1812 Ludwigem Adolfem von Grollmannem od 
zloděje a loupežníka Jacoba Heinricha Vielmettera (tzv. "Wetterauer Rauberlied" s incipitem 
"Hopsa Viva insgemein").238 Kromě toho zapsal Grollman text zvaný "Vogelsberger Vater
Unser .. a to ve dvou verzích. Jde o text, který byl používán při žebrání. Grollmann k němu 
zaznamenal, že mladí tuláci ("Gauner") využívali okamžiku, kdy muži byli v kostele nebo na 
poli, aby pomocí těchto textů, přednášených jako modlitby, vymáhali almužnu od hospodyň. Byl 
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to určitý projev furiantství a způsob, jak si dělat legraci z usedlého obyvatelstva, na jejichž 
almužnách byli závislí.239 

Za jedinou výjimku, kdy nacházíme písně s loupežnickou tématikou v selském prostředí, 
můžeme považovat písně o bavorském Hieslovi, které po způsobu lidových písní nabývají četné 
textové i nápěvné varianty a jsou ústním podáním rozšířeny na poměrně velkém prostoru, který 
zahrnuje - Bavorsko, Čechy, Horní i Dolní Rakousy, Štýrsko a Tyrolsko. Stojí ještě za zmínku, 
že tyto písně můžeme přiřadit stejnou měrou k písním pytláckým, neboť Hiesel byl nejdříve 
pytlák a pak teprve loupežník. Právě tradice pytláctví je v alpských zemích silná a není divu, že v 
selském prostředí vznikaly četné pytlácké písně či básně. Zřejmě není náhodou, že ve výběru 
Boehnckeho a Sarkowicze Schlimme Gauner. schone Lieder, převažují anonymní texty pouze v 
oddílu pytláckých písní. 

Nejrozsáhlejší soubor písní o Bavorském Hieslovi, který se mi podařilo najít, obsahuje 
článek od Viktora Zacka a Viktora von Geramba Die Lieder vom boarischen Hiasl in 
Deutschosterreich z roku 1919. Je zde celkem 17 písní, z nichž ovšem drtivá většina představuje 
velmi podobné varianty na jedno téma. Autoři článku rozlišují v písních o Hieslovi pět 

základních motivů a předkládají schéma jejich upotřebení v jednotlivých písních. Ve skutečnosti 
však jsou téměř všechny texty variantami dvou písňových typů - buď písně s motivem 
(tématikou) A, který představuje Hiesla- jeho sílu a odvahu a idylicky líčí volný život v lesích, 
nebo písně s příběhem B-E, přičemž jsou někdy tyto motivy poskládány v jiném sledu. V tomto 
příběhu Hiesel prosí (švagrovou) Terezu o nocleh (B). Ráno pak přijdou před dům myslivci a 
chtějí odvést Hiesla (C), dojde k přestřelce, v níž Hiesel zvítězí (D), odchází a vysmívá se 
myslivcům (E). Uveďme alespoň krátký citát k písním prvního typu: 

leh bin der bayrisch Hiesel 
Keine Kugel geht mir ein 
Drum fůrcht ich auch kein Jager 
Und sollts der Teufel sein 

lm Wald draul3 ist meine Heimat 
lm W ald draul3 i st mein Lebn 
Da schiel3 ich Reh und Hasen 
Und Wildsau auch danebn 

Es gibt kein schoneres Leben 
Als ich fůhr auf der Welt 
Der Bauer gibt mirs Essen 

240 Und wenns grad fehlt, noch Geld 
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Já jsem bavorský Hiesel. 
žádná kule mě netrefí. 
proto se nebojím žádného myslivce. 
kdyby to měl být čert. 

Venku v lesích je můj domov. 
venku v lesích je můj život, 
tady střílím srnce a zajíce 
a kromě nich také kance. 

Není krásnější život. 
než vedu na světě já, 
sedlák mi dá jídlo 
a když právě chybí. také peníze. 



Následují strofy o tom, že Hiesel chrání pole sedláků před zvěří a že teprve, až 
umře, budou mít myslivci klid, zatímco sedláci budou jeho odchodu litovat. Pouze jedna 
kramářská píseň vydaná u příležitosti Hieslovi popravy líčí tohoto loupežníka negativně. 
Ta však zjevně nedosáhla žádné velké obliby, neboť k ní chybí jakékoliv varianty či jiné 
d kl d ' ' d ' ' 241 o a y o ustmm tra ovam. 

Básnické texty, které bezpochyby pochází z pera loupežníka, jsou básně Philippa 
Friedricha Schlitze (zvaného Friedrich Mann) z Holzerlipsovy bandy. Nevíme sice o tom, 
že by byly složeny jako písně, přesto se o nich chci alespoň krátce zmínit. Friedrich Mann 
byl popraven roku 1812 v Heidelberku. V jedné básni se dojemně loučí se ženou, v jiné 
zas popisuje poslední svůj zločin a následné nešťastné chycení. V nejcitovanější pasáži z 
této básně pak v téměř "villonském" duchu obviňuje ze svého údělu chudobu: 

Die Armut, die war freilich schuld, 
weil man sie nicht mehr hat gedulďt. 
Die meisten Herrn sind schuld daran, 
d ll h . h 242 aJJ mane er tut, was er sonst mc t getan. 

Chudoba, ta byla arci vina, 
protoie ui jsme ji ne mohli trpět. 
Většina pánů je vina tím, 
ie mnohý dělá, co by jinak nedělal. 

Dalšími písněmi s loupežnickou tématikou jsou pak kramářské písně o slavných 
osobnostech, některé hodnotí postavy, které byly jinde idealizovány, negativně, např. 
vídeňská píseň o Graslovi, která byla přes negativní hodnocení loupežníka policií • 
konfiskována, či zmíněná píseň o Hieslovi. Idealizován je naproti tomu v kramářské písni 
krušnohorský pytlák Karel Stlilpner. Schinderhannes je rovněž částečně idealizován v 
písni "A uf, a uf i hr Kameraden .. (" Vzhzlru, vzhzlru, kamarádi''), která je koncipována jako 
ponaučení loupežnického vůdce svým kamarádům a je zakončena pochmurně 

romantickým obrazem posmrtného domova loupežníků na šibenici pod širým nebem. V 
písni ., leh bin se hon weit in der Welt rumkommen '' se pak tento vůdce loupežníků loučí 
se životem kajícně. Velmi oblíbená pak byla píseň od Christiana Augusta Vulpia o 
Rinaldu Rinaldinim, jejíž verze se zpívala i v češtině. 243 U skutečných postav je velmi 
pozitivní obraz prezentován u Karla Stiilpnera, který se o kořist dělí s chudými a chrání 
pole sedláků před zvěří. V jedné písni je také svým způsobem pozitivně zobrazen Grasel, 
který vkročí do hostince a zkrotí své loupežnické kumpány, kteří chtějí oloupit 
hostinského a zneuctít děvečku: 

, .... La/3t gschwindi die Dim los 
Gebts dem Wirtn sein Geld 
Mi holen uns von ďReichen 
Alles, was uns no fehlt.'' 244 

" ... nechte rychle děvečku 
dejte hostinskému jeho pení=e, 
vezmeme si od bohatých 
vše, co nám ještě chybí. '· 

Dvě z těchto písní jsem nedokázal zařadit k určitému typu, neboť mé znalosti 
německé písně nejsou tak hluboké a vydavatel jejich klasifikaci neuvádí. Je to posledně 
citovaná píseň o Graselovi (s názvem "Und i trau mi net eini '') a píseň o 
Schinderhannesovi ("leh bin se hon weit in der Welt rumkommen ''). Domnívám se, že 
jsou nejspíše písněmi zlidovělými, nelze však vyloučit ani původ lidový. Každopádně od 
běžné kramářské písně se oba tyto texty svým stylem liší. 

Vedle toho pak existují různé popěvky a parodie novějšího data, které bychom 
mohli srovnat se zmíněnými českými "odrhovačkami". Např. parodie na píseň o 
Rinaldinim: .,ln des Waldes tiefsten Griinden ist kein Rauber mehr zu jinden." ("V 
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nehlubších údolích lesů už není žádný loupežník k nalezení. "), která byla oblíbená kolem 
roku 1930. K textu se přidávaly koncovky, které napodobovaly různé jazyky - např. 

latinsky "In des Waldibus tiefstibus Griindibus ... " (francouzsky ., -ion", polsky ., -
ewistch", česky "-tschek" atd.)245 Podobně jako pro české písně je i pro mnohé z těchto 
popěvků charakteristický obhroublejší humor. 

Stručné srovnání a závěr 

Ukazuje se, že tradice zbojnických písní v karpatské oblasti je (ve srovnam s 
tradicí na západ od Karpat) něčím výjimečným. (Samozřejmě tento typ písní se vyskytuje 
i v dalších evropských oblastech- v Maďarsku, v Rumunsku, Moldavsku atd.) V případě 
tradice české a německé se však až na výjimky nejedná o lidové (selské) písně s 
loupežnickou tématikou. Touto výjimkou jsou písně a bavorském Hieslovi, přičemž není 
bez zajímavosti, že ho němečtí historikové označují za jediného německého sociálního 
banditu. V jeho vnímání selským obyvatelstvem se však odráží obdiv alpského 
obyvatelstva k pytláctví a pytlákům. Dochází zde tedy ke smíšení dvou rovin - tradice 
pytlácké a loupežnické, přičemž ta p:y1lácká je v německé lidové písni bezpochyby 
živější. Přesto tato pravděpodobně jediná výjimka z prostoru dnešního Německa. 
Rakouska, Čech a západní Moravy, zůstává notně skromná ve srovnání s tradicí 
karpatskou. Za jistou paralelu ke zbojnickým písním pak můžeme považovat písně v 
rotwelschi, kterých se ovšem dochovalo podstatně menší množství. Patrně takové písně 
žily v "jaunerském" prostředí jako folklórní útvary, i když se z nich mnoho nezachovalo. 
Můžeme je tedy svým způsobem považovat za písně lidové, ovšem nikoliv vesnické nebo 
selské. Jejich příznačným rysem je, že tyto písničky nepronikaly do repertoáru usedlého 
venkovského obyvatelstva, jinak by se totiž ocitly spíše ve sbírkách lidových písní než v 
zápisech policie. 

Povšimněme si ještě několika drobných rozdílů. Pozoruhodné je, že v karpatské 
písni nedochází k tomu, že by se zpěvák písně stylizoval do role svého hrdiny. Jánošík je 
ten, kdo je v písni oslovován a případně odpovídá, ale ne ten, kdo píseň zpívá. Nikdy se 
nemůže stát, aby písnička začala ve stylu: "Já jsem bavorský Hiesel..." Jiné dvě písně 
(jedna z nich je kramářská) zase zpívá v první osobě Schinderhannes. V české kramářské 
písni jsem se však také s tímto jevem nesetkal. Vím o jediné zvláštní výjimce, která 
jakoby toto pravidlo spíše potvrzuje. V Tomčanech byla zaznamenána píseň, kterou zpívá 
jakoby Jánošík o svém chycení. Tato píseň působí dojmem zvláštního slepence a 
prozrazuje kramářské vlivy- variuje totiž mezi písní v první osobě a písňovým dialogem, 
který je v jánošíkovské tradici běžný. Narozdíl od německých písní však hypotetický 
,.zpěvák" nikde netvrdí: ,Jsem Jánošík." Dozvídáme se to, až z oslovení v dialogu a z 
poslední sloky, která nám říká, že Jánošík tuto písničku složil. Varianta její předposlední 
sloky se vyskytuje též v Terchové jako samostatná píseň a váže se k ní tradice, že ji prý 
zpíval Jánošík. Jeho jméno se však v textu, který pouze proklíná dědinu, v níž byl Jánošík 
chycen, nevyskytuje: .,A veru Klenovec, ty mrcha dedina. vet' som sa nenazdau. 
Klenovec, ot teba. "246 Tato výjimka však představuje v rámci písní o Jánošíkovi 
zanedbatelné procento. Ve srovnání s tím je možné považovat první mluvnickou osobu v 
písních o německých slavných loupežnících za jejich příznačný rys. 

Nápadné mi také v německé písni připadá časté zdůrazňování krás loupežnického 
života, ať už je to v díle básníků, v písních v argotu nebo v písních hieslovských. 
Příkladem může být schillerovská píseň upravená berlínkými žháři: .. Ein kesses Leben 
fiihren wir ... " ("Smělý život vedem ... ") nebo píseň o Hieslovi, kde se zpívá: ., Es gibt ke in 
schóners Leben, als ich fiihr auf der Welt ... " ("Není krásnější život, než vedu na světě 
já ... "). Tento motiv je karpatské písni cizí. Ne že by si člověk nemohl odnést z písně 
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dojem volnosti zbojnického života, ale nikde se tento život takto přímočaře a (podle mého 
estetického cítění) nevkusně "nepropaguje". Jedině snad jedna z rad otce zbojníku 
Ondrášovi v kramářské písni, aby se vyhříval ve dne na sluníčku a v noci ubíral k 
dědinám při měsíčku, připomíná trochu duch písně "Ein kesses Leben fiihren wir ", kde 
nacházíme obdobná slova: "Knackert ist unser Nachtquariter, Gal! on ist unsre Sonne. " 
(" V lese máme nocleh, měsíc je naše slunce. '') 

Co se týče zmíněné teze o existenci zbojnické tradice autentického a druhotného 
typu, domnívám se i nyní, po dalším důkladném zkoumání této problematiky, že původní 
myšlenka byla v podstatě správná. Při přátelských diskuzích, kde jsem se snažil tuto tezi 
vyargumentovat, zůstala nakonec z druhé strany výhrada k označení "autentická", neboť 
druhý typ tradice byl podle mých oponentů rovněž autentický ale jiným způsobem. 
Rozhodl jsem se, že od tohoto označení upustím. Nyní bych tedy formuloval svou tezi 
takto: Existuje typ zbojnické písně, který vykazuje takové znaky, jako by jejími tvůrci a 
nositeli byli lidé dobře obeznámení se zbojnickým způsobem života. Za tyto znaky 
považuji: 1) Realistické detaily ze zbojnického života 2) Jazyk a stavba verše 
odpovídající vesnické lidové písni. 3) Jsou zde obsaženy písně lyrické, zobrazující 
převážně bezejmenné zbojníky. 4) Dochází zde také k idealizaci konkrétních postav a to 
zpravidla pouze takových, které lze klasifikovat jako sociální zbojníky. 

Podle mého soudu je výskyt tohoto písňového typu indikátorem výskytu 
sociálního zbojnictví. (Nelze sem ovšem počítat oblast rozšíření Hieslovské tradice, 
protože písně o Hieslovi nejsou doprovázeny zároveň písněmi, které by splňovaly třetí 
kritérium.) Za argumenty, které mluví pro tuto tezi považuji: 1) Skutečnost, že lidové 
písni jsou vlastní témata z běžného života, zatímco stylizace zpěváka do role někoho 
jiného je jí cizí. 2) Zbojnické lidové písně se omezují pouze na oblasti, v nichž se podle 
historiků vyskytovalo hojněji sociální zbojnictví. 3) Tyto písně se nešířily západně za 
hranici karpatské oblasti, zatímco ostatní písňové texty přes ni volně putovaly. Logickým 
vysvětlením pro tento fakt může být tvrzení, že t:yto písně neodpovídaly životní 
zkušenosti zdejších lidí. 4) Máme doklady o tom, že v Německu vznikaly loupežnické 
písně, které vytvářeli a zpívali skutečně činní loupežníci. Do selského venkovského 
prostředí se však nerozšířily. V tomto případě tedy lupičské písně zjevně nepřekračovaly 
jistou sociální hranici. Konečný přímý důkaz o tom, že tvůrci karpatské zbojnické písně 
byli venkované-zbojníci asi mít nebudeme nikdy, ale podle principu Occamovy břitvy 
(,,nejjednoduššího vysvětlení''), zůstává taková hypotéza nejpravděpodobnější. 
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12. Obraz zbojnické každodennosti v ústním podání 

Možnosti analýzy zbojnické a loupežnické tradice nejsou vyčerpány rozborem 
jejích hlavních postav, ačkoliv právě jim byla v literatuře věnována hlavní pozornost. 
Domnívám se, že možnosti další analýzy zbojnické tradice se nabízí ve dvou směrech: 1) 
Můžeme se ptát, jaké představy o běžném zbojnickém životě se v ústním podání 
tradovaly. 2) Můžeme zkoumat, jakým způsobem (pokud vůbec) ústní tradice interpretuje 
zbojnictví ve smyslu sociálním. První soubor lidových představ můžeme shrnout pod 
pojem zbojnická každodennost v ústním podání, druhý okruh představ můžeme 

nadneseně nazvat "zbojnická ideologie". V této kapitole se zaměřím na první z nich. 
V západoslovanské historiografii byl sice karpatský folklór citován vedle soudních 

protokolů též jako pramen pro poznání zbojnického života (občas poněkud nekritickým 
způsobem), já se však chci pokusit o odlišný přístup: Zaměřím se nyní na každodennost 
zbojnického života v pověstech i písních, ale ponechám stranou otázku, jak to bylo ve 
skutečnosti. Po vykreslení obrazu zbojnického a loupežnického života se nabízí možnost 
konfrontovat tento obraz s údaji získanými z jiných pramenů. pro začátek stranou otázku, 
jak to bylo ve skutečnosti. 

Ve zbojnických pověstech se objevují představy, které popisují jednání zbojníků, 
ukazují, jaké způsoby jednání byly účelné pro získání kořisti či zajištění vlastní ochrany, 
jak zbojníci bydleli, jak se oblékali, jak se bavili atd. Do tradice o hlavních hrdinech se 
tyto údaje dostávají spíše mimochodem, vypravěč na ně málokdy zaměří pozornost a to 
ještě zpravidla jen tehdy, když je to buď potřeba k pochopení příběhu nebo když jde o 
pověst etiologickou. Na tomto místě je potřeba připomenout jeden již zmíněný aspekt, 
který se týká sbírání pověstí. Příběh zapsaný v knize jako pověst je (pokud je tedy 
skutečně záznamem vyprávění) určitým výňatkem z rozhovoru mezi sběratelem a 
vypravěčem. Pokud jsem se sám pokoušel o sběr pověstí s diktafonem, vždy jsem z 
nahrávky přepisoval jen části, které tvořily ucelený příběh a ty jsem pak publikoval. 
Velká část rozhovoru, která tvořila rámec a kontext tohoto vyprávění, zůstala čtenáři 
skryta. Takto museli postupovat i ostatní sběratelé pověstí. Existují však různé 

vysvětlující doušky, kterými vypravěč může příběh a jeho historický kontext dále 
vysvětlovat (např. objasnění toho, že dotyčný zbojník olupoval jen bohaté, zprávu o tom, 
od koho vypravěč příběh slyšel, poznámku, že příbuzní jakéhosi oloupeného ještě v okolí 
žijí apod.) V těchto poznámkách se objevují mnohé cenné informace z tématického 
okruhu, který nás nyní zajímá. Některé z nich byly k publikovaným pověstem připojeny, 
velká část však propadla sběratelským sítem. Jen málokteří sběratelé se pak zajímali také 
o popis toho, jak to bylo se zbojníky obecně (nejen tedy se slavnými postavami), ale 
sběry, které takové "dodatky obsahují, ukazují, že právě v tomto směru bylo možné získat 
od lidových vypravěčů zajímavé informace a postřehy. 

Zajímavým pramenem jsou z tohoto hlediska dvě knihy malíře Jana Kobzáně O 
zbojníkoch a pokladoch a U počátkú vod. Tyto knihy neobsahují sice odbornou 
etnografickou dokumentaci, ale snaží se podat lidové vyprávění nikoliv jako sbírku 
samostatných příběhů, ale jako besedu, při níž se sejde mnoho lidí a každý do vyprávění 
zasahuje, reaguje na to, co řekl předchozí, objasňuje nějaké obecné tvrzení konkrétním 
příběhem apod. Samozřejmě tyto besedy musí být v knize nutně stylizovány do podoby 
literárního textu a nejsou tedy doslovným přepisem. Jsou však sepsány na základě 
poznámek, které si jejich autor dělal přímo při těchto besedách. Kromě toho Jan Kobzáň 
byl člověkem, který v prostředí těchto besed vyrůstal, naslouchal jim jako malý chlapec a 
později pocítil potřebu kouzlo těchto besed nějakým způsobem zaznamenat. Tento text 
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má pochopitelně jiný charakter než sbírka pověstí a obsahuje tak informace, které se v 
běžných pověstech nevyskytují. 

Zápisky k oběma knihám vznikaly v letech 1918 - 1926 a besedy, které jsou zde 
popisovány se odehrávají u autorova dědečka Škrabánka (v textech je nazýván "staříček 
Škrabánek"). Sám Kobzáň se narodil roku 1901 a tato vyprávění slýchal dlouho před tím, 
než je začal zapisovat, proto se mu vtiskl styl lidového vyprávění nesmazatelně do 
paměti. První z obou knih vyšla roku 1927 a byla ilustrována dřevoryty autora. Právě 
svěží literární jazyk vytvářející jako kouzlem dojem mluvené řeči uchvátil i přední české 
spisovatele své doby. Kniha U počáthl vod vyšla až z autorovy pozůstalosti roku 1984. V 
průběhu svého života Kobzáň (zemřel roku 1959) ještě tyto zápisy upravoval, zvláště 
když některé části připravoval k časopiseckému zveřejnění. Pro nás jsou obě knihy cenné 
tím, že autor věnoval velkou pozornost právě reáliím ze zbojnického života. Tyto reálie je 
možné najít samozřejmě i v dalších záznamech pověstí, ale tam je práce s vyhledáváním 
obtížnější. 

Dalším výjimečným pramenem je ukrajinský sborník Volodymyra Hnaťuka 
Narodnji opovidanja pro opriškiv, kde je uveřejněno vedle obvyklých pověstí také 
několik vyprávění o zbojnících obecně. Objevují se zde témata jako "Kdo byli zbojníci", 
"Jak se lidé měli za zbojnických častl" apod. Narozdíl od knihy J. Kobzáně jde v tomto 
případě o zdokumentovaný sběr, vydavatel se snaží uvádět datum, místo sběru i jméno 
vypravěče. Většina těchto sběrů pochází z let 1907-1908. Týkají se při tom tehdejší 
haličské části východních Karpat (nikoliv tedy meziválečné Podkarpatské Rusi). ., 

Tyto publikace představují nejhodnotnější prameny ke zkoumaným otázkám a 
budu se k nim proto častěji vracet. V německé oblasti jsem pramen odpovídající hodnoty 
bohužel neobjevil. Nyní tedy přejdeme k jednotlivým aspektům všednodenního 
zbojnického života. Probereme postupně otázky, kdo se stával zbojníkem, jak probíhaly 
loupežné přepady, jak zbojníci a loupežníci bydleli, co jedli, jak se odívali, jaké používali 
zbraně a jaké používali magické praktiky. Poté se zmíníme o postavení žen v životě 
loupežníků a na závěr se pokusíme zhodnotit paralely mezi zbojnickou každodenností v 
ústním podání a v soudních pramenech. 

Kdo se dával mezi zbojníky? 

V Kobzáňovi nacházíme tvrzení, že v dřívějších dobách chodili na zboj i 
nejbohatší sedláci ("aj tí najvětší gazdé zbojničili, a syni jejich "247

). V druhé své knize 
pak říká, že zbojníci byli na horách nejlepší lidé - bačové, pastevci a že s nimi drželi 
fojtové, jejich syni i portáši.248 Obě tvrzení konstatují, že zbojníci pocházeli i z nejvýše 
situovaných členů venkovské komunity. (Stojí též za připomenutí, že Ondráš byl synem 
fojta, takže tato tvrzení mají patrně pro tuto oblast reálný základ.) Ve zbojnických písních 
naproti tomu nejčastěji zmiňován pastevecký původ zbojníků: "Ovce moje, ovce, len samé 
bělice, veru si vyslúiím pri vás šibenice"; "Do zboja sa chlapci dajme, ovce s bačom 
zanechajme "249 atd. Pouze výjimečně se objevuje v lyrických písních jiné původní 
zaměstnání zbojníka- je to při tom buď rolník nebo hajník (hajný). 

Ukrajinské vyprávění z roku 1907 pozoruhodně rozlišuje dva druhy zbojníků 
(opryšků) - jeden typ je označen vypravěčem jako opryškové domácí či chalupoví 
(" domašni ", "chateni'"), druhé pak nazývá pravými opryšky ("pravdyvi ''). Ti první žili 
ve vesnici a v noci přepadali "zamaskováni" cizí chalupy. Ráno byl ze zbojníka hospodář 
a přepady sváděl na pravé zbojníky. Praví zbojníci se museli skrývat v horách a byli to 
hlavně dezertéři. Ti se nemohli příliš stýkat s rodinou, neboť doma hrozilo dopadení a 
rodina byla také vystavena nátlaku, aby oznámila, kde se syn skrývá. Dotyční muži se 
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tedy dávali dohromady a živili se zbojnictvím. Nemohli pracovat, protože by je hned 
chytili, ale nebyli podle vypravěče hloupí a chodili loupit k těm, kteří ,Jim nedali na světě 
žít".250 

V podáních západokarpatských (např. na Valašsku) jsou vlastně také oba typy 
zbojníků popisovány- jedni žijí jako hospodáři, jiní se ukrývají v horách, žádné podání z 
nich ovšem nevytváří takovouto zjevnou typologii. Za pozornost stojí také souvislost 
mezi zbojnictvím a dezercí. I ve slovenských pověstech se objevuje vyprávění o 
zbojnících, kteří se snažili vyhnout vojně. Například podle jedné pověsti z roku 1934 byli 
všichni druhové Michala Vdovce vojenští zběhové (Tóbik, Majstrík, Ivčák, Miškovič).251 

Zajímavé je, že v jánošíkovské tradici se naopak motiv zběhnutí z vojny nevyskytuje. 
Gašparíková to přičítá odlišné sociální situaci v době života Michala Vdovce (1. pol. 19. 
století). 

K těmto tvrzením jsem hledal paralely mimo karpatskou oblast jen velmi obtížně, 
přesto se mi některé obdobné zmínky o zázemí a původu loupežníků podařilo najít. Z 
Lužice se dochovala zpráva, že Karáskova banda měla v každé vesnici někoho, kdo s 
nimi držel, pomáhal jim a dával jim zprávy.252 Vypravěč dokonce uvádí příklad konkrétní 
rodiny, podobně jako uvádí konkrétní jména Kobzáň či některá vyprávění u Hnaťuka. 
Ostatní zmínky z německého prostředí naznačují oproti tomu spojení loupežníků s 
potulnými vrstvami a nepočestnými povoláními. Například ve Štýrsku pověst o krásné 
loupežníci Regerl z loupežnické bandy vedené rasem,253 nebo vyprávění o loupežníku 
Schelmgregerlovi, který se nevěnoval truhlařině a raději se toulal s cikány.254 Ve Francích 
se zase zachovala pověst o Holzerlipsovi, podle níž žil dotyčný loupežník v opuštěné 
vesnici, kam se na zimu stahovala tulácká cháska a lidé z okolí jim museli nosit jídlo, aby 
je tuláci nechali na pokoji.Z55 Mezi cikány řadí pověsti také západočeského loupežníka 
Janečka.256 Všechny tyto pověsti jednoznačně konstatují spojení loupežníků a tulácké 
spodiny. Částečně idealizovaný bavorský Hinterflir byl původně kovářem.257 

Obecně lze říci, že německé pověsti, pokud již zmiňují sociální původ loupežníků, 
jim dávají často pocházet z toulavých a opovrhovaných vrstev obyvatelstva. Takový 
motiv se však nevyskytuje v karpatské oblasti. Nejnižší původní sociální status zbojníka, 
který jsem v pověstech našel, je pacholek, což je člověk do venkovské společnosti stále 
integrovaný (např. zbojník Haladina258

) Zároveň však nelze v textech pověstí postihnout 
bezpodmínečnou souvislost mezi druhem sociálního původu a idealizací loupežníka. V 
Braniborsku je například idealizován tulák, zloděj, žebrák a nemanželský synek zvaný 
"otec Krause", který údajně pomáhal chudým.259 Naproti tomu známe loupežníky, u nichž 
tradice jednoznačně konstatuje obvyklý venkovský původ, aniž by došlo k idealizaci. 
Například o Raschauerovi ze severních Čech připomíná místní tradice dům, ve kterém 
bydlel a jehož byl majitelem, přesto ho hodnotí záporně.260 V Kobzáňově pověsti pak 
například zbojníci Dubják a Holáňové žili usedle ve dvou místních dědinách a chodili 
dobře oblečení.261 A ačkoliv je jeho vyprávění přímo morálně neodsuzuje, přesto je jejich 
jednání popsáno jako chamtivé, kruté a prosté jakékoli ospravedlňující motivace. V 
polském vyprávění se zas setkáváme s tím, jak bohatá a chamtivá rodina Gonsieniců ze 
Zakopaného přijme pasáka k ovcím a po čase zjistí, že je to zbojník. Tak ho prosí, aby je 
vzal na z boj. Pasák jménem Kerpiec souhlasí, dovede je na z boj a také šfastně domů. 
Cestou domů ho chtějí zabít, aby získali ještě navíc jeho peníze, zbojník to však vytuší a 
vyčiní jim. Opět tedy doklad nestejné morální kvality venkovanů, kteří chodil po 
b 

. . ~. ~ 262 
Z OJniCllle. 

Bezpochyby tedy líčení zbojníků a jejich morálních kvalit v tradici Je 
ambivalentní. V karpatských pověstech se tedy vyskytuje typ loupežníka, který je 
venkovského původu a při tom jsou jeho činy venkovskou komunitou odsuzované. (Na 
možnost takového typu zbojníka jsem upozorňoval v souvislosti s definicí zbojnictví. 
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Reálné příklady ze soudních pramenu JSem nehledal, ale lze je rovněž odůvodněně 
předpokládat.) Důležitým zjištěním však je, že zbojnická karpatská tradice dává svým 
zbojníkům pocházet z rodin, které mají ve vsi nejvyšší sociální status, což v německé 
tradici nenalezneme. 

V německé tradici jsem se také setkal s motivem, který mě původně překvapil, 
neboť jsem ho z karpatské ani z české tradice neznal- totiž, že idealizovaný loupežník je 
stavěn do protikladu k bohatým sedlákům. Na jednu stranu loupežník bohatým bere a 
chudým dává a na druhou stranu vzbuzuje hrůzu u sedláků. Statisticky se však toto 
zjištění nejevilo jako dostatečně průkazné, neboť jsem ho objevil pouze ve třech 

případech - v pověsti o loupežnících Krucech ze Šumavy, ve vyprávění o tulákovi 
jménem August Krause z Braniborska a v poněkud pozměněné formě v podání o 
Bavorském Hieslovi.263 V souvislosti s obrazem sociálního původu zbojníků ve vyprávění 
se však jeví konstatování tohoto rozdílu jako smysluplně zapadající do ostatního kontextu 
německé loupežnické tradice. 

V souvislosti se sociálním původem různých loupežnických živlů by stálo za 
kratičkou zmínku i loupeživé rytířstvo. Touto tradicí jsem se nezabýval systematicky a 
obávám se, že pro ni máme také velmi málo kvalitně zdokumentovaných sběrů, neboť jí 
dávali hlavně přednost starší "romantické" sbírky. Pozitivní obraz loupeživého rytíře se v 
pověstech téměř nevyskytuje. Jedinou výjimkou, o které vím, je český loupeživý rytíř 
Toulovec z počátku 15. století, který však podle písemných pramenů nebyl rytířem, ale 
zbožným měšťanem.264 Loupeživé rytířstvo však patří do staršího časového období a • 
proto jeho obraz v ústním podání patrně nebyl již v 19. století příliš aktuální. Našel jsem 
také jednu ojedinělou slovenskou píseň, kde je loupeživá šlechta (zde zemani na zboji) 
hodnocena vyloženě negativně. Píseň začíná slovy: "Ket sa tí zemani na zhoj pobierali ... " 
a je uzavřena strofou: ,,A veru zemani, čierna zem pod vami, de sú šeci diabli, keť vás 
nepobrali? "265 

Loupežné přepady 

Dosti velká pozornost je v Kobzáňově první knize věnována přepadům. Zbojníci 
podle něj většinou věděli, kdo něco na jarmaku prodal a cestou domů ho přepadli nebo v 
noci přišli k němu domů a musel jim peníze dát. Lidé si peníze před zloději schovávali, 
ale když hospodář nechtěl prozradit, kam peníze ukryl, zbojníci ho trápili, až pověděl. V 
jednom Kobzáňově příběhu zavěsí zbojníci svázaného hospodáře a pálí ho loučemi, o kus 
dále je pak vypravěčem vysvětleno, že šlo o obecnou zbojnickou praxi: Zbojníci věděli, 
kolik kdo utržil na jarmarku a tolik jim musel dát, jinak ho mučili, jak se to naučili od 
pánů u výslechů.266 Ve zmíněném příběhu mají při přepadu zbojníci také načerněné tváře, 
aby je nebylo poznat. Nakonec to dopadlo pro přepadeného dobře: Náhodný kolemjdoucí 
si všimne, co se děje a zastřelí ze zálohy zbojníka, který stráží před chalupou. Zbojníci 
raději utečou, zastřelenému akorát uříznou hlavu, aby ho nemohl být identifikován. 

Tento popis zbojnického přepadu venkovské chalupy obsahuje motivy, které se 
pozoruhodně opakují v různých pověstech, i když většinou ne všechny najednou. 
1\ajdeme je při tom právě tak v karpatské oblasti jako v německých zemích. V 
Kobzáňových záznamech se všechny tyto motivy vyskytují vícekrát (začerněné tváře, 
trápení oběti, uříznutá hlava). Popis začerněných mužů najdeme v pověsti o 
Schinderhannesovi, podobný smysl má zřejmě i označení "černí" muži v popisu 
loupežnického přepadu z okolí Aše?67 V obou těchto německých pověstech jsou 
přepadení nuceni vydat své peníze pod hrozbou zabití. Ukrajinská podání pak přisuzují 
začernění obličejů sazemi těm zbojníkům, kteří se přes den věnovali selskému 
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hospodářství, vedle toho popisují i úpravu vlasů, kterou se zbojník snažil zamaskovat 
svou podobu.268 S motivem uříznuté hlavy jsem se setkal kromě Valašska pouze ojediněle 
ve Štýrsku. Ve zdejší pověsti statečná selka probodne ruku, kterou loupežník prostrčil 
dírou ve dveřích. Lupič ji nemůže vyndat a ostatní mu useknou hlavu?69 

V karpatském folklóru je také věnovaná značná pozornost krádežím dobytka. 
Velmi často se tento motiv objevuje ve zbojnických písních (., Nebudem ovce pást~ len 
budem voly krasť [ . .} Neukradnem jahňa, bylo by ňa haňba, ukradnem dva voly, 
kamarádi moji. "270 

- ,,Něbudzem hajníkom, leš budzem zbojníkom, budzem si honievac 
b h d 'k .. 271 A . B . . d . . r arance c o nz om. - , Ja som z ystrzce. tam Ja mam ro z1ce latu mamu. 1 atu 
mam zbojnika, ukradol konika, mama kravu. "272

) Tyto krádeže dobytka se potom ve 
vyprávění objasňují praktickou potřebou zajistit dobrý genetický fond chovu: ,,Naši 
chlapi snáď nebyli[ . .} nejací chmatáci[ . .}, ale kradúvali sa tí býci a barani plemeníci, 
jalůvky a dojky plemenice, jahňata aj ovce - až na polské} a uherské} straně - a z tých 
stran zas chodívali krasť plemenný skot aj brav k nám, na našu stranu, protože sa ve světě 
od stara věřilo, že 'enom kradené sa šlechtí'. "273 Na jiném místě se praví v téže 
souvislosti: "Tož to bývali vyhlásení a vážení ludé. keři uměli 'dobře ukrast". přivést 
býčka, barana, plemenicu [ . .}Ale inác~ kras( tak jak sa místy krade vól- šaty, peřiny, 
peníze, snopy z polí, mašíky ze chlévů, to bývalo za onoho c~asu na chlapa velká 
haňba. "274 Na jiném místě také zaznamenal Kobzáň zajímavý detail, že když chodili 
chlapi krást na Slovensko voly, dávali jim nažrat námel, aby ne bučeli a šli tiše. 275 

Přecházení hranic při loupežných výpravách bylo oblíbené i proto, že se tak 
snižovalo riziko dopadení. Takže v ústním podání je to poměrně častým motivem. Vícero 
polských podání líčí výpravy na Slovensko - jako například v pověsti o zbojníku 
Gadejovi, kde si zbojníci cestou dokonce "tématicky" zpívají: "Hej. za Tatry. za Tatry! 
Tam je židko bohatý ... "276 Slovenský zbojník Karolicek zas podle pověstí vyloupil kostel 
v polském Chocholově.277 S motivem přecházení hranic jsem se pak setkal ještě ve 
vyprávění o Karáskovi a Sttilpnerovi ze severních Čech: "Když je na jedné straně 
pronásledovali. tak přešli někde v noci v lese na druhou stranu. Proto je také dlouho 
nechytili. "278 Vícero valašských podání pak také vypráví o tom, jak se zbojník přestěhuje 
na jiné místo, na druhou stranu hranice, aby se vyhnul chycení a tam vede s nastřádanými 
penězi spořádaný život. V Kobzáňovi jsou například historky, jejichž hrdinové uprchli s 
nastřádanými penězi do Uher.279 Tento motiv se objevuje taktéž v písních: "Byli by ňa 
zabili pro dva snopy jariny. ale se ím utékél do uherské} krajiny. "280 

- "Paďme, chlapci. 
paďme prec~. bo nas ludě vezmu v reč, ej, paďme. chlapci, k Dunaju. tam nas ludě 
něznaju. "281 Podobně v ukrajinském podání nacházíme motiv přecházení hranic z 
někdejší polské části Východních Karpat do Uher nebo do ,,Valašska", čímž je zde patrně 
míněno rumunské území obecně a nikoliv přímo někdejší Valašské knížectví. 

Kromě ukrajinského podání jsem se nesetkal se zajímavým motivem spojování 
malých zbojnických skupin pro větší akce. Podle zdejšího vypravěče se jich dávalo 
dohromady "dvacet, třicet, (tyřicet i více" a přepadali panské dvory nebo pevnosti.282 

Bydlení a přezimování 

Co se týče bydlení zbojníků, existuje v podstatě omezený počet variant, kam je v 
ústním podání situováno - je to stavení ve vsi, jeskyně v lesích, v karpatské oblasti se 
obecně říká, že žijí v horách, kde podle některých podání mají vybudované chaty, v 
nepatrném množství případů je pak jejich bydliště situováno na hrad, což je však patrně 
spíše ozvuk pověstí rytířských či loupežnických románů. Dále se hovoří o dočasném 
úkrytu u lidí ve vesnici atd. Podle mých pozorování je situování loupežníkova bydliště do 
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jeskyně častější na území západně od Karpat. Například v podání o Babinském je jeho 
bydliště situováno výhradně do jeskyně. V německém podání je pak situace trochu 
složitější, neboť výraz "Hohle" značí jeskyni i zemljanku. Řada německých loupežníků 
bydlela v zemljankách (Danneil, Sierke).283 Ovšem přesný význam slova "Hohle" lze 
doložit pouze z kontextu a to ještě ne vždy. Ve slovanském prostředí jsem se se 
zemljankou jako loupežnickým obydlím nesetkal- buď jeskyně nebo dřevěná chata. 

Jistým specifikem karpatské oblasti je otázka prez1movam zbojníků. 

Mimokarpatská tradice vůbec tento problém nenastoluje. Jedinou výjimkou je zmiňovaná 
pověst z Frank o tom, že potulná cháska, mezi kterou patřil loupežník Holzerlips, 
zimovala v opuštěné vesnici. V karpatské oblasti je však tento motiv naprosto běžný a 
rytmus zbojnického podnikání je zde jakoby odvozen od pasteveckého způsobu života. 
Vysokohorské planiny byly obývány pastevci a to pouze přes léto, v zimě zůstávaly 
nedostupné. V písničkách se často vyskytuje motiv jarního odchodu na zboj a podzimního 
návratu (" Už se brižky, už se brižky ielenaju, už se ti zbojnici ma/ovane dzeci do hur 
beru. '' 284

; "Ej, už sa na tej hore lístek červeneje, kdeže sa ten Vdovčík na zimu podeje? Ej, 
spravi si kolibku z tej hustej čatiny, ked mu bude zima zejde do dediny. "285

). 

Vyprávění popisuje jako obecnou praxi, že zbojníci chodili přes zimu sloužit k 
sedlákům a na jaře zas odcházeli.286 Takto to popisuje např. polské podání o zbojníkovi, 
který přijal na zimu službu u sedláka ve Vítově. Podle tohoto vyprávění se na jaře po 
svatém Vojtěchu (23. 4.) zbojníci scházeli do družin. První přišel zbojnický kapitán a 
založil vatru na vrchu Osobité. To bylo znamení, že druhové mají pomýšlet na zboj. 
Zmíněný pacholek na jaře uviděl dým nad Osobitou a povídá: "Hej, gazdíčko, nebudem }a 
už veru u vás slúži( lebo sa z Osobitej kúri. ''287 V témže podání pak je líčeno také, jak 
chodili zbojníci po svatém Michale (29. 9.), kdy nastala doba jejich návratu z hor, do 
dědin převlečení za žebráky. Jednoho žebráka chlapci počastovali kořalkou tak, že se 
dostal do nálady, tancoval a platil za celou hospodu. Motiv zimní služby u sedláků 
nacházíme opakovaně i v ukrajinských pověstech. Vedle toho je zde popisována také 
praxe,, kdy _si zb?jníci ~udu~~8 na přezi1;10vá?í lesní chat~ na odlehlýc_h místevch,_ kam, s~ 
nanos1 na Zimu zasoby Jidla.- Podobny mot1v s postavemm chaty (koliby) k prez1movam 
nacházíme i v citované písni o V dovčíkovi. 

Vedle toho jsou také, jak již bylo řečeno, podání o zbojnících, kteří během 
provozování této činnosti bydleli v dědině. Takové zbojníky také nacházíme především v 
karpatské oblasti, ukrajinsk~· vypravěč pro ně vytvořil zmíněné označení "chalupoví" či 
"domácí'' zbojníci. (Není zřejmé zda výraz "chalupoví'· odvodil od přepadání "chalup" či 
od usedlého způsobu života.) Zmiňovali jsme již také podání o takových zbojnících na 
Valašsku. Mimo karpatskou oblast vím pouze o jednom loupežnickém podání, jehož 
hlavní hrdina žil v běžném venkovském domě - byl to loupežník Raschauer ze 
Šluknovského výběžku?89 

Jídlo 

Jídlo zbojníků samozřejmě nestojí v pověstech na předním místě, přesto můžeme 
alespoň některé údaje z pověstí vyčíst. Častým motivem karpatské tradice je konstatování, 
že zbojníci jedí maso, zřejmě tato představa vyvolávala ve vypravěčích dojem dobrého a 
vydatného jídla. Vyskytuje se to například v pověstech, kde nějaký člověk zabloudí mezi 
zbojníky, a účastní se jejich hostiny. Dvanáctiletého Karolicka u sebe drží několik dní 
zbojníci, aby je nemohl neprozradit. Když se Karolicek vrátí domů, tak vypráví rodičům, 
že se ještě v životě tak dobře neměl jako u zbojníků ("jest: masa dost; i všetkého ") a že 
by se chtěl stát zbojníkem?90 Ve vyprávění z Valašska hostí zbojníci chudého hospodáře 
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Štěpána a častují ho tím nejlepším: "Jak nejakého pána. Samé maso jedli. "291 Tentýž 
motiv najdeme pochopitelně i ve zbojnické písni: "Ej, chystaj, bačo, kotel, najíme sa 
masa. "291 

Motiv jídla lze propojit s představou zbojnické zábavy v lese pod širým nebem, 
kde se na ohni peče maso v kotli a kolem se tančí a zpívá, nejčastěji při hře dud. Citované 
valašské vyprávění k nim přidává i housle a cimbál. Tento motiv je podle Bogatyrjeva 
také nejčastějším motivem lidových obrazů se zbojnickou tématikou. Ve vyobrazeních 
Jánošíkovy družiny bývá muž s dudami - Gajdošík, o němž se zmiňují i jednotlivá 
vyprávění. V německé tradici jsem se s takovým motivem loupežnické hostiny nesetkal. 
Určitou výjimkou je pouze zmínka o bandě bavorského Hiesla, která žila v jeskyni a jedla 
zde nejlepší divoké kance.293 

Pokud se zbojníci objevují v písních či pověstech na salaši, dostávají zde 
potraviny, které jsou pro salaš běžné - sýr, žinčici (nápoj), někdy též chléb nebo 
slaninu294

. Jedno ukrajinské podání pak popisuje zásoby, které si zbojníci dělali na zimu, 
pokud si budovali chalupu na přezimování někde v lesích. Jsou zde jmenovány mouka, 
bryndza, sýr, máslo a vepřová pečeně (patrně je jí myšleno uzené maso ).295 

V německé tradici jsou celkově potraviny v pověstech zmiňovány méně. Objevuje 
se zde spíše obecně v různých souvislostech, Schinderhannes např. hostí dřevaře ve své 
jeskyni, Paulus ukradl v domě dva chleby a kus salámu, Holzerlipsově bandě museli lidé 
nosit jídlo, aby je loupežníci neolupovali. 296 V českých a rakouských podáních pak 
existuje již probíraný motiv hostiny, kterou si nechá loupežník vystrojit a pak na ni 
nepřijde, která však nemá k představám o stravování zbojníků příliš co říci. 

Odívání a zbroj 

Pokud nacházíme v ústním podání zmínky o oděvu loupežníků a zbojníků je 
takřka pravidlem, že jejich oděv popisován jako vybraný. V karpatské oblasti se často 
konstatuje zdobení knoflíky a kovovými ozdobami vůbec. Například ve valašských 
pověstech od Kobzáně mají zbojníci krátké uherské kabátce zdobené stříbrnými knoflíky 
nebo jiný zbojník má kabelu zdobenou stříbrnými a žlutými plíšky (vypravěč ji označuje 
za zbojnickou kabelu).297 Důraz na zdobnost se objevuje i v polském podání, kde si 
zbojnický pacholek přeje od hos~odáře nechat za službu ušít pěkně "vycifrované" (tj. 
vyzdobené vyšíváním) kalhoty.29 Místy se pozornost obrací k opasku, kterému je u 
některých zbojníků přisuzována kouzelná moc, V dovčíkův opasek byl podle ~opisu 
široký a "vybíjaný" (zdobený kovovými cvočky) a odrážely se od něho kulky. 99

, na 
témže místě je zmiňován také pěkný širák, o nějž při útěku přišel, ale stejný ukradl 
zahradníkovi. Také v popisu valašského zbojníka se objevuje širák, u nějž je přímo 
popsáno, že byl široký "na tři guráše ". 300 N a obrázku je často znázorňován zbojnický 
kapitán v červených kalhotách, zatímco ostatní mají kalhoty bílé. V pověstech se mi 
podařilo najít zmínku o kapitánovi Vojtkovi, který byl prý celý v červeném (narozdíl od 
ostatních členů bandy), což rovněž signalizuje červenou barvu jako symbol kapitánské 
hodnosti. 301 

Vyobrazovaní zbojníci z oblasti Karpat jsou zpodobňováni v lidovém kroji. Ve 
vyprávění není tato okolnost nikdy konstatována přímo. Implicitně je však tato představa 
v pověstech obsažena - například v pasáži o návštěvě družiny zbojníka Vojtka v krčmě, 
kde jsou pro pěkný oděv zbojníci považováni za fojtské syny. Některé části oděvu 

můžeme někdy podle popisu identifikovat jako krojovou součást - např. krpce (kožená 
obuv), vybíjaný opasek jsou součástí tradičního lidového kroje dodnes. O krpcích se ještě 
zmíníme níže. Pokud se objevují zbojníci v oděvu, který je označen či popsán jako 
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panský nebo naopak žebrácký, je to téměř vždy přestrojení. Například Jánošík se v 
přestrojení za pána dostává do zámku, jehož pána chce potrestat.302 Vím o jediné výjimce, 
kde je popsán u zbojníka panský oděv, který není přestrojením. Je to u zbojníka Ondráše, 
když je při přepadu mlýna oblečen "po pansku" v čemém.303 

Okolnost, že karpatští zbojníci nosili zpravidla nákladný oděv venkovský je 
důležitá, protože v tradici mimokarpatské se setkáváme s představou o poněkud jiném 
odívání. Karáskův oděv je popisován v jedné pověsti jako lesklé černé holínky, bílé 
kalhoty, zelený kabát a čer:ný třírohý klobouk304

, na jiném místě se k tomu připojuje flinta 
přes rameno a pěkná hůe0', pro tento pěkný oděv je však považován za noblesního pána a 
švec v jedné pověsti ho proto oslovuje: "Pane barone!" Tyto popisy hornolužických 
vypravěčů odpovídají také tradičnímu způsobu jeho zobrazování. Vybraně oblečený jako 
pán vystupuje také durynský loupežník "Divoká svině".306 V českých pověstech pak 
vystupuje často loupežník v přestroJení za myslivce, Babinský je např. popisován jako 
"hezký mládeneček v mysliveckém '· 3 7 a tento oděv se v pověstech o něm objevuje častěji, 
jiné šaty jsem u Babinského nezaznamenal. Ofsakovaně se objevuje myslivecký oděv v 
německých pověstech o Schinderhannesovi.3 8 Vystupuje tak také Grasel v pověsti 
dolnorakouské, v jedné jihomoravské se pak objevuje jen povšechně v modrém kabátě.309 

Obecně jsem však v mimokarpatských pověstech našel méně zmínek o oblečení 

loupežníků, ale je zřejmé, že v představách zdejších vypravěčů nebývají oděni do 
venkovského kroje. Téměř nikde ve vyprávění se však neobjevuje loupežnický hrdina v 
podobě zarostlého vousatého muže v záplatovaném pomačkaném oděvu, jak si • 
představujeme zpravidla loupežníky dnes.310 

S oděvem také souvisí výzbroj. Nejčastěji jsou zmiňovány střelné zbraně- pistole 
a puška. A to jak u karpatských tak mimokarpatských loupežníků. V karpatské oblasti je 
pak považována za typickou zbojnickou zbraň valaška, což se objevuje často v písních, 
obrazech i pověstech. V Polsku je tato sekera označována jako "cupiaga", na Ukrajině 
jako "bartka", na Moravě pak také jako ,,obušek". Někdy se objevuje u zbojníků také jako 
zbraň okovaný kyj. V karpatské oblasti bylo údajně považováno za znak zbojnictví nošení 
dvou pistolí zároveň, proto se zmíním o tom, že i tento motiv se v ústní slovesnosti 
vyskytuje, např. v písňových textech. ("Karabina, dvě pistole, s Bohem buďte, děti 

moje ..... nebo ,,A já som, beťár som, štyry nože, dve pištole za pasom. "311
) V 

mimokarpatských pověstech se objevují jako loupežnické zbraně takřka výlučně puška a 
pistole. 

Ještě se nyní zvlášť zmíníme o krpcích. V karpatské oblasti se objevují krpce jako 
obuv zbojníků takřka bez výjimky. Tyto kožené střevíce byly používány v horských 
oblastech a také dnes se nosí k tradičnímu kroji (u nás např. na Valašsku), bohatší nížinné 
kraje však užívají vysoké kožené holinky. Krpce se objevují např. v pověstech o 
Vdovcovi, který v nich měl ukryté .peníze a proto je odkázal sestře (matce, milé), jenže ta 
se bála obuv z oběšeného sundat.3

L V lidových písních pak jsou zmiňován~ v souvislosti 
s odchodem na zboj: "Obúvajte, chlapci, krpce, kerý máte smělé srdce ... •· 13 Právě tento 
verš mě omylem přivedl na jistou zajímavou otázku. Při svém referátu jsem ho jednou 
ocitoval nevědomky nesprávně jako: "obúvajte dvoje krpce ... ", což vyvolalo mezi 
zúčastněnými diskuzi o tom, že musí mít nějaký smysl, proč zrovna "dvoje", jinak by se 
tento výraz dal nahradit jiným slovem. Kolegyně Markéta Křížová k tomu tehdy měla 
poznámku, že indiáni si na válečnou výpravu obouvali dvoje mokasíny. Jenže jsem 
později zjistil, že verš "obúvajte dvoje krpce" nemohu nikde najít. K písni existuje mnoho 
zápisů a variant, ale když je pročítal a poslouchal nahrávky, všude jsem nacházel místo 
slova "dvoje" jen "chlapci" nebo "svoje", byl jsem tudíž zklamaný z toho, že nakonec 
jsem si toto slovo snad sám vymyslel a uvedl své kolegy v omyl. 
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Celý případ tím ovšem přece jen nakonec ze světa sprovozen nebyl, neboť jsem 
mezitím objevil jinou píseň, kde se takový motiv vyskytuje: ,.Keď sa Janošíci, na zboj 
pobierali, po dvoje, po troje krpce sebe brali. "314 Dokonce jsou zde krpce troje, ale zase 
tu nebylo jasné, že by zbojníci měli oboje krpce na nohou zároveň. V jiné verzi, kterou 
jsem dohledal, je však řečeno, že si je přímo obouvali: "Ket sa tí zemani na zboj 
pobierali. po dvoje, po troje krpcov obuvali. "315 Existuje pak ještě jedna písnička, v níž se 
dívka ptá javoru, zda přijde její milý večer od ovec, v odpověď ji zazní: ,,Nepríde. 
nepríde, bude noc hmlistá, bere dvoje krpcov, na zboj sa ti chystá. "316 Pro obouvání 
dvojích krpců najednou jsem zatím nenašel jiné doklady než tyto písničky, přál bych si 
mít pochopitelně potvrzeno z dalšího zdroje, že tomu tak bylo. Přesto je třeba aspoň 
zmínit, že po praktické stránce to dává smysl: Krpec je ušit z jednoho kusu kůže, nemá 
vlastně podrážku v pravém slova smyslu, takže je zespodu tenký. Obout dva krpce na 
sebe je možné, poskytovali by tak větší ochranu před nerovnostmi terénu, na dlouhé 
výpravě by mohlo mít význam také to, že po prošoupání jednoho střevíce, chrání nohu 
ještě druhý z nich. A konečně vyztužení spodní strany krpce ještě jednou vrstvou kůže se 
dnes z praktických důvodů občas používá- jeden současný výrobce na ně například lepí 
jakousi "podrážku" vyříznutou ze stejné kůže jako je ušitý střevíc. 

Magické praktiky 

Krátce se zmíním o magických praktikách zbojníků a loupežníků. O kouzelných 
předmětech a výjimečné síle zbojníků byla řeč v kapitole o zbojnickém mýtu, zde ovšem 
zbojník tyto nadpřirozené schopnosti pouze obdržel od některé nadpřirozené bytosti. Tyto 
prostředky, jako je neviditelná košile, schopnost nafukovat zámky, kouzlo znehybnění, 
jsou běžnému člověku nepřístupné- má je k dispozici pouze hrdina touto mocí obdařený 
ze světa "pohádkových" bytostí. Také jsme u jednotlivých postav o těchto kouzelnických 
schopnostech již mluvili, proto se chci nyní zaměřit pouze na magické praktiky, u nichž je 
určitým způsobem popsaný postup provedení. Některé z nich jsme už zmínili v části 

věnované záporným loupežníkům 
Podle ukrajinské pověsti existuje bylinka, která otevírá všechny zámky a člověk je 

s ní nezranitelný vůči kulkám. Tu bylinku je možné získat tak, že člověk ucpe datlovi 
hnízdo ve stromě, kde chová mladé. Datel si přinese bylinku na otevření hnízda, kterou 
pak na místě nechá. Takovým způsobem ji získal podle jedné varianty Oleksa Dovbuš, v 
jiných verzích ji dostal darem od starého zbojníka apod. 317 (V Čechách existuje varianta 
této pověsti o pytláku Kalábovi, který ucpe datlovi hnízdo a získá tak kouzelnou 
"zpáteční trávu", která otevírá vše, co je zavřené.318 ) Postup, jak stát odolným vůči bití 
popisuje Kobzáň, i když nikoliv bezprostředně v souvislosti se zbojníky. Právě narození 
dítě se protáhne kolem u pluhu nebe větví ve staré lípě. Jiná možnost je odříkat nad 
člověkem text s kouzelnické knížky.319 

V bavorské pověsti o Hinterflirovi je popsána výroba kouzelných střel. Někdo prý 
loupežníka viděl, ,jak spoutanému srnci a jelenu z živého těla vydloubl oči a ty přimísil 
do roztaveného olova. Přitom dělal věci, které se nedají napsat do knihy. "320 Zápornému 
Schelmnickelovi někdo poradí jít k přijímání bez zpovědi, uvařit za živa kočku a odvar 
vypít, aby byl úplně krvelačný. 21 Ručka nenarozeného dítěte zase podle pověstí zajistila, 
že se v domě, kam lupič šel, nikdo neprobudil. Tento motiv se vyskytuje v pověstech z 
poměrně odlehlých oblastí- např. v Porýní (Winzer Mark) nebo na moravském Slovácku. 
Ve slovácké pověsti zabil zbojník kvůli ručce nenarozeného dítěte vlastní těhotnou 
snachu, syn ho za to udal a vrah byl potrestán.322 Porýnská pověst, pak popisuje, že to 

156 



"skutečně funguje": Náčelník loupežníků mává ručkou nenarozeného dítěte a říká: ,,Ať 
spí, co spí." Děvečka, která byla v tu chvíli vzhůru, se nemohla až do rána pohnout.323 

Obecně lze říci, že tyto magické praktiky měli zajistit úspěch podnikání- k tomu 
patří ochrana před zabitím či chycením, umění dobře střílet, být smělý a odvážný aj. 
Narozdíl od hojně rozšířených obecných představ, co všechno zbojníci v čarování 

dovedli, se konkrétní popisy toho, jak byl magický úkon prováděn, vyskytují v podání jen 
zřídka, proto byl náš přehled pouze stručný. Některé popisy magických praktik si vnucují 
otázku, zda neměli zvýšit především odpudivost loupežníků (ručka nenarozeného dítěte či 
pojídání dětí a zavražděných dívek zmiňované v osmé kapitole). Zdá se však, že to 
nemusí být jen hrůzyplná fantazie, neboť tento druh praktik je popsán i v soudních 
pramenech. Naproti tomu je také možné, že byli někdy loupežníkům při výslechu 
podsouvány. 

Magické praktiky představují jistou zvláštní kategorii zbojnického počínání tím, 
že dnes považujeme za magické vše, co podle nás nefunguje. Pro moderního člověka 
potom nefunguje to, co nelze racionálně vysvětlit a technicky ovládnout. Takže kategorie 
magických praktik, které jsou často vnímány jako doklad nereálnosti pověstí, je vlastně 
kategorií našeho vnímání, ale nikoliv kategorií vnímání vypravěčů a tvůrců tradice. 
Bylinka, která způsobuje nezranitelnost nebo otvírá zámky, je pro nás motivem 
magickým, zatímco námel, který omámí kradené voly je pro nás motivem reálným, ač z 
hlediska starších vesnických vypravěčů nebyl mezi zmíněnými praktikami žádný 
podstatný rozdíl. 

Ženy a loupežníci 

Zmiňme se ještě o úloze žen ve zbojnických a loupežnických pověstech. Situace 
setkání s cizí ženou či dívkou má v podstatě tři základní rozuzlení - obdarování ženy, 
doprovod přes les či potrestání té, která loupežníka pomlouvá. Motiv potrestání je při tom 
typický spíše pro slovanskou oblast, zatímco motiv doprovodu pro Německo, obdarování 
se pak objevuje ve všech oblastech a obsahuje větší škálu dalších motivů. (Zajímavé je, že 
u Babinského je motiv potrestání je kombinován s doprovodem.) K obdarování osob 
ženského pohlaví dochází v pověstech častěji než k obdarování mužů, u mladších 
loupežníků se obdarování někdy omezuje jen na osoby opačného pohlaví. 

Více nás však bude zajímat role žen, které jsou s loupežníky v blízkém vztahu. 
Hned na počátku můžeme říci, že loupežnice se v pověstech nevyskytují. Mezi stovkami 
středoevropských pověstí jsem nalezl pouze jedinou výjimku- pověst o krásné loupežníci 
Regerl ze Štýrska.324 Naopak často je jim přiřčena úloha hospodyně - loupežník unese 
ženu a ta se mu musí starat o domácnost, to je motiv dosti rozšířený v německých 
oblastech. Ve slovanském prostředí jsem se s tímto motivem starosti o domácnost setkal 
jen ojediněle na Valašsku, má však poněkud jiný průběh a rozuzlení: Zbojníci dívce 
službu nabídnou (neunesou ji), ona se pak stane ženou jednoho z nich a přestěhují se do 
Uher. 325 Německý námět končí tím, že žena při cestě do města či do vesnice záměrně 
nebo i nechtěně (protože loupežníkovi přísahala, že ho nezradí) přispěje k loupežníkovu 
chycení. (Pokud ho sama nezradí, je stopována např. bratrem).326 U slavných zbojníků se 
pak objevují v pověstech jejich milenky, ty však má zbojník ve vsi a chodí je navštěvovat, 
to platí pro Jánošíka, Dovbuše, Grasela a Vdovce. Tyto milenky pak často vystupují v roli 
toho, kdo zbojníka zradí a přispěje k jeho chycení, přičemž u Grasla je zmiňováno, že měl 
mnoho milenek, zatímco Jánošík a Dovbuš mají pouze jednu. U Karáska pak tradice 
pamatuje na to, že byl ženatý- takový motiv se občas objevuje i u dalších méně známých 
zbojníků. Milostný vztah mezi zbojníkem a ženou se odráží v poněkud jiné formě i v 
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lyrických písních, např. zbojník se loučí se ženou s tím, aby ho čekala na podzim, dívka 
zpívá o chlapci, který za ní nepřijde, protože odchází na zboj. Žena také může v písni 
oplakávat mrtvého zbojníka. 

Kromě toho nalézáme ve zbojnických a loupežnických pověstech také motivy 
zabití ženy loupežníkem a to jak v pověstech, tak v baladách. To bývá motivováno jako 
pomsta či ochrana před prozrazením, někdy pak loupežník vystupuje jako "zvrhlá" 
postava, která si v zabíjení dívek libuje, tento motiv je častější v německých oblastech 
(např. ve Slezsku). Motiv znásilnění od loupežníků se v pověstech ani písních prakticky 
nevyskytuje (našel jsem ho pouze v popisu slezských loupežnických pověstí od Willa
Ericha Peukerta.327

). Někdy ho sice můžeme předpokládat (unesená dívka musí dělat 
hospodyni, přičemž v některých variantách navíc loupežníkovi rodí děti), ale cudně se o 
něm mlčí. V podobných motivech si naopak libuje braková literatura. 

Srovnání s nefolklórními prameny 

Bylo by nyní zajímavé srovnat údaje, které uvádí o zbojnickém životě pověsti, se 
skutečnými okolnostmi loupežnického života. Nechci však vytvářet dlouhý seznam však 
jednotlivých příkladů, proto se pokusím zhodnotit tuto problematiku pokud možno 
obecně pro jednotlivé tématické okruhy. 

Například se zdá, že ústní tradování určitým způsobem reflektuje sociální původ 
zbojníků, tj., že ho místy uvádí a že tyto údaje jsou, pokud je zobecníme např. pro 
karpatský a mimokarpatský prostor, ve shodě s historickou teorií - v karpatské oblasti 
venkovský původ, v německé oblasti potulné vrstvy. V karpatské oblasti se tradují 
vyprávění o zbojnících, kterými byli bohatí sedláci (v mimokarpatské oblasti existují jen 
nepatrné výjimky). Určitý náznak zobecnění tohoto jevu nacházíme i v lidové tradici, 
když němečtí (dobří) loupežníci jsou stavěni do protikladu k bohatým sedlákům. 

Podle historické literatury je rozdíl mezi odíváním loupežníků v Německu a v 
Karpatech. V karpatské oblasti používali zdobenější lidový kroj, v německé oblasti pak 
byly oblíbené součásti uniforem. I odraz těchto skutečností lze vystopovat v lidovém 
podání, dokladem o používání částí uniforem by mohlo být například časté podání o 
loupežníkovi převlečeném za myslivce (Babinský, Grasel, Schinderhannes). Bohužel z 
Německa se mi podařilo najít jen málo podání, která oděv loupežníků popisují 
podrobněji. V karpatské oblasti je materiál bohatší, i když i zde se musíme spokojit spíše 
s náznaky celkového vzhledu. V mnoha detailech však odpovídá popis různých součástí 
oděvu v podstatě historické skutečnosti (zdobení stříbrnými knoflíky, červené kalhoty pro 
kapitána, krpce, široký klobouk, kožená kabela). 

Reálně jsou v tradici zobrazovány i další prvky ze zbojnického života. V karpatské 
oblasti je to výrazný motiv sezónního charakteru zbojnictví a popis způsobu přezimování. 
Jako obecná praxe při přepadech je popisováno začernění obličejů sazemi, které se 
vyskytuje v pověstech od západního Německa po Ukrajinu, a které bylo některými 
loupežníky skutečně praktikováno (např. Karáskovou bandou). Doloženo je také 
soudními prameny používání dětské či jiné ruky k magickým účelům. Realitě také 
odpovídá absence žen v loupežnických bandách a v některých konkrétních případech též 
konstatování mileneckých vztahů Loupežníků vůči některým ženám (Grasel, Babinský) 
nebo svazku manželského u Karáska. 

Samozřejmě řada těchto skutečností není nijak překvapivá, ale poněkud to 
kontrastuje s vžitou představou o nereálném obsahu pověstí. Nesnažil jsem se porovnávat, 
kolik "každodennostních" motivů je v tradici reálných a kolik ne, snažil jsem se jenom 
ukázat na jisté nepochybné vazby narativní tradice k běžnému způsobu života. Tato 
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skutečnost je ještě zvýrazněna komparativní perspektivou - můžeme totiž pozorovat, že 
se v orální tradici odráží reálné rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Obecně lze říci, že v 
karpatské tradici nalezneme takových každodennostních motivů více. To ovšem 
nepřekvapuje vzhledem k tomu, že v karpatském folklóru je zbojnická tématika mnohem 
frekventovanější (v poměru k jiným vypravěčským látkám přibližně dvacetkrát). Nedá se 
však na základě tohoto zběžného zkoumání přímo říci, že by mimokarpatská tradice 
popisovala život loupežníků méně realisticky nebo naopak. Pokud chtěli něco takového 
vyslovit, bylo by potřeba udělat vzájemné srovnání velmi důkladně. (Bylo by potřeba 
důkladně vytipovat potřebné charakterizující motivy, kterých je obrovské množství, 
důkladně je vyhledat v co největším souboru středoevropských pověstí, prozkoumat 
soudní prameny a obojí navzájem srovnat.) Podobný úkol by vyžadovalo natolik 
komplikovanou statistiku, že by její provedení bylo patrně obtížnější než sepsání celé této 
práce. 
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13. "Zbojnická ideologie" v ústním podání 

V této kapitole bych se chtěl zaměřit na soubor představ obsažených v ústním 
podání, které trochu nadneseně a možná i trochu provokativně označuji jako "zbojnickou 
ideologii". Myslím tím představy, kterými lidové pověsti a písně vysvětlují a 
charakterizují zbojnictví jako v podstatě sociální jev. Jde o to, jak ho venkované ve 
folklórním podání interpretují a především, co v jejich očích toto jednání legitimizuje. 
Stejně jako v předchozí kapitole jde o informace, které nestály v hlavním zorném poli 
sběratelů pověstí a proto je ve většině vyprávění ani nenacházíme. Výjimkou v tomto 
ohledu jsou již zmiňovaná dílo Jana Kobzáně a Volodymyra Hnaťuka. 

Kobzáň se těmto otázkám přímo věnuje především v díle U poc~átků vod. Pozitivní 
interpretaci zbojnictví vkládá především do úst svého dědečka Škrabánka. Pokud by v 
díle byla skutečně Škrabánkova slova, pak by se jednalo o opravdu jedinečný pramen. 
Nepodařilo se mi bohužel zjistit, kdy se Škrabánek narodil, ale můžeme si pomoci malou 
úvahou. Pokud bychom považovali za průměrný věk pro zplození prvního potomka 30 let 
u mužů a 20 let u žen, pak by musel být Škrabánek narozený již před rokem 1852. (Podle 
jména jde totiž o dědečka z matčiny strany a Kobzáň se narodil roku 1901.) To znamená, 
že jeho rodiče pamatovali zrušení roboty a v době jejich života bylo zbojnictví ještě 
poměrně běžným jevem, přinejmenším ve slovenské a polské části Karpat. Otázkou je, 
jak výslednou podobu textu ovlivnil sám Kobzáň. Víme, že chtěl zdokumentovat historii 
svého kraje a že si dělal při vyprávění u svého dědečka přímo poznámky. Na druhou 
stranu text opakovaně upravoval ještě v pozdějších dobách. Jemu samotnému se dostalo 
vzdělání v Praze, hodně četl a měl bezpochyby silně levicové názory. Musíme si tedy 
klást otázku, do jaké míry se mohly jeho názory do této práce promítnout? Naštěstí však 
nejsme odkázáni pouze na něj a tak můžeme k řadě jeho tvrzení najít paralely i v jiných 
folklórních pramenech. 

Druhým podobným pramenem je pak sborník Volodymyra Hnaťuka Narodnji 
opovidanja pro opriškiv z roku 191 O, o němž již také byla řeč. Připomínám, že většina 
zdejších sběrů obsahuje údaje o místu a čase zápisu, případně též jméno vypravěče. 
Narozdíl od běžných sbírek pověstí, jsou zde vyprávění, v nichž venkované líčí zbojnictví 
obecně. Sběry probíhaly nejčastěji v letech 1907 a 1908. Pokud by příslušným 

vypravěčům bylo přes 60 let, znamená to, že se narodili ještě v době poddanství. 
Kobzáň bezpochyby interpretuje zbojnictví jako formu boje proti panskému 

útisku, je třeba však hned zpočátku pro přesnost připomenout, že jeho líčení zbojníků není 
veskrze pozitivní- líčí např., jak zbojníci přepadali venkovské usedlosti a týrali své oběti. 
I tito lupiči jsou označováni jako zbojníci. Stejný ambivalentní charakter mají ostatně i 
zbojnické pověsti slovenské. Ovšem explicitní odsouzení takových zbojníků by člověk v 
těchto vyprávěních těžko hledal. (Tím se liší např. od německých pověstí, které i nad 
loupežníky, u nichž připouštějí, že chudým dávali a získali tak oblibu, často vyřknou 
jasný morální odsudek. Zjevně však jde v těchto případech o pověsti literárně upravené.) 
Kobzáň, jak již bylo řečeno, zapisuje vypravěčské besedy u svého dědečka. Jedna tato 
beseda je věnována zbojníkům přímo: Menší chlapci chtějí po starších, aby vyprávěli o 
zbojnících a tak se začnou povídat různé historky -jenže historky o těch "obyčejných" 
zbojnících, co přepadali formany na cestách a venkovské usedlosti v noci. Až se do toho 
vloží dědeček Škrabánek: .... Chlapi, jářku. to nebyli zbojníci. co o nich vykládáte ... " 
Těmito slovy začíná dědeček Škrabánek filipiku na obranu zbojníků. Pro zajímavost z ní 
ocitujeme větší část: 
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"To nebyli zbojníci - to byli obyčejní zloději! Veď zbojníci neobírali tyto naše lidi; 
zbojníci neobírali ani zámožnějších našich gazdů, nétak sedláčky, hofery, chalupníčky, 
pasekáře! Zbojníci nelúpili ani pocestné řemeslníky, tovaryše, kupce a trhovce na 
křižovatkách či noclehoch. Neobchodíli večerama kolem stavení [. . .] Zbojníci chodívali 
enom ve dně- hleďa v oko, a to si pamatujte! Oni ani na tý ludské křivditele nevystřelili 
nikdy zpoza chrást a, ale stavjali s a jim doprostřed cesty [. . .] Přišli zbojníci o pravém 
poledni a řekli: - Máš peníze! Tolik a tolik máš, tolik a tolik nám z teho dáš! Zbojníci 
nevzali všecko. Zbojníci brali enom ten spravedlivý svůj díl, enom takové peníze, co ti 
dráči nepotřebovali a co ani spotřebovat' nemohli. Brali enom takové peníze, co byli 
ne právě vydři té na chudině[. . .} Proto zbojníci neměli hříchu! "328 

Toto místo nasvědčuje tomu, že i ve venkovském prostředí docházelo k polemikám 
o tom, jaký postoj zaujmout k loupežníkům. Kobzáň ji líčí v dialogu, setkáváme se s tím 
však i v některých běžných pověstech, kde vypravěč polemizuje s opačným názorem. 
Oskar Schwar zaznamenal jedno takové vyprávění z Horní Lužice, kde vypravěčka z 
Waltersdorfu vzpomínala na to, jak je jako mladé dívky strašil jeden muž hrůzostrašnými 
historkami o loupežníku Karáskovi. Dvě tyto historky uvádí, sama však zaujímá zcela jiné 
stanovisko a říká že ti, co dělají z Karáska strašáka lžou: "A zatím Karásek byl způsobný 
muž, to všichni vyprávěli, kdo to věděli od svých rodiól a prarodičú. Ne, ne, na něj nedám 
dopustit. Kde by loupežníci chodili za bílého, jasného dne s maskami a v noci dělali takový 
rámus, aby to vzbouřilo vesnici a mohli na ně přijít? Ti to měli docela chytře zařízené, když ~· 

chtěli něco odčerpat od těch, kteří nevěděli, kam s penězi. Karásek nebyl žádný divoch. 
Vedl si jako zpúsobný muž. "329 

Obě tyto polemiky naznačují, že názory venkovského obyvatelstva na loupežníky 
nebyly jednotné, dosvědčují to i rozporuplné pověsti o některých loupežnících (třeba o 
Graslovi), kteří jsou jednou líčeni jako ohavní zločinci a jindy jako ochránci chudiny. Nás 
však bude zajímat v této kapitole především druhý pól. Vraťme se nyní ke Kobzáňovi. 
Jeho text se od oné polemiky hornolužické liší v tom, že se týká zbojníků jako celku, a 
nikoliv jen jedné osoby. Citovaný vypravěč Škrabánek "zavádí" pro ušlechtilé loupežníky 
pojem ,.zbojníci·· a pro ty, co do této kategorie nespadají, ponechává označení "obyčejní 
zloději··. V Kobzáňově textu s tímto názorem nikdo z účastníků popisované besedy 
nepolemizuje, všichni nechávají dále vyprávět Škrabánka o slavných zbojnických skutcích. 

Vedle těchto příběhů však podává Kobzáňův vypravěč i celkovou historii 
valašského zbojnictva, když vysvětluje jeho příčiny a počátky. Není ovšem zcela zřejmé, 
zda úplný závěr kapitoly, kde je těchto informací nejvíce, je či není Kobzáňovým 
dodatkem -jinak řečeno, zda je informací získanou z dalších historických pramenů nebo 
stále jen z ústního podání. Po několika stránkách totiž končí uvozovky, které zahájily 
Škrabánkovu řeč, pokračuje však vyprávění o historii zbojnictví, aniž by bylo řečeno, zda 
se ještě týká nebo netýká líčené besedy. V jiných částech knihy jsou však uvozovky 
uplatňovány občas nedůsledně a nacházíme zde i přímou řeč uvozovkami neoznačenou. 
Bohužel tedy nemůžeme doložit, jak autor tyto pasáže zamýšlel, a zda druhou část 

nedoplnil sám z vlastních znalostí dějepisných a kronikářských děl. Určitý rozdíl je v tom, 
že zatímco v první části, kterou určitě ještě vkládá do úst Škrabánkovi, se udává jako 
podstatná příčina zbojnictví pronásledování protestantů. V následujících pasážích je 
zbojnictví kladeno spíše do souvislosti se zavedením robotních povinností. Při té 
příležitosti autor vysvětluje starší způsob vesnické správy skrze volené fojty a líčí 
kolonizaci horských oblastí. 

Zůstaňme ještě chvíli u onoho "Škrabánkova" podání. Podle něj nebyli zbojníci 
povaleči, ale samí vybraní lidé z hor, s nimiž drželi i fojtové. Zbojničina byla pro horského 
člověka odjakživa největší čest a sláva. "Za to sa tenkrát' nemusél nikdo stydět' a ani sa 
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nestyd'él. "330 Vyprávělo se, že v "našich" horách není jediné chaloupky, jediné rodiny, z 
které by nepocházeli zbojníci. Podle Škrabánka je to tím, že to lidé měli v krvi a že páni do 
toho lid vháněli. Když se lidu různě křivdilo, tak se ., smělší chlapi opleli, utékli do hor a 
odtamtád sa mstili, jak ten Ondráš nebo Jánošík". Nejvíc zbojníků bylo za pronásledování 
"našého nového učení, jak sa praví, za protireformací".331 Tehdy lidé pronásledovaní 
kvůli přesvědčení museli utíkat do hor. Na závěr stařečkova vyprávění následuje krátká 
debata, o tom, že národ je nyní velice zkrocený, ale že může přece jen opět někdy povstat. 
Další účastníci besedy to dokládají slovy: .. Pravívali staří. pravívali. že na světě potud 
lepší nebude, pokud sa lud nepostaví s kosama a cepama. " nebo: ,. Kdyby kzlň o svojí síle 
věďél, žádný by na něm neobseďél. "332 

Pokud bychom měli hovořit v tomto textu pro rozlišení o "Škrabánkově" a 
"Kobzáňově" interpretaci příčin zbojnictví, pak vlastně mezi nimi jiný rozdíl není, než v 
tom, co zdůrazňují jako hlavní příčinu jeho nevídaného rozmnožení v období po třicetileté 
válce. Souvislost zbojnictví a náboženského pronásledování je nejspíš valašskou 
zvláštností, neboť v Uhrách nedošlo nikdy k všeobecně vynucené rekatolizaci jako v 
Čechách a na Moravě. V jiných oblastech zase nebylo patrně důvodu ztotožňovat potajmu 
ukrývané protestanty se zbojníky. (Výjimkou je pověst o protestantském loupežníku 
Šmirglovi z Jablonecka.333

) Situování největšího rozmachu zbojnictví do období po 
třicetileté válce však odpovídá i názorům moderních historiků. 

Závěr popisované besedy nás však přivedl k čemusi podstatnějšímu. Na pozadí 
celého líčení zbojnictví se vynořuje vztah mezi "lidem" a pány. Vypravěči v Kobzáňově 
textu hovoří o "!udu", o "národě" a s tímto pojmem se identifikují a vymezují proti pánům. 
Vztahy mezi ,,lidem" a pány je pak líčen v negativních barvách. Páni představují v tomto 
smyslu ,,nejhorší" sociální skupinu, oproti Hanákům či Moravským Slovákům 

(venkovanům z úrodnějších oblastí Moravy), z jejichž posměchem s Valaši střetávali, je 
líčena šlechta mnohem hůře. Především se šlechtě připisuje záměr zotročit lid násilím a 
různými podvody. V pozitivním líčení zbojníků se ozývá tato nenávist vůči pánům. 
Zajímavým podtónem zaznívá tvrzení, že zbojníkům se člověk mohl bránit, ale proti 
panským "křivditelům" se bránit nebylo možné. 334 (Jinými slovy: I kdyby možná nebyli 
všichni zbojníci tak skvělí, jak se tu říká, přece jen byli lepší než páni.) 

Tento postoj vůči pánům stojí za drobnější ilustraci. Jiný z Kobzáňových vypravěčů 
líčí příklady panských "fíglů" proti poddaným následovně: Dřív se robotovalo za jeden 
grunt, ale za stara lidé grunty nedělili a hospodařili společně otec a synové - celé rodiny. 
Páni chtěli víc robot a řekli hospodáři: Bude vojna a syna ti odvedou, ale neodvedli by ho, 
kdybys dal na něj přepsat část statku. Tak se začali statky dělit, válka nebyla a páni měli 
dost robot, že si stavěli zámky, lihovary, hospody, až pak nevěděli, co s tím. Nakonec 
nabídli lidem, že jim robotu zkrátí, když podepíšou, že budou odebírat kořalku. Neřekli 
jim, ale že už pro ně není dost práce. Lidé souhlasili a tak Valaši přivykli kořalce, museli jí 
pak odebírat, i když na boty nebylo, anebo když ji neodebrali, museli za ni stejně 

zaplatit.335 Podle jiného vyprávění zase páni trávili lidi cholerou. V noci jezdili po 
dědinách a přilévali choleru do studní, aby lidi umírali.336 Proč by měli být lidé záměrně 
otráveni už vysvětleno není, je to však kamínkem v obrazu panstva. Celá pověst může být 
ozvukem východoslovenského "cholerového" povstání z roku 1831, kdy epidemie cholery 
byla doprovázena fámou, že páni chtějí vyhubit chudobu. 337 

Doložme pro ilustraci tento negativní obraz panstva mezi poddanými ještě 

pohledem z druhé strany, byť z poněkud jiné doby. Na počátku 18. století píše podžupan 
trenčínské stolice, že ., rol'nický l'ud sa nachádza pre ohromné bremená v takej deJperácii, 
že by nel'utoval' zabijať vrchnost' a svojich pánov". 338 Jsme tedy svědky toho, že 
přinejmenším v určitých dobách nabýval ve vztah mezi šlechtou a poddanými takové 
podoby, že obě strany věřily, že příslušnici té druhé strany by je byli ochotni kdykoliv bez 
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lítosti zabít. Takové hodnocení cizí sociální skupiny je zpravidla spojeno s přesvědčením, 
že ti "druzí" si nezaslouží žádné morální ohledy, protože sami je neuplatňují vůči nám. 
Trefně vyjadřuje tuto situaci Kobzáňův vypravěč: "Všelijak to tenkrát' chodilo mezi ludem 
a pány. Nedělali si páni svědomí s národem, nedělá! si ho ani národ s pány. "339 

K citovanému valašskému obrazu zbojníků můžeme najít paralely na východě 
Karpat. Obecné hodnocení zbojníků se odráží nejvíce v zápisech Petra Šekeryka-Donykiva 
z obce Holovy, které najdeme v Hnaťukově sborníku. Především tato ukrajinská podání 
líčí zbojnickou činnost jako způsob obrany a msty proti křivdám ze strany pánů, vesničané 
při tom zbojníkům pomáhali: 

"Když člověku ukřivdil pán, žid nebo i vlastní boháč, tak se člověk nikde práva nedovolal, 
protože nebylo jak, protože právo bylo v rukou pánů. Tak jenom opryškové byli jedinou 
oporou. Člověk ukřivděný najde vůdce opryšků, začne ho prosit, aby se pomstili na tom 
nebo na tom křivditeli. Opryškové se o tom domluví, tak ten člověk jim dokonce ukáže na 
toho křivditele a pomůže ho oloupit. Opryškové nikdy nepřepadali svoje lidi, jen cizf, pány 
a židy. Ze svých přepadali opryškové jen ty, kteří je provokovali, donášeli na ně nebo dělali 
zvědy. .. Ho 

Podle vypravěče lidé na opryšky dodnes vzpomínají v dobrém a říkávají, že kdyby 
byli opryškové, tak "bychom zahrozili Polsku a povstali bychom za naše křivdy ".341 

Zajímavé je, že podle tohoto vyprávění bylo dříve zakázáno o opryšcích mluvit nebo 
zpívat. Kdo řekl něco dobrého nebo zazpíval písničku, octl se rázem ve vězení, proto se 
staří lidé ještě dnes (tj. v roce 1907) bojí o zbojnících vyprávět. 

Hlavním důvodem pro zbojnictví nebyla podle vypravěčů kořist, ale přání zachovat 
si svobodu. Jako hlavní příčina je uváděn útěk před vojnou, protože dříve se odcházelo do 
vojska na 24 let. Opryškové prý říkali: "My musíme přepadat ty, kteří nás chytali za 
rekruty, protože kvtlli nim nejsme volní. '' 342 Vypravěč dále uvádí také jména konkrétních 
lidí z vesnice Holovy, kteří chodili na zboj. Jiné vyprávění z téže vesnice shodně líčí, jak 
zbojníci, kteří utekli před vojnou, přepadali ty, kteří jim nedávali žíti na světě a nenáviděli 
pány, že je zbavili svobody. 343 

Tento postoj vůči šlechtě a úřadům dodává základní prostor pro lidovou interpretaci 
zbojnictví a nelze ho tedy pominout. Patří k hlavním udávaným příčinám zbojnictví a k 
jeho základní legitimizaci. Ve valašském i ukrajinském podání z počátku 20. století 
vystupuje jako hlavní motiv zbojnictví křivda. Ukrajinská vyprávění navíc zdůrazňují více 
útěk před vojnou a neobjevuje se v něm jako příčina zbojnictví náboženské 
pronásledování. To je bezpochyby důsledek větší náboženské tolerance na 
východokarpatském území. N áboženská identifikace však tady poněkud splývá s 
identifikací sociální- pravoslavní ukrajinští venkované, katolické polské panstvo, židovští 
obchodníci. Proto je například zbojník Dovbuš v pověstech nabádán, aby chránil ruskou 
víru. Objevují se pak i další příčiny zbojnictví jako je chudoba, kradení dobytka kvůli 
kvalitě chovu nebo i touha po volnosti a mladická nespoutanost. Všechny tyto momenty se 
rovněž v podání objevují a slouží někdy ke zdůvodnění zbojnického počínání. 

Motiv chudoby nás bude zajímat nyní poněkud více. Je však možno říci, že ve 
zbojnických podáních se jako příčina zbojnictví nevyskytuje chudoba narozdíl od panské 
křivdy tak často, jak by se snad dalo čekat. Příkladem takového podání může být 
následující slovenská pověst: "Kedysi boli také časy, že l'udia sa museli dávat' na 
zbojníctvo. Vždy sa nejedol taký biely chlebík ako dnes. Bývali neúrody, hlad, bieda. Ako 
mi rozprávala babka, l'udia jedli psov, kočky a stromovú kóru. A keď vypukla kedysi pred 
sto rokmi cholera, zomrelo tol'ko !'udí, že ich museli hromadne pochovávat .. "344 Podobnou 
souvislost prezentují také lidové písně, např. ukrajinská píseň o Dovbušovi: 
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JliO,ni 6i.UHi 6i,nyBanH, IUO i'cTH He MMH, 
po6HJ1H BHH naHIUHHO'lKy, y niCH BTiKanH. 
l:m CHpi neqepmú Ta H Ti )I(OBTi pH)I(KH, 

.. . ~ . 345 
~K TOC lM Ha,UOIJlO, TO H llllJlH B onpHlllKH. 

nebo slovenská: 

Živ nás, bože, živ nás, v takýto biedny čas, 
jak nás nevyživíš, pojdeme zbíjať, krasť. 346 

Západně od Karpat se stereotyp o tom, že byla taková chudoba, že lidé museli 
krást, obtížně hledá. Určitou jeho obdobou je zápis Františka Vaváka, který praví: 
.. Nejprvnější začátek zlodějství za naší paměti začal ser. 1771 a 1772 v oné neúrodě a 
veliké drahotě, a tehdy ovšem mnozí z veliké nouze a hladu a nemohouce se ani prací 
vyživiti aneb takovou ani dostati, krádeže se chytali, noc~ně do Spejcharů a komor lezli i 
dobytek z chlívů a pastvy brali a tím tehdáž jen živobytí hájili. " Všeobecnost tohoto jevu 
pak dokládá Vavák tím, že na pomezí kraje čáslavského a kouřimského prý ,,po všechny 
časy přísloví trvá, že v Žandově a v Jindicích jest pocthý člověk k nalezení jako bílá 
vrána ".347 

To nás přivádí ke stereotypu zlodějské vesnice, který můžeme najít na mnoha 
místech. V některých pověstech a písních se objevuje tvrzení, že v některé vesnici kradou 
všichni. Například v písni "Žítková. Žítková, na pěknej rovnici, ludzia povedaju. že sú tam 
zbojníci. Nění sú zbojníci, lež sú dobrí ludzia. čo ve dne uvidzia. to v noci uchycia. "348 Ve 
valašském vyprávění se líčí, jak ženy z jedné vesnice kradli na jarmarku a četníci se je 
snažili cestou domů zaskočit. Nakonec, když ženy přišly do vesnice a zjistily, že už ji 
četníci prohledávají, začali kradené věci všemožně schovávat. Četníci pak jednu 
schovanou nůši s ukradenými věcmi našli. Byla uvázaná na zádech sochy svatého Jána. Se 
smíchem se pak říkalo, že v té dědině kradou i svatí. 349 Podání o zlodějské vesnici najdeme 
dokonce i v Jizerských horách, zde však jde o vesnici smyšleného jména "Puhu".350 

Tato podání se zbojnictvím souvisí jaksi nepřímo. Představují nám totiž krádež jako 
běžnou součást obživy, bez toho, aniž by ji morálně odsuzovali. Využívají při tom často 
humornou nadsázku. Důležité navíc je, že jde často o autostereotyp. Zmíněná píseň o 
Žítkové byla zaznamenána právě v Žítkové. Valašské podání neprezentuje kradení na 
jarmarku jako něco specifického pro popisovanou vesnici, ale pro celou oblast, z níž 
vypravěč pochází. K idealizaci zbojníka však samo toto pojetí nestačí. Je to jakási "nižší" 
úroveň tolerantního postoje ke zbojnictví: Krádež je chápána jako ospravedlnitelná 
chudobou, zvláště pak krádež na bohatém. Citované valašské vyprávění říká: .. z panského 
krev neteče". Ve zmíněných podáních se dokonce lidé za úspěšnou cestu za krádeží modlí 
a v jedné podkrkonošské koledě chtějí koledníci pro Ježíška ukrást kozlíka.351 Nemůžeme 
však říci, že by taková krádež byla chápána jako něco hrdinského či obdivuhodného. 

Dalším aspektem těchto vyprávění je pak odpor k robotě. Ocitujeme do třetice 
valašskou historku o sv. Janovi: .. Ostalo to (kradení- pozn. A. V.) snáďv nich ešče z doby 
robot, dyž každý brál na panském jak vůl na rohy. Dyť sa lidi nadřeli pánom zadarmo až. 

v ..352 az. 
Ačkoliv je chudoba zmiňována v lidovém podání často a velmi barvitě, nikdy není 

prezentována jako hlavní důvod pro zbojnictví u velkých hrdinů. V tomto případě je vždy 
motivem osobní křivda, přání napravovat svět či obojí dohromady. U hrdiny se tedy 
předpokládají již ušlechtilejší motivy. Stejně tak prostá tolerance vůči určitému typu 
krádeží se nespojuje zákonitě s představou zbojnictví jako oprávněného jednání, ve 
zbojnictví je narozdíl od krádeže i cosi násilného. A ačkoliv nalezneme podobné doklady 
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pro shovívavost vůči drobným krádežím, nenajdeme v českém podání interpretaci 
zbojnictví jako odboje. Existují zde sice dobří loupežníci, kteří bohatým brali a chudým 
dávali, ale neexistuje zde představa o tom, že to bylo cosi obecného, že prostě obyčejní lidé 
chodili mezi loupežníky, aby trestali pány. Právě v tomto smyslu vyznívá karpatská 
tradice. 

Otázkou je, zda můžeme skutečně vnímat zbojnictví za těchto okolností jako 
odboj? Tedy abychom byli přesnější, zda lidová tradice skutečně interpretuje zbojnictví 
způsobem, pro který my bychom použili výraz odboj. Bezpochyby je chápáno v lidovém 
podání jako způsob sebeobrany. Lidé před pronásledováním utíkali do hor a někteří z nich 
pak pány trestali a mstili se. Kobzáň zaznamenal vyprávění o člověku (označuje ho jako 
strýc Palečkových), který byl ve spojení se zbojníky a dával jim vědět, kde se stala jaká 
křivda nebo co páni chystají. Zbojníci pak uměli pány od jejich špatných úmyslů 
zrazovat.353 Obecně zbojníci podle lidového mínění rovnali svět. Pokud však budeme 
chápat odboj jako odpor vůči cizí nadvládě či cizímu pořádku s cílem zavést pořádek jiný, 
pak už se nám do této katogorie obraz zbojnictví patrně nevejde. 

Hobsbawm píše, že zbojnictví je skromným a nerevolučním protestem, neprotestuje 
proti tomu, že venkované jsou utiskovaní, ale proti tomu, že jsou příliš utiskovaní. 
Spravedlivý společenský řád odvozují od toho, jak to fungovalo podle jejich představ v 
minulosti. Nějakou vizi nového společenského uspořádání ve zbojnickém folklóru 
nenalezneme. Zajímavé by bylo podrobit kritickému zkoumání lidové představy o tom, jak 
vznikla vrchnost a poddanství, což již přesahuje rámec naší práce. Lidová podání však 
vyjadřují občas přesvědčení, že existovala doba, kdy lidé žili svobodněji, a současné 
pořádky interpretují jako záměrné zotročení "národa" ze strany pánů: "Před pěti sty roků 
na našich horách nebylo náboženství ... Před pěti sty roků tu byla enom šibenica!" U každé 
větší dědiny byla šibenice a kdo nechtěl poslouchat, toho oběsili. Páni však poznali, že by 
takhle brzy veškerý lid pobili a neměl by na ně kdo pracovat. Tehdy je totiž nechtěl 
poslouchat nikdo. Tak přemýšleli, co s tím, a založili náboženství k zotročení lidí. 354 

Obecně lze tedy říci, že karpatská tradice líčí zbojníky především jako mstitele 
křivd a úspěšné napravovatele nespravedlivých pořádků. To dává zbojnictví legitimitu a 
status oprávněné formy jednání. Od toho pak je odvozená představa, že kdyby žil některý 
zbojnický hrdina vedlo by se chudému lidu lépe, ačkoliv, jak trefně poznamenává 
Hobsbawm je právě existence takové legendy spolehlivým dokladem, že tomu bylo právě 
naopak. V tomto smyslu lze možná mluvit o odboji, jehož cílem je zavedení "původních" 
či "spravedlivých'' pořádků, tím se však nemyslí změna společenského uspořádání jako 
takového, změna vlády apod. Pokud se tedy vrátíme k otázce, zda bylo zbojnictví vnímáno 
jako odboj, nedostaneme jednoznačnou odpověď. Je možné vyslovit argumenty pro i proti. 
Na jednu stranu doklady o tom, že by zbojnictví bylo alespoň nepřímo spojováno s 
možností odstranit vrchnost jako takovou, se téměř nevyskytují, neřku-li, aby byl 
zbojníkům přičítán takový konečný cíl. Na druhou se jeví zbojnictví odporem proti 
nespravedlivým pořádkům, které mají být v budoucnosti změněny na spravedlivé, např. i 
přispěním navrátivšího se zbojnického hrdiny. 

Představa těchto "spravedlivých" pořádků je také v ústním poměrně vágní a 
omezuje se na odstranění určitých společenských institucí zavedených "nespravedlivě" 
vrchnostmi. V tomto smyslu ovšem není interpretováno každé zbojnické vystoupení, ne 
všem zbojníkům je přisuzován takovýto význam. V podstatě lze rozlišit několik rovin 
obrazu zbojnictví -zbojníci jako chamtiví a krutí, jejichž jednání není ospravedlňováno a 
jimž se musí venkovský člověk bránit; zbojníci čestní, jejichž jednání ospravedlňuje 
chudoba či osobní křivda a jejichž jednání je tolerováno a jichž se nemusí poctivý 
venkovský člověk obávat; zbojníci, kteří pomáhají chudobě a trestají pány, - ti jsou 
chudému lidu přítelem a ochráncem. Obraz karpatského zbojníka se pohybuje mezi těmito 
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rovinami. Příznačné je, že zavádění spravedlnosti není v karpatské tradici jen specifikem 
konkrétních hrdinů, ale je v některých podáních zobecněno na zbojníky jako takové. Jak se 
zpívá ve zbojnické písni (citované již v jedné z předchozích kapitol) "nepravda" u pánů 
"pravda" u zbojníka. V dalších verzích této písničky se na místě slova "nepravda" objevuje 
též "něpravosf" či "nesprávost"' tedy jiným slovem též nespravedlnost. 

Hej,ja musím byť zbojník, 
bo krivda veliká, 
nepravda u pánov, 

d b . 'k 355 prav a u z OJni a. 

V mimokarpatské venkovské tradici právě tento "odbojný" napravující rozměr 
loupežnictví chybí, je oslaben pouze na motiv obírání bohatých a dávání chudým, 
nesetkáváme se však přímo s motivem trestání pánů ani s loupežnictvím jako důsledkem 
osobní či celospolečenské křivdy. Také se tato představa pomoci chudým omezuje na 
konkrétní postavy a nikdy tak není interpretováno loupežnictví jako celek. Nejde zde o 
jakési jemné nuance, tyto rozdíly ukazují na velmi podstatnou odlišnost. V německých 
pověstech se pak také setkáváme s typem loupežníka (v karpatské tradici neznámým), 
který se dostal na scestí, ale měl jisté sympatické vlastnosti a proto se stal u lidí populární a 
napolo hrdinou (Hinterfiir, Gregor). Domnívám se však, že tato interpretace je spíš dílem 
zapisovatele nebo kronikáře než venkovského vypravěče. 

V mimokarpatské oblasti jsem nenalezl texty pocházející z venkovského tradování, 
které by hovořili o loupežnících jako sociální skupině. Pokusme se tedy blíže vymezit 
rozdíly mezi interpretací zbojnictví a loupežnictví na konkrétní postavě loupežníka 
Karáska. (Karásek se velmi blíží typu "ochránce spravedlnosti" a máme u něj k dispozici 
dobře zdokumentovaná vyprávění, u nichž lze s jistotou předpokládat, že nebyla literárně 
upravena vydavatelem.) Podle tradice Karásek bere jen od boháčů, kteří mají přebytek 
peněz, neloupí nikdy v chudé chalupě, neloupí v kostele. Chudým lidem a dětem naopak 
rád něco dá. Nesetkáváme se však u něj s motivací osobní křivdy, ani s motivem trestání 
nespravedlnosti. Vlastně jen v jediném podání vystupuje přímo jako ochránce lidí. Je to 
tehdy, když trestá zloděje na tržnici. Karásek tak vlastně nechrání lidi před panstvem, ale 
před zloději, a lidé pak na něj vzRomínají se slovy, že kdyby žil Karásek, nemohla by se 
zlodějna tak rozmáhat jako dnes.3 6 

Podobné motivy pak nalézáme také u pytláka Karla Sttilpnera, ten ochrání ženu v 
lese před loupežníky- donutí je, aby jí vrátili ukradené věci. V jiném příběhu pak donutí 
lesníka zaplatit chudé ženě koš, který jí zničil, když nemohla zaplatit pokutu za sbírání 
dříví. 357 (Grasel pak za trest zastřelí svého kumpána, který okradl chudého tovaryše. 
Schinderhannes takového kumpána nechá oběsit.) U Stlilpnera se tedy setkáváme ojediněle 
i s ochranou před zvůlí mocných (zmiňovaný lesník). Přece jen však protipansky 
mstitelský tón loupežnických podání se v německých zemích neobjevuje. Dalo by se říci, 
že slavní loupežníci chrání možná chudé více před loupežníky než před pány. Tento motiv 
je zase charakteristický pro německé země, nesetkáváme se s ním naopak v karpatské 
oblasti ani v českých pověstech. 

Na závěr chci srovnat tyto lidové "interpretace" se sebevnímáním zbojníků a 
loupežníků. Tady narážíme ovšem na problém nedostatku odpovídající literatury. V 
Německu se sice tímto problémem zabýval Ktither či Danker, ale ve slovanském prostředí 
se zatím nikdo nepokusil analyzovat soudní prameny z tohoto hlediska. (Prameny o 
nejstarších zbojnících Jánošíkovi a Ondrášovi to neumožňují, ale v mladších protokolech 
by se snad daly některé doklady pro sebevnímání zbojníků najít.) Klademe-li si tedy jako 
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doplňkovou otázku v této kapitole, co ospravedlňovalo loupežné jednání v očích 
loupežníků, jsme odkázáni pouze na příklady z německého prostředí. 

Na počátku je třeba říci, že Klither se snažil najít doklady pro odbojné sebevnímání 
loupežníků, zatímco Danker jeho závěry zpochybňuje tvrzením, že lupiče poznal v 
pramenech spíše jako ubohé hříšníky než odbojníky. Celý spor nedokážu odpovědně 
posoudit, nepřekvapilo by mě však, kdyby ve vězení se většina loupežníků změnila v 
kajícníky a to nejen na oko, ale i doopravdy. Také by mě nepřekvapilo, kdyby bylo ono 
"odbojné" sebevnímání loupežníků v doložených pramenech v menšině oproti jiným 
sebeinterpretacím a to z řady důvodů. Ostatně i "odbojná" interpretace zbojnictví v 
karpatském ústním podání (pokud vynecháme tři největší hrdiny) se podle mého odhadu 
týká jen menšiny zbojnických podání. Důležitější je prostý fakt, že taková interpretace 
existuje a že vůbec takový myšlenkový vzorec vznikl a našel u některých lidí odezvu. 

Loupežník Friedrich Manne, člen Holzerlipsovy bandy, ve své básni obviňuje 
chudobu a pány, kteří jsou vinni tím, že "mnozí činí to, co by jinak nečinili'' .358 V básních, 
které psal ve vězení a v nichž se loučí se světem, se zároveň obrací k bohu. Někteří lupiči 
však projevují názor na náboženství krajně skeptický. Adreas Petri, člen stejné bandy, 
odmítl kněze se slovy: ,,Není žádný bůh.- co mi může kněžour [pomoci]. Nenaučil jsem se 
nic než krást, jako zloděj jsem se narodil, jako zloděj chci zemřít . ..359 Kostnický Hans, 
který byl posléze obrácen na cestu zbožnosti, podezíral svého času náboženství, že je to 
přinejmenším v mnoha ohledech "vynález a hra zištnosti".360 Zajímavá je epizoda, v níž 
žid Schmuel z bandy Nickela Lista se chce dát pokřtít, aby unikl trestu. Za to sklidí od 
kolegů posměch. List prohlásí, že kdyby si mohl zachránit život, že by se nechal obřezat, 
další člen bandy Christian MUller na to reaguje slovy, že on by se nechal třikrát obřezat, a 
na nic by si nestěžoval, kdyby mu z obřezání udělali "uřezání".361 Snaha o obrácení židů 
před popravou byla poměrně častá, ale pokud nebyla spojena s reálným příslibem milosti, 
neměla podle Klithera šanci na úspěch. 

U některých loupežníků pak nachází Klither jistý hlubší odpor k majetným vrstvám, 
přičemž volba obětí přepadů není vždy dána pouze otázkou kořisti. Kostnický Hans se 
rozhodl místo obvyklých kramářů a sedláků přepadat úředníky, kláštery, šlechtická sídla a 
zvláště faráře. Při přepadu úřadu v Tafertingu řekl místnímu rychtáři He13emu: "Jdu ti jen 
odebrat krvavé peníze, o které jsi chudé lidi násilným neprávoplatným způsobem odřel. "362 

Loupežníka Christopha Panteho se snažil přivést k lítosti nad jeho činy jistý muž jménem 
Hosmann (úředník či duchovní), ovšem bez úspěchu. Sám popisuje reakci loupežníka 
slovy: ., Tu upadl do prudkého a zbytečného tlachání, a řekl, že bych měl jít na ty velké 
zloděje, kteří z neprávoplatného majetku hodují, a galáce staví, a je obracet; potom bych 
rád přišel k němu, on by byl jen malý zloděj. .. '' 3 3 Obratný loupežnický vůdce Damian 
Hessel zase na jednom místě prezentoval názor, že zloději a loupežníci jsou od boha 
poslaní, aby trestali bohaté a lakotné.364 

Z těchto a dalších příkladů vyvozuje Klither svou interpretaci "kriminálního" 
lupičství jako primitivní formy sociálního protestu, který charakterizuje slovy: "Můžeme 
sice mluvit v jistém smyslu o náběhu k teorii u uvědomělých příslušníků venkovské spodiny, 
přesto to neposkytuje žádné úkazy pro to, že by disponovali nějakým programem, který by 
byl zacílen na změnu sociální a politické reality. 365 Nebudeme se nyní zabývat Dankerovou 
polemikou. Není pro nás totiž ani tak důležité, zda postoje tohoto rázu převažují, postačí 
nám, že se u loupežníků objevují. 

Pozoruhodné je, že zde nacházíme několik zřetelných paralel ke karpatskému 
obrazu zbojnictví a to přinejmenším ve třech směrech: 1) poukazování na chudobu jako 
příčinu loupežné činnosti, 2) kritika vrchnosti jako nositelů společenských křivd a 3) 
kritika náboženství jako nástroje bohatých tříd. Všechny tyto momenty můžeme považovat 
za projevy jakési primitivní společenské teorie, která ovšem nenabízí prakticky žádné 

167 



konkrétní pozitivní představy o tom, jak by měla být společnost uspořádána jinak. Můžeme 
si pouze domyslet, že její nositelé zřejmě předpokládali, že stačí odstranění 

,,společenských křivd", aby se vše napravilo. 
Podstatné však je, že obě tyto koncepce pocházejí z jiného druhu pramenů. Ki.ither 

své doklady loupežnické ,,ideologie" hledal v soudních pramenech, já naopak v ústním 
podání - v pověstech a písních. Co z toho plyne? Jsou snad tyto představy proto 
nesrovnatelné? Domnívám se, že nikoliv. Jsou především pochopitelné z psychologického 
hlediska. Pokusím se to ukázat na krátké spekulativní konstrukci: Pokud se už člověk 
vědomě rozhodne k zločinnému jednání, musí mít proto ve svých očích dostatečný důvod. 
Proč člověk takto jedná ve společnosti, která krádež odsuzuje? I kdyby loupežníci neměli 
sami od sebe potřebu své jednání ospravedlňovat, jsou přece jen konfrontováni s 
představami většinové společnosti, která jejich jednání odsuzuje. Tím jsou chtě nechtě 
tlačeni k tomu, aby si budovali soubor ospravedlňujících představ, pomocí něhož se s touto 
konfrontací vypořádávají- vzniká tak jakási "obranná ideologie". 

Pokud by tato hypotéza psycholgického momentu byla pravdivá, měli bychom 
takovou "ideologii" logicky najít u všech zločineckých skupin bez ohledu na kulturní 
prostředí. Nevysvětluje to však její přítomnost v karpatském venkovském folklóru. Nikoliv 
karpatští zbojníci v našich pramenech tuto teorii prezentují, ale venkovské obyvatelstvo 
skrze ni pohlíží na zbojníky. Nejjednodušší hypotéza, která může tento fakt vysvětlit je, že 
existovala silná vzájemná komunikace a sociální identifikace mezi zbojníky a horaly -
horalé a zbojníci jsou v podstatě jedna a tatáž sociální skupina a proto horalé "přijímají" 
zbojnické normy. Slovo "přijímají" však není správné, oni tyto normy vytváří- zbojníci se 
rekrutují z jejich řad a v jejich řadách zůstávají, tyto normy jsou vlastně společným 
duchovním majetkem ve společenství horalů a zbojníků. 

Zajímalo by nás pochopitelně nakolik je tato "společenská teorie" přítomna v 
jaunerské subkultuře i u jejích "nezločinných" příslušníků (pokud vůbec můžeme o 
takových mluvit, jestliže tuláctví samo bylo zločinem). Na to nám ale bohužel chybí 
doklady, neboť výpovědi příslušníků této sociální skupiny nacházíme převážně v soudních 
protokolech .. 

Na závěr chci říci, že o zbojnické "ideologii" mluvím vždy v uvozovkách. 
Nacházíme tu určité názory, které jsou jakýmisi zlomky pro nás těžko dostupného názoru 
minulých generací na společnost a na společenský význam zbojnické činnosti. Tyto názory 
ani nepředstavovaly nějakou konzistentní společenskou teorii. Navíc si nelze představovat, 
že tyto názory byly v uvedených sociálních skupinách přijímány "en bloc". Názory lidí 
jsou různorodé a jeden člověk mohl zastávat v různých údobích života v různých 
kontextech názory naprosto opačné - v jednu chvíli náboženství kritizovat, ve druhou 
chvíli se obracet k bohu (o tom svědčí i případ Kostnického Hanse). Nevíme tudíž ani jak 
široce byly tyto názory zastoupeny. Jsou pouze přesvědčivé doklady o tom, že tyto názory 
byly v určitých situacích prezentovány a tvořili součást společenských představ určité 
sociální skupiny. 

Na základě toho, co bylo řečeno, bychom mohli uvést na závěr malou poznámku k 
otázce interpretace zbojnictví jako sociálního protestu. Sociální protest je každopádně 
moderní pojem, který má svůj smysl v rámci určité ideologie - sociální protest je 
především vyjádřením nesouhlasu se společenskými podmínkami. To lze pochopitelně 
vztáhnout i na zbojníky, přesto je potřeba říci, že od moderního protestu se zbojnictví 
značně liší. To měl Hobsbawm na mysli, když říkal, že zbojnictví je skromný a 
nerevoluční sociální protest. Na základě studia folklórních pramenů se však domnívám, že 
je možné tuto skutečnost vyjádřit i jinými slovy, která jsou tradičnímu venkovskému pojetí 
bližší. Zbojník byl především ,,zjednavatel spravedlnosti" a ta byla zjednávána skrze mstu. 
Tato msta v symbolické rovině narovnávala vztah mezi pachatelem společenské křivdy a 
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obětí. Zbojník vzal spravedlnost do svých rukou a vytvářel tak nápravu, vyrovnával účty a 
tím obnovoval spravedlivý pořádek. Slovo "obnovoval" je důležité, protože v obrazu 
zbojnictví jde vždy o obnovu tradičního řádu. Svět byl uspořádán spravedlivě a tuto 
spravedlnost je třeba obnovovat. Podle revolucionáře byl svět uspořádán nespravedlivě a je 
třeba spravedlnost vytvořit nebo jako v případě marxismu byl spravedlivý řád na počátku 
dějin, ale k němu se již není možné vrátit. 

Můžeme vnímat z našeho moderního hlediska revolucionáře jako optimistu a 
vesničana, který vidí ideál v minulosti, jako pesimistu. Ale to asi příliš neodpovídá 
skutečnosti. Revolucionář se od zbojníka mj. liší tím, že pro něj není bůh, ale on sám si na 
boha v jistém smyslu hraje a má morální právo i povinnost vnutit svůj pořádek druhým. 
(Ve chvíli, kdy ztratil víru v boha, bere spravedlnost do svých rukou.) Revolucionář je 
nespokojencem - členem skupiny podobně smýšlejících a nositelem nenaplnitelného 
ideálu, který se snaží násilím vnutit jiným. Proto se také úspěšná revoluce často mění v 
tyranii. Revolucionář je také produktem společenské disciplinace a snahy o sociální 
kontrolu. Pro zbojníka je pořádek už ve světě dán, jenom je narušen. V tom se zrcadlí jistá 
důvěra v uspořádání světa a důvěra v síly, které toto uspořádání zařídily. V tomto směru 
má také význam víra v návrat zbojníka. Revolucionáři se to může jevit jako fatalismus, ale 
pro vesničana je to důvěra v řád. Revolucionář podobně jako náboženský reformátor chce 
zavést v praxi silnou sociální kontrolu v zájmu veřejného blaha, tu zbojník nepotřebuje, 
neboť má tuto základní důvěru v řád daný přírodou, která ho na každém kroku obklopuje. 
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14. Literární obraz šlechetného loupežníka a ústní podání 

Domnívám se, že by bylo užitečné pro lepší pochopení obrazu loupežníka v ústním 
podání, osvětlit ještě vztah mezi literárním a ústním podáním o loupežnících. Musím hned 
v úvodu říci, že mé znalosti loupežnické literatury, jsou zprostředkovány převážně skrze 
sekundární literaturu odbornou. Nebylo v mých silách projít vedle pověstí dostatečné 
množství románových pramenů a vyvodit z nich ještě vlastní analytické závěry- soustředil 

jsem zkrátka své síly na ústní podání. Přesto se domnívám, že mé vývody k tomuto tématu 
mají svou (byt' podmíněnou) platnost, a že můj obraz obrazu zbojníka v ústním podání by 
bez nich nebyl úplný. 

Nejprve se pokusme nastínit obraz loupežníka v tzv. brakové literatuře 19. století. 
Již několikrát citovaný německý historik Uwe Danker ho charakterizuje těmito slovy: 

"Loupežníci nosí neforemné klobouky a pistole, bydlí v lesích a osamělých krčmách. a 
slouží loupežnickému hejtmanu, který obyčejně navzdory loupežím a vraždám není 
opravdový ,zločinec'. Místo toho je považován za ušlechtilého, dává chudým, dobfrvá 
ženská srdce, mstí se na společnosti za utrpěné bezpráví. Nanej1;ýš je příliš požitkářský. 
chce užívat života ... ,Loupežník' vždy konc-:í jako kajícný, ubohý hříšník, jehož trestní 
rejstřík nepřipouští při nejlepší vůli návrat do společnosti: musí zemřít. buď tragicky 

h b d • b ..... 366 za ynout na svo o e ne o na popravz.stz. 

Vtipnou charakteristiku tohoto druhu loupežnických románů podává také Egon 
Ervín Kisch, když v knize Pražský pitaval píše o loupežníku Babinském. Motivy, které se 
opakují ve vícero románech o Babinském, shrnuje Kisch takto: 

.. Ukázalo se: jako voják miloval Babinský nevinnou švadlenu Lídu. která upadla do bídy a 
proto měla být s matkou, na smrt nemocnou, vyhozena na ulici, bude-li se nadále zpěc-:ovat 
úkladům chlípného domácího pána; aby ji zachránil, vyloupil Babinský plukovní pokladnu 
a přinesl lup Lídě na zaplacení činže. Pozdě! Dívka plačíc seděla na kraji postele ... Teď 
přísahal Babinský pomstu všem boháčům a spásu a pomoc všem chudákům. Prchl do lesů 
a skryl se ve mlýně, ve kterém se musil dřít chudý mlynář na bohatého majitele. Jedné noci 
vrazili loupežníci podzemní chodbou do mlýna. Babinský se jim postavil na odpor a 
přinutil je, aby ušetřili soukromý majetek chudého pastýře. Nadšeni takovou odvahou a 
šlechetností, zvolili ho loupežníci vzldcem. " Když je dcera mlynáře Alžběta, kterou 
Babinský miluje, zneuctěna v jeho nepřítomnosti jiným členem tlupy, shodí surového 
společníka do bystřiny a vzdá se četníkům. "Do žaláře se k němu vplíží věrný přítel Slavík, 
přestrojený za kapucína, a snaží se- marně!- přemluvit ho k útěku." 367 

Ze soudních pramenů víme, že takovýto popis Babinského životopisu neodpovídá 
realitě a na jiném místě jsme již jeho loupežnickou činnost charakterizovali. U Kische však 
nalézáme také konkrétní odpověď na to, odkud se tento obraz vzal. Kisch s lehkou ironií 
dále píše: 

,, Tyto údaje jsem pokládal za zaručené, poněvadž se opakovaly. Když jsem však 
prostudoval jiné loupežnické romány, zjistil jsem, že i v životopisech Schinderhannesa, 
Caleba Williamse, Abbealina, Lipse Tulliana, Cartouche, Rinalda, Grasela. Jacka 
Shepparda, bavorského Hiesla se vyskytovaly tytéž činy, ano, dokonce se stejnými jmény. 
Podvod! "368 
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Z tohoto svědectví pro nás vyplývá důležitý závěr. Literární produkce o slavných 
loupežnících podléhala stejnému mechanismu přenosu motivů, jakého jsme byli svědky u 
ústního podání. Románové motivy čerpají především z ostatní loupežnické literatury a 
skutečné události zohledňují ve svém zpracování minimálně. (Je třeba dodat, že alespoň v 
ojedinělých případech jsou určité reálie zachovány, např. románový Babinský je vsazen do 
vězení a nekončí na popravišti jako některé jeho literární vzory. To je asi také jedna z mála 
skutečností, která byla všeobecně známa a jejíž popření by "věrohodnost" románu značně 
oslabilo, byť tato "věrohodnost" se nezdá být pro autory zvlášť důležitá.) 

Ponechme stranou otázku, do jaké míry šlo u autorů loupežnických románů o 
záměrnou fikci. Pro nás je důležité, že tito autoři (nezřídka anonymní), vytvářeli nové 
loupežnické romány nápodobou. Vznikl tak žánr, který má určité zákonitosti. Jde sice 
možná v řadě případů o hru fantazie, ale jistě ne o hru bez pravidel. Díky tomu je možné 
tento žánr loupežnického románu analyzovat a postihnout jeho charakteristické rysy. 
Pravidla tohoto žánru pochopitelně nebyla stanovena nějakým normativním aktem -
předpisem, jak napsat dobrý loupežnický román, - autor se jim učil již zmíněnou 
nápodobou jiných literárních děl. Oprávněně však můžeme hledat počátek této nápodoby a 
ptát se, jak tento obraz vznikl. Zde máme výhodu oproti ústnímu podání, že nám jsou starší 
vrstvy literárního zpracování v podstatě plně k dispozici. 

Uwe Danker píše, že se tento literární obraz loupežníka se musel nejprve rozvinout. 
To lze podle něj doložit na konkrétních příkladech: "V protikladu k Schinderhannesovi se 
stali Nickel List a Lips Tullian tef/ve v 19. století romantickými loupežníky, před tím byla 
jejich podoba docela odlišná . .. 69 Danker tím má na mysli, že Schinderhannes byl Jo. 

idealizován již za svého života, ještě v průběhu soudního procesu totiž vychází první 
román o tomto vůdci. Nickel List byl naproti tomu popraven roku 1699, Lips Tullian 1715 
a teprve v 19. století se z nich stávají romantičtí hrdinové. Tuto skutečnost nemůžeme 
vysvětlit tím, že k idealizaci je potřeba časový odstup od skutečného života hrdiny, neboť 
to je v rozporu se Schinderhannesovým případem. Nabízí se tudíž jako nejpřijatelnější 
vysvětlení, že idealizace loupežníka odpovídá společenské potřebě či poptávce, která dříve 
neexistovala. Mezi léty 1715 (poprava Lipse Tulliana) a 1802 (první román o 
Schinderhannesovi) se "něco" změnilo a vznikla společenská "poptávka" po romantickém 
loupežníkovi. 

Podívejme se nyní, jak vypadal onen obraz loupežníka předromantického. Podle 
Dankera můžeme rozlišit ve vývoji obrazu loupežníka tři fáze: Od pozdního středověku do 
období baroka je loupežník nositelem zla a ničení. V období osvícenství dochází 
k proměně tohoto postoje- jednání zločince je omlouváno a dochází k psychologizujícímu 
výkladu, kdy je zločinec chápán jako produkt společenských podmínek. (Do tohoto období 
lze zařadit i literární dílo Friedricha Schillera.) Tato změna bezpochyby souvisí s novými 
filosofickými názory na společenskou úlohu práva. Trest má podle osvícenců sice 
odstrašující funkci, ale nepomáhá zlo napravit, proto je třeba věnovat péči odstranění 
špatných společenských podmínek a převýchově. V období romantismu se pak stává 
loupežník symbolem nespoutanosti a svobody - přichází ke slovu právě typ "ušlechtilého 
lupiče", jehož literárním prototypem je v německém prostředí Rinaldo Rinaldini od 
Christiana Augusta Vulpia z roku 1797. V následujícím půlstoletí nebývalou měrou vzrůstá 
produkce loupežnických románů.370 Román o Schinderhannesovi z roku 1802 prozrazuje 
již v titulu svůj literární vzor: "Schinderhannes, Buckler genannt, der beruchtigte 
Rduberhauptmann. Ein wahrhaftes Gegenbild zum Rinaldo Rinaldini" (Schinderhannes, 
zvaný Blickler, slavný vůdce loupežníků, skutečný Rinaldo Rinaldini). Dílo Augusta 
Vulpia má navíc z hlediska obrazu loupežníka paradigmatický význam nejen pro 
Německo, ale i pro českou či slovenskou brakovou literaturu. Tento nový obraz loupežníka 
však nespadl z nebe roku 1797, je výsledkem předchozího kulturního vývoje a promítají se 
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do něj samozřejmě i vlivy starší osvícenecké literatury a také francouzské literatury 
brigantské. 371 

Heribert Leopnardy hodnotí vývoj loupežnického obrazu ve své práci Der Mythos 
vom "edlen" Rauber z poněkud jiného hlediska. Všímá si čtyř banditů ze tří světadílů -
Robina Hooda, Schinderhannese, amerického Jesseho Jamese a australského Neda 
Kellyho. Podle jeho zjištění spolu nejprve soupeří pozitivní a negativní obraz loupežníka. 
Pozitivní obraz po určité době, která je různě dlouhá, ve zmíněných případech převážil a 
dotvořil se v loupežnický mýtus. Proces idealizace odpovídá podle Leopnardyho víceméně 
Hobsbawmovým bodům, pouze pátý a osmý bod (zbojník stále patří ke své společnosti a 
nepolapitelnost či nezranitelnost) se podle něj nevyskytují tak často. Podle Leopnardyho 
potřebovala idealizace Robina Hooda tři století, zatímco v ostatních případech převážil 
pozitivní obraz velice brzy. U Jesseho Jamese tomu bylo díky tisku ještě v průběhu jeho 
zločinecké dráhy. To víceméně odpovídá tomu, že život zbývajících tří spadá do doby, kdy 
se již v literatuře ustálil obraz šlechetného loupežníka, proto mohla idealizace proběhnout 
záhy. Pozdější zpracování loupežnické tématiky - historické romány, kreslené příběhy, 
divadelní hry, filmy apod.- pak podle Leopnardyho buď podávají tradiční obraz nebo se u 
nich projevují některé z následujících tendencí: 1) tradiční zpracování je ironizováno a 
parodováno, 2) legendární životopis je směšován se skutečnými fakty, 3) dobrodružství 
jsou zobrazována jako příklady pro dospívající mládež, 4) hrdinovi je připisován politický 
význam- je zobrazen jako revolucionář.372 

Přijměme Dankerovu představu o vý-voji loupežnického obrazu jako východisko 
pro další úvahy. Leopnardy charakteristiku tohoto vývoje vhodným způsobem doplňuje 
právě o pozdější zpracování loupežnické tématiky ve století dvacátém. V jednom bodě 
však nelze oba modely plně sloučit. Danker předpokládá pro období středověku a baroka 
negativní obraz loupežníka, zatímco Leopnardy hovoří pro Robina Hooda o soupeření 
negativního a pozitivního obrazu, k němuž docházelo ve středověku. Je pravda, že 
Leopnardy mluví o Anglii a Danker o Německu, přesto je však tento rozdíl pozoruhodný a 
volá po určitém vysvětlení, byla-li opravdu situace v Anglii a v Německujiná. Vzhledem k 
tomu, že Anglie stojí mimo okruh mého zkoumání, se však nebudu se o žádné vysvětlení 
pokoušet. 

Důležitý pro nás je vztah literatury a ústního podání. Rád bych se pokusil tuto 
otázku, podud možno co nejplastičtěji osvětlit, neboť je to oblast, kde se setkáváme s řadou 
předsudků. Zejména v diskuzi o lidových pověstech a lidových písních docházelo v 
nedávné minulosti často k diskuzím, na jejichž pozadí stojí otázka, zda jde o původní 
výtvory lidového kolektivu nebo zda "lidová" kultura pouze přetváří a uzpůsobuje svému 
"primitivnějšímu" prostředí výtvory vysoké kultury. Otázka, zda je lidová kultura 
nezávislá na kultuře vysoké, má často ideologické pozadí (souvisí s pocitem národní 
identity) a tak vyvolává i určité emoce. Například otázka, zda český kronikář Kosmas 
vycházel z lidového vyprávění a zachytil "autentickou" domácí tradici nebo zda jen upravil 
pro své potřeby vzory z cizí latinské a germánské literatury, se prostě neobejde bez 
nacionálních vášní, protože druhá koncepce útočí na důležitou část českého národního 
mýtu.373 Prostě ohrožuje naši potřebu dokázat, že Češi jsou svébytný kulturní národ tím, že 
podrývá jeden z důležitých argumentů. (Nemusíme snad vyvracet logický klam toho, že by 
přehodnocením Kosmovy úl~hy byla popřena teze druhá, že jsou totiž Češi svébytný 
kulturní národ.) Jedna z interpretací Kosmovy úlohy tedy naráží u určitých lidí na 
emocionálně podbarvený odpor. To však neznamená automaticky, že by tato interpretace 
byla kvůli tomu racionálnější než druhá. Podobných vášnivých střetů je ve vědě celá řada
od obrany autochtonního původu lidové hudební tradice až po spor jen zdánlivě od historie 
odlehlý, zda šimpanzi jsou schopni vytvářet kulturu. 
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Nám postačí na tomto místě osvětlit vzájemný vztah "lidové" a "profesionální" 
kultury na příkladu loupežnických látek. V první řadě můžeme na konkrétním příkladě 
ukázat, kolik motivů mají ústní podání a literatura společných. (Trochu voluntaristicky zde 
předpokládáme, že pověst je totožná s ústním podáním, tímto tématem jsme se však již 
podrobněji zabývali na jiném místě.) Snažil jsem se vzájemný poměr vyčíslit v případě 
tradice o Babinském a o Graslovi. U Grasla jsem vycházel z knihy R. Hruschky, který 
doplnil k pověstem odkazy na podobná místa v románech. V případě Babinského jsem se 
pokoušel dohledat společné motivy sám, za tímto účelem jsem vybral dva klasické brakové 
romány, které by měly představovat reprezentativní vzorek, neboť většina motivů se v 
románech tohoto druhu opakuje (viz např. svědectví E. E. Kische). V zájmu přesnosti je 
tedy třeba upozornit na to, že statistické závěry mají podmíněnou platnost, ačkoliv 

neočekávám, že by je další brakové romány mohly v podstatných rysech změnit. 
V případě Grasela jsem našel v pověstech 7 motivů společných s románovými (tj. 

23 % z celkového počtu tzv. událostních motivů), v případě Babinského se mi podařilo 
prokázat spojitost s románem v jednom případě (tj. 4 %). Spojitost s ústním podáním o 
dalších loupežnících se mi pak podařilo spolehlivě prokázat u Grasla v 32 % případů, u 
Babinského v 40 %. Tato statistika však nepodává sama o sobě úplnou výpověď. Je třeba k 
tomu ještě připojit, že v případě Grasla jsou dva z těchto motivů doloženy v ústním podání 
o jiných loupežnících, v případě Babinského je onen jeden motiv také součástí 

vypravěčského repertoáru o dalších loupežnících. U Babinského je situace poněkud 
komplikovanější tím, že jsem nalezl v městských pověstech brněnských několik motivů, 
které se svým moralizujícím a sentimentálním charakterem dosti blíží charakteru tradice 
literární (např. jako dítě dělá ve škole rošťárny nebo zabití soka v lásce). Tyto motivy se mi 
však nepodařilo v použitých loupežnických románech nalézt. Na druhou stranu jsem je 
zaznamenal v tradici o zbojníku Ondrášovi, ovšem v zápise kompilativního charakteru, 
který je sice prezentován jako pověst, nicméně používá zjevně i jiných zdrojů, než je 
venkovské ústní podání. Zároveň v žádných dalších pověstech o loupežnících, u nichž by 
byl zdokumentován způsob sběru, jsem tyto motivy nenašel. Ve vztahu ústního podání a 
literatury je tedy pro tuto chvíli řadím do kategorie neobjasněné. U Grasla zase v případě 
čtyř pověstí, kde je uváděn odkaz na román, neuvádí Hruschka na rozdíl od ostatních 
záznamů místo sběru pověsti, aniž by byl tento fakt objasněn. (Může to vyvolat 
pochybnost, zda se s nimi v terénu setkal.) Není bez zajímavosti, že zbylé dvě "románové" 
pověsti se vyskytují ve městě Jemnici, zatímco pověsti, které mají paralely pouze v ústním 
podání, byly zaznamenány v malých vesnicích. Celkově zachycuje vztah literárních a ústně 
tradovaných motivů v pověstech o Graslovi a Babinském následující tabulka. 

Vztah mezi ústním podáním a romány 
na příkladu tradice o Graselovi a Babinském 

Grasel Babinský 

motivů v pověstech 31 25 

doloženo jinde 16 48,4% 12 48,0% 

v ústním_Qodání 11 35,5% 10 40,0% 

v románech 7 22,6% 1 4,0% 

z toho obojí 2 6,5% 1 4,0% 

nejasn_ýjl_ůvod o 0,0% 2 8,0% 

Přes jisté potíže se statistickým vyhodnocením se ukazuje, že na formování obrazu 
loupežníka v ústním podání má největší vliv ústní podání o jiných loupežnících. Odraz 
reálných událostí je pak v případě Babinského 20 %, v případě Grasla, kde jsem neměl k 
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dispozici podrobný životopis, jsem ho vyčíslil na 16,1 %. Zdá se tedy, že románové 
zpracování bylo - co se týče vlivu na ústní podání -až na třetím místě. 

Oskar Schwar si všímal při srovnání loupežnických románů o Karáskovi toho, 
nakolik byly přijímány ve venkovském prostředí, kde byla ústní tradice o tomto 
loupežníkovi dosud živá. Prý téměř při každém rozhovoru o Karáskovi mu byla 
doporučena kniha "starého hornolužičana" E. Ronsche a vypravěči mu ji ukazovali jako 
cennost. Další román o Karáskovi, vydaný pod pseudonymem Guidon von F els, však 
nikdo z nich nezmiňoval, nikdo z něj také nevyprávěl žádnou epizodu, přestože se tu a tam 
v domácnostech vyskytoval.374 Ronsch při tom psal svůj román s detailní znalostí místních 
podmínek, měl k dispozici místní rukopisné správy včetně soukromých kronik a tak 
vyprávěl tuto historii poměrně podobně tomu, jak ji přenášelo ústní podání. Guidon von 
Fels dává Karáska dohromady s dalšími jeho současníky - s pytlákem Stí.ilpnerem a 
hraběnkou von Kielmannsegge, mezi nimiž však není žádná vzájemná spojitost. Uvedu pro 
ilustraci kratičký příklad z děje: Karásek má jako truhlář zhotovit rakev, do níž chce 
hraběnka pohřbít za živa krásnou Antonii. Vrátivší se hrabě se dozvídá, že Antonie 
zemřela na nemoc, chce ji však ještě naposledy spatřit a tak Karásek otevře rakev. Dívka se 
v rakvi posadí. Hraběnka je prozrazena a chce Karáskovi zaplatit za to, že bude mlčet, svou 
láskou. Ten však odmítá a tak hraběnka otráví hraběte, Karáska nechá spoutat a v lesích 
zavraždit. Ten však unikne smrti a potkává se se svými bývalými vandrovními tovaryši, 
kteří se stali loupežníky a spolupracují nyní s Karlem Sttilpnerem atd. Schwar dále dodává, 
že autor nás ve svém příběhu honí přes Krušné hory, obě Lužice a severní Čechy, přičemž 
.. poznámky pod čarou jako 'skutečnost!·. 'historické' nás zapřisahaji uvěřit 

neuvěřitelnému". 375 

Z toho, co bylo řečeno vyplývá, že lidé nejsou pasivními přijemci psaného slova. 
Vždy mají možnost zaujmout k němu kritické stanovisko, především tehdy, když psané 
slovo neodpovídá jejich zkušenostem či představám, které dříve přijali za pravdivé. 
Schwarovo svědectví o postoji vesničanů k různým loupežnickým románům není jediným 
dokladem toho, jakým způsobem vesničané zaujímají rozdílné stanovisko k tištěnému 
slovu. Zajímavým příkladem mohou být též osudy kramářské písně o slezském zbojníku 
Ondrášovi, o níž jsme se zmínili v ll. kapitole. Tato píseň vyšla tiskem v polovině 18. 
století, žila pak v ústním podání až do padesátých let 20. století. Do této doby byly 
zaznamenány desítky textových variant s různými nápěvy. V kramářské písni není ani 
zmínka o tom, že by Ondráš bral bohatým a dával chudým, sběratelka Šejvlová však píše, 
že při sběru této písně ji lidé sami upozorňovali na to, že Ondráš nebyl obyčejný zbojník, 
ale ochránce chudiny. 376 Opět tedy informátor zaujímá k původně tištěnému jazykovému 
útvaru, i když v tuto chvíli již zlidovělému, vlastní stanovisko. Našel se však i další 
způsob, jak uvést celou záležitost na "pravou míru", dlouhý text kramářské písně byl v 
ústním podání zpravidla o mnoho zkrácen, objevilo se však také několik slok, které se v 
původní tištěné verzi nevyskytují. Nejrozšířenější z nich je ta, kde se otec obrací na 
Ondráše se slovy: .. Ober dycky bohatého a rozdaj to chudině, skryj sa v horách něbezpeči, 
d v • B kydv "377 z rzuJ sa na es · e. 

Veškeré uvedené skutečnosti ukazují k tomu závěru, že se v ústním podání 
venkovského obyvatelstva, utvářel obraz loupežníků a zbojníků nezávisle na literárním 
zpracování, i když samozřejmě k určitému ovlivnění docházelo. Lze však předpokládat že 
určující vliv měly starší vrstvy ústního podání. Zde narážíme na určitý paradox, že tyto 
starší vrstvy jsou pro nás nedostupné. Ve starších dobách jsou totiž doklady pro existenci 
nějaké ústní tradice velmi sporadické. Lze vlastně oprávněně předpokládat, že zbojnická 
ústní tradice např. v karpatské oblasti existovala přinejmenším již před polovinou 17. 
století, kdy žili někteří zbojníci, které připomínají pověsti ještě o 300 let později. Existenci 
ústní tradice však nelze pro toto období spolehlivě doložit z dobových písemných 
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pramenů. V případě ústního podání bychom měli mít na paměti, že zapsaná vyprávění či 
písně mohou vždy představovat nepatrný zlomek ústně tradovaného materiálu, který je 
nám skryt. Říkáme-li, že ten a ten autor doplnil k legendě určitý motiv, pak v případě 
zápisů o pověstech naznačujeme takovým tvrzením vlastně ne docela oprávněný 

předpoklad, že legendu vytváří literát. Pomíjíme tím totiž zcela ústně tradované informace, 
z nichž se literární zápis vynořuje jako špička ledovce z hladiny, pod kterou není vidět. 

Například nejstarší rukopisný záznam písně o Jánošíkovi, pochází z období kolem 
roku 1780, Jánošík při tom zemřel roku 1713. V tištěné literatuře se pak objevuje Jánošík 
(až na jedinou výjimku) teprve v roce 1809 a to v básních slovenských obrozenců. 
Zmíněná nejstarší píseň o Jánošíkovi není přímo lidového původu. Její text svědčí o tom, 
že byla přednášena za účelem výdělku, na závěr totiž žádá zpěvák o příspěvek s tím, že 
autor při psaní sužuje svou hlavu a zpěvák vysuší při zpěvu hrdlo. Nelze však 
předpokládat, že takové literární výtvory tuto jánošíkovskou tradici teprve utvářeli. Pokud 
se nechceme dostat do rozporů s fakty, musíme předpokládat, že ústní tradice žila v 
případě Jánošíka již dříve, než došlo k prvním zápisům. Pokud by totiž první zapsaná píseň 
vznikla až těsně před rokem 1780, museli bychom vysvětlit, proč si autor právě vzpomněl 
na zbojníka, který zemřel před 67 lety. (V tištěné podobě pak byla tato píseň zveřejněna až 
roku 1809 Bohuslavem Tablicem.) Dále bychom museli vysvětlit, jak je možné, že několik 
básní slovenských obrozenců vytištěných po roce 1809, mohly způsobit takovou popularitu 
Jánošíka, že Kazimierz Wladyslaw Wójcicki, který se setkal s Podhalím a Slovenskem 
před rokem 1840, píše v souvislosti s Jánošíkem: "Že měl bohatým brát a chudým dávat, 
mají ho Slováci za blahoslaveného [. . .} Obrazy, fředstavující činy Jánošíka, zdobí všechny 
hospody v Karpatech polských i uherských. .. "37 První román o Jánošíkovi je při tom až z 
roku 1889. 

Zajímavé je, že zmíněná nejstarší píseň o Jánošíkovi nám ukazuje pozitivní obraz 
zbojníka, který trestá pány za to, že utiskují chudý lid, již před rokem 1780. Tedy dříve než 
vyšel Vulpiův Rinaldo Rinaldini (1797), dříve než vyšli Schillerovi Loupežníci (1781). 
Navíc v prostředí slovenském, kam sotva mohly proniknout dobové osvícenecké názory na 
podstatu zločinu. Předpokládáme-li tedy, že autor písně vycházel z ústního podání (vždyt' 
vlastně žádný literární obraz šlechetného loupežníka nebyl k dispozici, zatímco ústní 
podání o Jánošíkovi již muselo být živé), máme doklad o tom, že k idealizaci loupežníka v 
ústním podání docházelo dříve než v literatuře. Nebýt ovšem tohoto dokladu, ani tak by 
nebylo lze jinak vysvětlit pozdější podobu jánošíkovské tradice bez předpokladu, že 
existovala již v 18. století a že již tehdy byl vnímán jako kladný hrdina. Jistě je 
nemyslitelné, že by si na něj lidé při vyprávění po sto letech rozpomněli či že by najednou 
udělali ze zlého zbojníka kladného hrdinu. Pokud vůbec v ústním podání existovalo 
záporné hodnocení Jánošíka, muselo být od počátku doprovázeno svým protipólem a 
muselo zaniknout poměrně záhy. 

Víme také, že české pověsti o Babinském vycházely ze staršího podání o dobrém 
loupežníku Kovaříkovi z Kouřimska. O těchto přenosech mluví někteří sběratelé. Máme 
dokonce konkrétní doklad toho, že tyto motivy existovaly v tradici o Kovaříkovi dříve než 
se stal Babinský loupežníkem.379 Lze se potom také zcela oprávněně ptát, odkud se vzaly 
tyto motivy v kovaříkovské tradici. Vzhledem k velkému územnímu rozšíření těchto 
motivů přinejmenším od středních Čech po východní Slovensko, lze předpokládat, že 
přešly opět z jiného loupežníka na Kovaříka. Je tedy možné, že tato tradice v Čechách 
existovala již před Kovaříkem, tedy např. v polovině 18. století, a že tehdy existoval jakýsi 
loupežník X, jehož jméno neznáme, neboť byl pozapomenut, ale okolo nějž se tato tradice 
dříve soustředila. 

Zákonitě pak musíme předpokládat obdobný vývoj též v Německu. Podobně i zde 
musely loupežnické pověsti navazovat na starší vrstvu podání, neboť i zde dosáhly putovní 
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motivy značného územního rozšíření. Můžeme se tedy domnívat, že zde existovala postava 
ušlechtilého loupežníka v ústním podání již před Vulpiem a Schillerem. Na tento starší 
substrát pak mohla navázat podání o Schinderhannesovi, Graselovi, Karáskovi či 

Paulusovi. Je tedy možné, že paralelně s literárně formovaným barokním loupežníkem jako 
nositelem zla mohl existovat loupežník jako dobrodinec chudoby v ústním podání. 
Nacházíme při tom dokonce mezi pověstmi podání, která tuto hypotézu podporují. Jsou to 
podání o dobrých loupežnících Paulusovi a Hinterffuovi, kteří byli údajně ve spojení s 
ďáblem. Nevíme přesně, jak tento faustovský rozpor v tradici vznikl, zda byl přítomen již v 
podání venkovanů nebo zda ho vnesl do zápisu pověsti její vydavatel. Složitá struktura 
textu však naznačuje, že jde přinejmenším o kompilaci rozdílných podání, což svědčí spíše 
pro domněnku, že tento protiklad do textu vložil spisovatel. (I když mohl protikladný obraz 
vzniknout též spojením hledisek různých vypravěčů.) Přesto je však tato konfrontace 
pozoruhodná. Nejpřijatelnější možnost, jak tuto faustovsky rozporuplnou postavu vysvětlit 
je právě předpoklad, že se zde zobrazila konfrontace mezi "oficiálním" a "neoficiálním" 
pojetím loupežníka. Pokud by k této idealizaci loupežníka došlo až v době, kdy se v 
měšťanské kultuře ustálil romantický loupežník a pokud by k této idealizaci došlo pod 
vlivem literatury, pak by nebyl žádný důvod, aby se tato idealizace svářila v jedné postavě 
a v jedné pověsti právě se starším typem "barokního" ďábelského loupežníka. 

Doposud jsme mluvili o možnosti vzájemného ovlivňování mezi literaturou a 
ústním podáním a docházíme k závěru, že ačkoliv k tomuto ovlivnění docházelo, nebylo 
patrně vlivem určujícím pro formování toho či onoho typu tradice. Tento problém se patrně 
s konečnou platností osvětlí, pokud postavíme obě tradice vedle sebe a budeme zkoumat 
obecné shody a odlišnosti. Zřejmá shoda je v tom, že loupežník je hodnocen kladně a že se 
mstí za osobní bezpráví a pomáhá chudým. Jsou zde však přinejmenším tři podstatné 
rozdíly: 1) V pověstech není nikdy "ušlechtilý" loupežník šlechtického či měšťanského 

původu. (To měl zřejmě na mysli Danker tím, když ve své stručné charakteristice tvrdí, že 
vůdce není "pravý" loupežník.) Románový Lips Tullian je šlechtic, který chce pomstít 
osobní křivdu a proto se stává vůdcem zločinců. Ti sice nedosahují jeho morálních kvalit, 
ale vůdce u nich dokáže prosadit svou autoritu a udržet je na uzdě. 2) V pověstech nikdy 

• nevystupuje loupežník jako kajícný hříšník. Například Jánošík své jednání obhajuje, ale 
nelituje ho. V několika písních odpovídá na takové výtky a jeho odpověď je v tomto směru 
jednoznačná, např.: "Nebojím sa Boha, že by ma pokaral, od bohačov som bral a 
chudobným daval. "380 Lítost však neprojevují v ústním podání ani další loupežníci, at' už 
čeští, slovenští či němečtí. 3) Erotické motivy (např. milostná dobrodružství či úklady 
půvabným dívkám) se v pověstech prakticky nevyskytují. Naproti tomu například v 
románu o Lipsu Tullianovi je každou chvíli nějaká půvabná dívka vystavena úkladům 
chlípného správce či zločince a její dívčí čest pak většinou v posledním okamžiku 
zachraňuje náčelník loupežníků. 

Význam těchto tří rysů literární tradice objasňuje Uwe Danker, když se ptá po 
sociální funkci takového obrazu. Tato sociální funkce podle něj tkví v odreagování 
civilizačních tlaků. Loupežník umožňuje měšťácké domácnosti snít ., oplzlé sny o 
individuální svobodě a násilí, o divoké sexualitě a romantické lásce". 381 Tato hra podle něj 
působí zpravidla na společnost stabilizujícím způsobem. 

"Nikoliv zabývání se protagonisty- jejich životem, jejich nesnázemi, jejich svobodami a 
jejich rozhodnutími-, nýbrž rozpracování adaptačních konfliktů poskytuje sociální funkce 
moritátů a každé kriminální literatury. Jde o oblast napětí mezi ,zatracením a oslavou', o 
pokus úniku, o dobrodružství, stručně o vše, co modernímu a civilizovanému člověku není 
dovoleno. Jde vždy znovu o prožitková a kompenzační sebepřinucení moderny, bez nichž 
život v extrémně vzrůstající vzájemné závislosti, vysokého rozvoje a prostorové stísněnosti 
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sice ne ní možný, ale nám lidem je ještě přece tak cizí. Jde o zkušenost nepořádku v řádu, 
aby, skrze vysněnou účast ~ořádek byl opět znovu zaveden. K tomu byly potřeba také 
stabilní sny o loupežníkovi. " 82 

Tato interpretace se však nedá uplatnit na zbojnický mýtus v ústním podání. 
Přinejmenším některé jeho aspekty z této interpretace vybočují. I v ústním podání sice 
může loupežník symbolizovat touhu po volnosti, úloha hlavních zbojnických hrdinů, které 
jsme označili přívlastkem mytičtí, je však jiná. Zbojník je nositelem spravedlnosti, 
zjednavatelem řádu. Proto nedochází nikdy ke konfliktu mezi ním a panovníkem. 
Především však se zbojnický hrdina nikdy nemění v kajícného hříšníka. Tento motiv 
nenalézáme nejen u Jánošíka, Ondráše a Dovbuše, ale ani u jiných loupežníků (Babinský, 
Grasel, Karásek, Schinderhannes), je to zkrátka motiv, který je ústnímu podání cizí. 
Objevuje se však v románovém zpracování nebo v kramářské písni, v níž např. Babinský, 
který podle téže písně bral bohatým a dával chudým, vystupuje z vězení očištěný od 
hříchů. V ústním podání je naopak přítomna představa, že zbojníci neměli hříchu. Jiný 
obraz loupežníka, jiní tvůrci, jiné publikum a jiná sociální funkce. Zbojník z ústního 
podání je ochráncem "slabých" a "utiskovaných", není člověkem svedeným na nepravou 
cestu, neosvědčuje platnost společenského řádu svým pokáním, zavádí ho svým jednáním. 
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15. Přesahy a proměny zbojnické tradice a jejího zkoumání 

Tradice o zbojnících a šlechetných loupežnících není izolovaným jevem a bylo by 
vhodné ji uvést do širších souvislostí. Chci na tomto místě upozornit na některé přesahy 
této problematiky. Činím to s vědomím, že jde jen o postřehy a nikoliv o důkladnou 
analýzu, o jakou jsem se snažil v dosavadním textu. Přesto si myslím, že tyto postřehy stojí 
za zmínku, i když mohou obsahovat některé nepřesnosti či omyly. 

Snažil jsem se neopomenout docela podání o zlých loupežnících, neboť 

pochopitelně s podáním o těch ušlechtilých úzce souvisí. Na druhou stranu zbojníci mají 
také své paralely v postavách, které již mezi loupežníky nepatří. Můžeme je zařadit také 
pod obecnější typ sociálního hrdiny - tedy mezi hrdiny, kteří bojují za společenskou 
spravedlnost. V Čechách se do této pozice dostávají selští povstalci Kozina a Kubata nebo 
pohádková bytost Krakonoš. U Lužických Srbů je to kouzelník Krabat, kterého tradice 
pozoruhodně situuje do doby po třicetileté válce, tedy nepříliš daleko od historických 
postav Koziny, Jánošíka a Ondráše. V horských oblastech Německa se do této pozice 
dostávají pytláci, kteří někdy variují mezi typem pytláka a loupežníka (Bavorský Hiesel, 
Karel Stiilpner), v severním Německu existuje zase bohatá tradice o pirátech Klausovi 
Stortebekerovi a Godeke Michelovi. 

Mezi těmito postavami a zbojníky nacházíme četné paralely, jednak v celkovém 
charakteru postavy, jednak i v podobnosti některých vypravěčských motivů. Kozina podle 
tradice podobně jako Jánošík navštěvoval latinské školy, do tradice o Krakonošovi 
pronikají přímo některé loupežnické látky jako je "posazení na cvočky", u pirátů se 
objevuje obdarovávání chudých osob. Tato podobnost pak vede k tomu, že i v obecném 
povědomí jsou tyto postavy vnímány podobně jako zbojníci nebo jsou s nimi i zaměňováni. 
V případě německých pytlaků lze hovořit i o loupežné činnosti, proto to tolik nepřekvapí. 
Po bok zbojníkům je však v dnešním povědomí kladen i selský rebel Kozina. Při 

dotazníkové sondáži o povědomí o zbojnících, kterou jsem nakonec studijně nevyužil, mi 
několik lidí uvedlo jako známého zbojníka Kozinu. Ve hře Radešínského naivného divadla 
Jááánošííík zase říká Uhorčík Jánošíkovi: "Ak to nepojde po novom čiže po starom [ .. .] ja 
hlásim prestup ku Kozinovi. "383 Ztotožnění obou postav v tomto vtipu je srozumitelné i 
slovenskému publiku. Když jsem se v srbském knihkupectví v Budyšíně zajímal o 
lužickosrbské loupežnické pověsti a chtěl jsem prodavačce přiblížit, oč mi jde, příkladem 
Jánošíka, odpověděla mi: "My máme Krabata." 

V současné době jsou zbojníci loupežníci často vnímáni jako regionální hrdinové a 
tím i jako jacísi regionální patroni. Vzhledem k úloze, kterou hráli v původní venkovské 
tradici, to není nijak nepřirozený posun. Hrdinská tradice vždy nějakým způsobem posiluje 
identitu, ať už sociální či regionální. Stejnou roli potom pochopitelně hrají i ostatní sociální 
hrdinové, které můžeme dnes vnímat jako jakési regionální patrony- Stiilpner pro Krušné 
hory, Krakonoš pro Krkonoše, Krabat pro Lužici, Kozina pro Chodsko. Z tohoto hlediska 
je zajímavé, že do pozice hlavních místních hrdinů se v karpatské oblasti transformovali 
převážně zbojníci (Ondráš, Jánošík, Dovbuš aj.), zatímco např. v Čechách a v Sasku 
převažují postavy jiného druhu (jediným regionálním loupežnickým hrdinou je zde 
Karásek). Německo celé nemohu dostatečně posoudit, vím jen, že roli významného 
regionálního patrona hrají mezi loupežníky Schinderhannes a Hiesel. O potřebě 

regionálních hrdinů svědčí i to, že pokud takový chybí, mohou se objevit tendence si ho 
vytvořit. Ve Šluknovském výběžku například hledali po vzoru Krakonoše patrona pro 
"Tolštejnské panství" (nově vytvořený název pro tento region v rámci jakési široce pojaté 
místní kulturní a turistické hry). Byla tak nově vytvořena postavička loupežníka Vildy a v 
rámci literární soutěže vznikly také o něm "pověsti" uveřejňované v místním listě. 384 
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Zajímavé je, že autoři této postavy byli přesvědčeni, že nejvhodněji zapadá do místních 
tradic právě loupežník. 

Zbojnická a loupežnická tradice také reagovala v literární i ústní podobě na 
moderní politické problémy, byla například dávána do souvislosti s dělnickým hnutím a 
tuto souvislost určitým způsobem reflektovalo i ústní podání. V jednom záznamu 
klasického loupežnického příběhu o loupežníku Babinském uvádí vypravěč jeho činnost do 
souvislosti se socialistickým hnutím a příběh uzavírá slovy: "Socialisti nejsou nic jiného, 
než pokračovateli Babinského. Chtějí spravedlnost, bohatým brát a chudým dávat. "385 

Vypravěč údajně tento příběh vyslechl od jistého obuvnického mistra, který mu vpředvečer 
prvního máje roku 1890 názorně vysvětloval, kdo to jsou socialisté. Podobně v novějším 
českém sběru ze 70-tých let 20. století se objevuje ve vy~rávění o loupeživém rytíři 

Toulovcovi věta: "V okrádal bohatý, takže byl komunista už." 86 Ukrajinská píseň, která je 
vydána mezi lidovými písněmi o Oleksu Dovbušovi zase tvrdí, že "dnes" došlo v kolchozu 
a ve sjednocení Ukrajiny k naplnění toho, zač zemřel Dovbuš. 387 (Není bohužel zcela 
zřejmé, zda jde o spontánní lidovou slovesnost.) Nemálo zajímavá je i německá píseň ze 
20. a 30. let, kterou zpívali političtí vězni a která zjevně obměňuje motivy ze starší 
Schinderhannesovské písně, souvislost mezi loupežnictvím a levicovým politickým hnutím 
však není konstatováno přímo. Píseň vězně, který po vzoru Schinderhannese čeká na 
popravu, se v nové verzi uzavírá slovy: " Wifit i hr, wer hier ermordet ist? Es war ein Junger 
Rotgardist. "388 ("Víte, kdo tu byl zavražděn, byl to mladý rudý gardista.") Také v prostředí 
partyzánského hnutí za druhé světové války docházelo k dobovým aktualizacím zbojnické 
tradice, např. slovenské partyzánské písně se odvolávají na Jánošíka (" Král'ova hol'a s 
pýchou s a na nás dívá, duch Jánošíka do boja vyzývá ... "389

). Následující slovenská 
partyzánská píseň je přímou obměnou starších zbojnických písní a uvádíme k ní pro 
zajímavost i její časnější paralelu: 

Hučia hory, hučia, 
Nemci našich mučia. 
Hučia i doliny, 
mučia aj rodiny. 

Jánošík, Jánošík, 
požičže nám sily, 
nemeckým fašistom 
b .. I .1. 390 y sme vaz z om1 1. 

Hučia hory, hučia, 
už Janíčka mučia, 
Ešte oni hučať budú, 
k d' h . v 'b d' 391 e o om vesat u u. 

Zbojnictví není však jen odbojem, je z hlediska zákona také zločinem, který ovšem 
není odsuzován venkovským obyvatelstvem. Tím se dostává do souvislosti s dalšími jevy, 
které postihuje zákon a které jsou obyvatelstvem tolerovány. Výraznými příklady z 
minulosti jsou již zmiňované pytláctví a pašeráctví. Vesničané ovšem prostřednictvím 
zbojnictví netolerovali krádež jako takovou, ale pouze olupování jiných sociálních skupin 
(panstva, měšťanů apod.), dokonce existují pověsti, které ukazují nutnost vzájemné 
poctivosti mezi zbojníky. Svým způsobem nejde tedy o to, že by nebylo uznáváno morální 
pravidlo "nepokradeš" samo o sobě, ale bylo uplatňováno jen na určitý okruh lidí. Zdálo by 
se, že něco takového je typickým produktem uzavřené feudální společnosti, kde jsou různé 
morální ohledy uplatňovány selektivně a nevztahují se na příslušníky cizích stavů či na 
jinověrce, v moderní společnosti ztrácí zdánlivě takové jednání svůj smysl. 

Neplatí to ovšem docela. I v současné době najdeme prvky morálně omlouvaných 
"krádeží", arciť jiné podoby. Současným příkladem může být třeba počítačové pirátství 
nebo užívání pražské hromadné dopravy tzv. "načerno". V případě černého pasažérství se 
dá dokonce uvažovat i o jistém zárodku orální tradice, která líčí střetání pasažérů bez lístku 
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s revizory. Setkal jsem se se spoustou takových osobních historek a některé z nich přešly 
od člověka, který je zažil i k dalšímu vypravěči. Takřka ukázkovým příkladem obecně 
neodsuzované krádeže je tzv. "rozkrádačka" tedy "rozkrádání majetku v socialistickém 
vlastnictví" v době komunistického režimu. Toto rozkrádání bylo postihováno vyššími 
tresty než okradení soukromé osoby, přesto bylo rozšířeno natolik, že to dalo vzniknout i 
lidovému přísloví: "Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu." Společným znakem těchto forem 
tolerované krádeže je, že je okrádána jakási anonymní organizace, což pro řadu lidí 
znamená, že tento akt jako krádež vůbec nevnímají, případně ho i různě odůvodňují (např. 
počítačové pirátství je spojeno s negativním obrazem monopolu firmy Microsoft a jejích 
obrovských výdělků. Běžnému člověku z východní Evropy je její software podle názoru 
mnoha lidí cenově prakticky nedostupný.) 

Na našem zkoumání se také ukazují určité problémy teoretického a 
metodologického rázu, které rovněž stojí za krátkou zmínku už proto, že si v průběhu mé 
práce vynucovaly praktické řešení. Už při zdánlivě prostém problému definování 
důležitých pojmů narážíme na velké potíže. Věnoval jsem pozornost především definici 
pojmu zbojnictví. Došel jsem k závěru, že především kritérium postoje venkovské 
společnosti ke zbojníkům je dosti obtížné doložit v pramenech a to i tehdy, pokud bychom 
měli k dispozici nejlepší možné prameny. Je možné sice říci, že venkované zbojnictví 
tolerují nebo dokonce schvalují. Co znamená však v praxi tolerovat a schvalovat? Někteří 
mu mohou pomáhat. - Ale nejsou za tím zištné důvody? Neudávají ho úřadům. - Je to 
tolerance nebo strach, abych si sám "nepopálil prsty"? Jak vůbec postoj venkovské 
komunity ke zbojníkovi zjistit? I kdybychom mohli udělat dotazníkovou akci a vyjádřit 
tyto postoje statisticky -např. 50 % činnost schvaluje, 20 % toleruje 20 % odmítá atd., i 
tak by nebylo možné zbojnictví na základě takového výzkumu definovat. Mohli bychom 
např. prohlásit, že 50 %schvalování indikuje zbojnictví, ale co když ho bude schvalovat 49 
% vesničanů? Zkrátka postoje ke zbojníkům nejsou jednotné, mohou zahrnovat širokou 
škálu projevů a vést ostrý řez mezi zbojnictvím a ne-zbojnictvím na základě takového 
kritéria je proto nesmyslné. Čím budeme chtít provést tento řez přesněji, tím jasněji se 
vyjeví jeho absurdita. 

Ve skutečnosti takový ostrý řez neexistoval, takže pokud ho chceme vytvořit v 
zájmu přesné definice, pak nutně záleží na našem rozhodnutí, jak takovou dělící čáru 
narýsujeme. A ať už ji uděláme jakkoliv ostrou, tak vždy budou existovat hraniční případy, 
o nichž nebudeme schopni rozhodnout, kam patří a to nejen pro nedostatek pramenů, ale 
také prostě proto, že hranice nemůže být nikdy dost ostrá, aby se nemohl objevit hraniční 
případ. Problém je v tom, že někteří badatelé či filosofové jsou z této nejasnosti ochotni 
vyvodit buď na základě hraničního případu zpochybnění celé empirické koncepce nebo ve 
filosofické rovině závěr, že naše pojmy jsou tvořeny libovolně. 

Existuje samozřejmě druhý možný přístup- popsat "ideální typ", tj. soubor znaků 
určitého jevu, které se reálně vyskytují, ale většinou ne všechny pohromadě v jednom 
případě, např. zbojník podarovává chudé, je obdivován venkovskou komunitou, zůstává 
jejím členem, nepřepadá vesničany z vlastního kraje atd. Je to jakýsi ideální model, ke 
kterému jakoby určitý sociální jev inklinuje, ale ve skutečnosti ho nikdy nenajdeme v čisté 
podobě. Znamená to, že zbojník může okrást vesničana (má-li k tomu třeba "legitimní" 
důvod msty), ale nepřestává proto být zbojníkem, protože jinak ostatní kritéria splňuje. I 
při tomto přístupu však zákonitě narazíme na potíže s hraničními případy, kdy si budeme 
klást otázku, zda dotyčného pod tento pojem ještě zařadit či už ne. Zároveň se střetáváme s 
otázkou, jaké znaky ještě přiřadit k definici jako určující a jaké pominout coby nahodilé. I 
zde mohou uplatňovat různí badatelé rozdílné názory. Dá se tedy říci, že hledání precizní 
ohraničující definice vede ke zkoumání problematických hraničních případů, zatímco 
hledání ideálního typu, vede ke zkoumání toho, jaké znaky jsou "ideální" aj aké nahodilé. 
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Na základě těchto úvah se můžeme povznést do teoretické filosofické roviny. Zdá 
se totiž, že veškeré tyto problémy ukazují na to, že vlastně v zavádění pojmů vládne jistá 
libovůle, že prostě o tom rozhoduje vědec, jak co označí, a tím vytváří realitu- popis světa. 
Náš popis světa je jedním z možných popisů a všechny jsou při tom stejně dobré. Naše 
klasifikace věcí okolo nás je v podstatě nahodilá (má smysl jenom uvnitř určitého systému 
a v jiném systému by byla zcela nesmyslná). S tím ovšem nemohu tak docela souhlasit. 
Pojmy totiž nezavádíme libovolně, ale podle určitých empirických daností. Mohu 
samozřejmě vymyslet pojem "užoňka" a říct, že tam patří např. tento věšák, můj mobilní 
telefon, Karlův most a tato židle, ale již ne tamta židle, protože to je "karfus". Tento pojem 
nemá v rovině viditelného smysl. (Subjektivně lze ještě tento příklad učinit smysluplným 
jako "věci, které se mi líbí", ale předpokládejme, že soubor je opravdu náhodný.) 
Neexistuje pak pro dalšího člověka způsob jak poznat, co je užoňka. Tento příklad mě 
přivádí k předpokladu, že existuje sice x možných pojmových aparátů k popisu světa, ale z 
tohoto počtu jsou pouze některé smysluplné. 

Domnívám se, že tento pojmový aparát je postaven v zásadě na poznávacích 
procesech, které bych označil provizorně jako "intuitivní", neboť probíhající spontánně bez 
přímé racionální kontroly. Uvedl jsem příklad, že je snadné rozlišit lidovou píseň, ale 
nikoliv ji definovat. Tyto potíže se týkají však i hmotných věcí. Když Platón definoval 
člověka jako dvounohého živočicha bez peří, přinesl Diogenés do Akademie oškubaného 
kohouta a prohlásil: "Toto je podle Platóna člověk." Mohl také přivést jednonohého 
mrzáka a říci, že to podle Platóna není člověk. Ovšem bez toho, aniž by měli lidé pojem 
člověk zadefinován, bezpochyby člověka poznají velice snadno. Problém je to spíše pro 
vědu, která prostě musí pojmy definovat, protože se neužívají v běžném jazyce vždy 
jednoznačně. Zároveň je definici mnohem snazší zpochybnit než vytvořit, jak ukázal 
Diogenés. Hledáme vlastně natolik přesná kritéria, aby každý člověk podle nich příslušnou 
věc označil stejně. 

Když jsem řekl, že pojmový aparát vychází z intuitivních poznávacích procesů, 
myslel jsem tím také, že zařazovat věci pod zobecňující pojmy, je patrně vrozenou 
schopností, kterou máme společnou s ostatními živočichy. (Jinak by se např. šimpanzi 
nemohli učit znakovou řeč a jiní živočichové by se nenaučili rozpoznat nebezpečného tvora 
od neškodného.) Nedokážeme to však naučit počítač- to znamená, že nejsme schopni najít 
kritéria, která by byla stejně dokonalá jako automatické funkce našeho mozku. Pro počítač 
je obrovský problém převést snímek tištěného textu do textového souboru. I v dobře 
vytištěném textu dělá počítač chyby, zatímco člověk přečte i text natištěný špatně bez 
potíží. 

Plyne z toho něco pro historickou vědu nebo pro zbojníky? Snad jen tolik, že pojem 
"zbojník" prostě nevytvořila věda. Rozlišovat mezi zbojníky a ne-zbojníky potřebovali lidé 
zjevně již dříve. Věda se pouze snažila najít pro popis tohoto jevu novou definici. Proč? 
Protože prostě "lidová definice" neodpovídá vědeckým kritériím. Je to jako, když dítě 

"definuje" hudební výchovu slovy "to je, když zpíváme". Z vědeckého hlediska je to 
napadnutelná definice, ale pro rozum vědou nezatížený přirozeně spojuje určitý jev se 
(subjektivně) významným znakem. Ačkoliv se zpívá také u táboráku, dítě si táborák s 
hudební výchovou nesplete, ač to z jeho definice není patrné. Také "lidová definice" 
zbojnictví "bohatým bere a chudým dává" je spojením určitého jevu se subjektivně 

významným znakem, který však vědě nedostačuje. Přestože vědec nachází jinou definici, 
jde mu o týž jev, který je již zapsán v jeho představách a "intuitivně" ví, co pod něj patří a 
co ne. Hledá smysluplnou definici pro "existující" jev, který nevytváří. Kdyby se současný 
historik přenesl na Oravu počátku 18. století a pozoroval zdejší zbojníky, patrně by se s 
vesničanem shodl na tom, kdo je zbojník a kdo ne. Ačkoliv tedy v jistém smyslu závisí na 
rozhodnutí badatelově, jak pojem zadefinuje, toto rozhodnutí se týká pouze hraniční oblasti 
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pojmu a nikoliv většiny konkrétních případů. Tyto hranice jsou však charakteristické pro 
moderní vědecké myšlení a nejsou obsaženy přímo v realitě. Z toho, že nenacházíme v 
reálných případech ani ostrou hranici ani ideální typ, však nelze tak docela usuzovat, že 
zbojnictví jako takové neexistuje. 

Zajímavé gnozeologické důsledky plynou také ze studia zbojnické tradice. Ukázali 
jsme, že na podobě ústní tradice o konkrétní postavě se podílí více tradiční představy než 
reálné události. Vyjádřil jsem to tvrzením, že formativní složka převažuje nad složkou 
reálnou. Z namátkového zhodnocení románové produkce o loupežnících se zdá, že totéž 
platí i o literatuře. To nutně navozuje otázku, zda totéž neplatí také o vědecké produkci. 
Konstatování převahy formativní složky v ústním podání nad složkou reálnou totiž vybízí k 
jedné závažné otázce: Nakolik je zastoupena formativní složka v odborné historické práci? 
Je zřejmé, že opakování příběhů o zbojnících podávalo určitý obraz světa a osudy zbojníků 
byly tomuto obrazu podřízeny. Nešlo jen o poznání "historické skutečnosti", ale o 
vytvoření obrazu světa, v němž se sváří touha po svobodě a sociální spravedlnosti se 
společenským tlakem na ekonomické a politické podřízení jedince. Pomocí příběhů byl 
tento obraz reprodukován a stal se společným majetkem určitých sociálních skupin a 
zároveň nástrojem jejich skupinové identity. Tento proces byl nevědomý, odrážel "realitu" 
vypravěčů, stěží však "realitu" zbojníků, o nichž byla řeč. 

Nakolik jde v dějepisectví o "objektivnější" realitu, je spornou otázkou. Přistupoval 
jsem ke své práci jako celkem přesvědčený empirista, ale výsledky mé empirické analýzy 
tato přesvědčení částečně zpochybnila. Nabízí se totiž možnost podobnou metodu 
aplikovat na historické publikace a najdeme v nich v podstatě totéž - vytváření obrazu 
světa podle autora. Do tohoto obrazu musí zapadnout historický příběh. Pod tímto dojmem 
jsem se vrátil k publikaci Aloise Sivka o Ondrášovi. Domníval jsem se, že ve starší 
vědecké práci bude snadnější identifikovat formativní složku. A vskutku zde můžeme 
obdobu tohoto jevu nalézt: Jsou zde celé pasáže interpretující zbojnictví jako třídní boj a 
chápající takto i činnost zbojníka Ondráše. Tyto motivy však převzal Sivek z prací 
Ochmanského a Melicherčíka, podobně jako lidoví vypravěči přebírali své motivy z 
vyprávění o jiných zbojnících. Paradoxní na tom je, že tuto interpretaci nemohl Sivek 
vyčíst z dobových pramenů, které prozkoumal. Snažil jsem se důkladně prostudovat 
dochované prameny o Ondrášovi (kterých je mimochodem méně než o jiných zbojnících, 
takže to nebylo těžké) a zjistil jsem, že zde není ani náznak sociálního protestu v jeho 
činech. 

Jaký je tedy další osud zbojnické tradice? V jistém smyslu bychom mohli její další 
osudy prolongovat do oblasti vědecké. Po tradici v ústním podání a v podání literárním, se 
objevuje zbojnická tradice vědecká. Stejně jako literární tradice vychází v řadě případů 
z tradice ústní a zpětně ji ovlivňuje (přičemž zavádí nová témata a nové příběhy), tak i 
vědecká tradice vychází z tradice "literárně-umělecké" a rovněž ji zpětně ovlivňuje. 

Historik se pod vlivem románů začíná zajímat o slavné zbojníky a spisovatelé pod vlivem 
historikovy práce vkládají do svých románů jím objevenou "historickou skutečnost". Jsou 
slavní zbojníci a loupežníci, kteří zasáhli do všech tří oblastí jako Jánošík, Ondráš a 
Schinderhannes a pak jsou takoví, které si pro sebe objevila až věda či literatura. Možná to 
zní poněkud bláznivě či kacířsky stavět na roveň pověst, literaturu a historickou vědu, ale 
v čem bychom měli vidět podstatný rozdíl? Každý z těchto žánrů používá jiný způsob 
komunikace, každý má jiné prostředky, jimiž osvědčuje svou věrohodnost, ale řada 

mechanismů je společných, např. ono přejímání motivů od díla k dílu, od slovesného 
útvaru k útvaru, ona výrazná formativní složka, která u pověstí a brakové literatury 
převažuje nad složkou "reálnou". (Jak je tomu v odborné literatuře bezpečně nevíme.) 
Nakolik tedy popisujeme realitu tak, jak ji lze identifikovat v pramenech a nakolik píšeme 
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příběhy, do nichž jsou historická fakta dosazena obdobně jako reálie ze života skutečné 
osoby do tradičního mýtu? 

Není to tak, že i věda spřádá své poutavé zbojnické příběhy jako vesničané na 
přástkách? Stejně jako se vyvíjí zbojnický příběh v literatuře a nabývá zde různých podob 
(mýtus, moralizující příběh, příběh o politickém boji, odidealizování a parodie), tak i 
historiografie vytváří různé "zbojnické příběhy". Ve dvacátém století můžeme takové 
"příběhy" vystopovat přinejmenším tři: 

1) Příběh o falešné zbojnické legendě demaskované historickou vědou 

(Krzyzanowski, Socháň) 
2) Příběh o třídním boji a sociálním protestu zbojníků (Ochma:óski, Melicherčík, 
Hobsbawm, Klither) 
3) Příběh o disciplinaci a sociální konstrukci zločinu (Danker, Seidenspinner) 

"Vědecká tradice" je určena pro úzký okruh zasvěcenců. Ani ona ani umělecká 
tradice v románech, filmech, divadelních hrách apod. však neustala ve svém vývoji. I pro 
tu středoevropskou zbojnickou tradici uměleckou platí popsaná charakteristika Heriberta 
Leopnardyho, která vyšla ze studia anglosaského kulturního prostředí. Zejména jsme ve 
20. století svědky míšení tradičních motivů s reálným životopisem hrdiny a potom též 
parodování příběhu. Leopnardy o něm mluví jako o "odidealizování". Uveďme alespoň 
jeden příklad takového odidealizování z rozsáhlé pozdní produkce o Jánošíkovi. Je to již 
zmiňovaná hra Stefana Štepky Jááánošííík v provedení Radošínského naivného divadla. 
Ve scéně, kdy Jánošík odchází na zboj, ho jeho milá a matka postrkují na tuto dráhu a při 
tom se tváří, jako by si samy jeho odchod nepřály. K oběma ženám se pak se svým 
přesvědčování připojuje i hrabě Okoličányi. Jánošík na to reaguje slovy: "Ja mám byť 
hrdina, já mám byť vzor? A vy čo? Vy sa tu budete v duchnách vyvaluvat [ . .] Tri sta let 
bude zo mňa žiť táto literatúra a já ani len tridcať. "392 Literární díla tohoto druhu však 
nelze chápat jako snahu o zesměšnění či snížení významu hrdiny samotného ani jako 
pouhou snahu vytěžit humor z obecně známé postavy. Spíše je to způsob, jak uctívaného 
hrdinu, který se stal příliš vážně a oficiálně pojímaným symbolem, zlidštit a 
prostřednictvím humoru ho učinit opět blízký srdci obyčejného člověka. Je to vlastně určitá 
obranná reakce proti tomu, aby oficiální kultura a oficiální moc nevzala lidem jejich 
hrdinu. 
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Závěr 

Základním úkolem nas1 práce bylo provést srovnávací analýzu zbojnických a 
loupežnických tradic na poměrně rozsáhlé části středoevropského prostoru (Německo, 
české země, Slovensko, částečně pak Rakousko, Polsko a Ukrajina). Přejděme nyní k 
samotným výsledkům této analýzy. Prostor, na němž jsem se rozhodl zbojnickou a 
loupežnickou tradici zkoumat, se dá rozdělit přinejmenším na tři odlišné části: 1) území 
slovanské části Karpat (Slovensko, část Ukrajiny, jižní Polsko a východní Morava), 2) 
německé země (Německo, Rakousko) a k nim bezprostředně přiléhající území, kde žilo 
německy mluvící obyvatelstvo (např. Sudety a Slezsko), 3) českojazyčné území Čech a 
západní Moravy. Český mimokarpatský prostor (přestože jde o poměrně malou oblast) 
nelze přiřadit charakterem ani k prostoru německému ani k prostoru karpatskému. 
Konkrétní slovesné motivy ho totiž spojují spíše s tradicí karpatskou, zatímco některými 
obecnými znaky odpovídá zdejší tradice oblastem německým. Při tomto členění odhlížím 
od uzavřených jazykových enkláv v cizím etnickém prostoru, jako jsou např. karpatští 
Němci, neboť jejich tradice má svá výrazná specifika, pro něž ji nelze přiřadit ani k okolní 
majoritní oblasti ani k jazykově příbuzné tradici německé. 

Při tomto studiu se jasně ukázalo, že jazyková hranice představuje závažnou 
překážku pro šíření narativních látek v ústním podání. Není však hranicí neprostupnou, 
okolní tradicí jsou výrazně ovlivněny jazykové enkláv~, takže se např. u karpatských 
Němců setkáváme s rozsáhlým podáním o Jánošíkovi. 93 Při tom některé motivy jsou 
přejaté ze slovenské tradice a některé zase ukazují na spojení s německým vypravěčským 
fondem. Podobné prolínání obou jazykových repertoárů nalézáme na jižní Moravě u 
loupežníka Grasela, kde nacházíme v německy zapsaném podání z oblasti s jistým 
menšinovým zastoupením českého obyvatelstva (etnickou příslušnost vypravěče sběratel 
neuvádí) řadu motivů typických spíše pro české země a Slovensko než pro země německé. 
Loupežnické motivy známé ze slovanské oblasti pak nacházíme také občas v německém 
podání v rakouských zemích či ve Slezsku, nikoliv však již třeba v Sasku nebo Bavorsku. 

Hmatatelný rozdíl mezi karpatskou oblastí a oběma oblastmi mimokarpatskými 
tkví v rozdílné šíři zbojnické a loupežnické tradice. Neexistuje však patrně žádné 
rozsáhlejší území, kde bychom nenalezli loupežnické pověsti vůbec. Takřka na každém 
kroku lze někde najít postavu loupežníka, který podle pověsti bohatým bral a chudým 
dával. Pouze na severu dnešního Německa jsem tento jev přímo nezaznamenal, nahrazuje 
ho však zde do určité míry tradice pirátská. Nevystačíme tedy při srovnání karpatské a 
mimokarpatské oblasti s prostým tvrzením, že mimo Karpaty se zbojnická tradice 
nevyskytuje. Kvantitativní rozdíl v zastoupení loupežnických látek je samozřejmě zřejmý, 
ale pro pochopení fenoménu zbojnické tradice jsou pro nás důležitější kvalitativní 
odlišnosti. 

Rozdíly v charakteru zbojnické a loupežnické tradice v jednotlivých oblastech 

Nyní chci podat výčet rozdílů mezi jednotlivými oblastmi zbojnické tradice. 
Povšiml jsem si poměrně velkého množství rozdílů, z nichž některé se jeví jako obecné a 
podstatné, jiné spíše jako detaily. Některé tyto rozdíly je třeba formulovat pouze jako 
rozdíl v míře zastoupení určitého jevu, většina však představuje rozdíl mezi přítomností 
jevu a jeho absencí v daných oblastech. Celkem jsem tedy našel v ústním podání o 
zbojnících 21 rozdílů, z nichž prvních sedm se týká obecného charakteru podání, zatímco 
ostatní se týkají přímo jejich obsahu. 
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rozdíly obecného charakteru 
1) V karpatské oblasti se vyskytuje výrazně větší množství pověstí s loupežnickou 
tématikou, než v obou dalších oblastech. 
2) V karpatské oblasti se vyskytuje velké množství zbojnických písní lidového, 
resp. vesnického původu, v mimokarpatských oblastech jsou výjimkou jen písně o 
Hieselovi. Na většině mimokarpatského území tedy žádné takové písně 

nenacházíme. 
3) Pouze v německé oblasti se vyskytují běžně písně o slavných loupežnících v 
první osobě (lidové i kramářské), které tedy zpívá jakoby loupežník sám. V české 
oblasti se nevyskytují takové písně vůbec, v karpatské oblasti jsou jevem naprosto 
výjimečným. 

4) Pouze v karpatské tradici jsou zaznamenána podání (vyprávění a písně), která 
hovoří o zbojnících obecně a nikoliv jen o konkrétních bandách či postavách. 
5) Pouze v karpatské oblasti se vyskytuje typ zbojnického mytické hrdiny, v 
ostatních dvou oblastech nalézáme pouze typ sociálně loupežnické postavy. 
6) Pouze v karpatské oblasti se vyskytuje v ústním podání terminologické rozlišení 
mezi dobrými a zlými loupežníky. 
7) V karpatské oblasti se vyskytují hojně životopisné motivy, které se ve 
zbývajících oblastech omezují jen na podání o loupežníkově konci. 

rozdíly v obsahu pověstí 
8) V karpatské oblasti se objevuje větší míra násilného jednání a větší důraz na 
fyzickou sílu hrdiny. 
9) V německé tradici se v pověstech o zlých loupežnících vyskytuje více prvků 
nesmyslné brutality než v obou zbývajících oblastech. 
1 O) V německé tradici je výrazné propojení tradice o dobrých loupežnících s tradicí 
pytláckou. 
ll) Německý loupežník kladný i záporný získává svou nadpřirozenou moc skrze 
spojenectví s ďáblem. Karpatský zbojník od ženských postav- čarodějnic nebo víl, 
ve východní části Karpat pak od boha nebo sv. Petra. V české oblasti se tento motiv 
nevyskytuje. 
12) Pouze v německé oblasti je kladen dobrý loupežník výslovně do protikladu k 
bohatým sedlákům- olupuje je a vzbuzuje jejich strach. 
13) V německé a karpatské oblasti se vyskytuje motiv olupování a zesměšňování 
židů, v karpatské oblasti je při tom zastoupen tento motiv o něco silněji. V české 
oblasti se pak takový motiv nevyskytuje. 
14) V karpatském podání se vyskytuje vylupování kostelů ze strany kladných 
zbojníků, v ostatních dvou oblastech nikoliv. 
15) Pouze v německé oblasti se vyskytuje trestání nehodných loupežnických druhů 
loupežnickým hejtmanem. 
16) V české a německé oblasti se loupežník často objevuje v přestrojení za 
myslivce, v karpatské oblasti jsou naopak zřetelné v popisu oblečení zbojníků 
prvky vesnického kroje. 
17) U karpatských zbojníků se vyskytuje představa o sezónní povaze zbojnictví a 
přezimování ve vesnici, která se v mimokarpatských oblastech neobjevuje. 
18) V karpatské oblasti jsou mnohem větší měrou symbolizovány nadpřirozené 
schopnosti konkrétními předměty než v oblasti německé. 
19) Pouze v německé oblasti se objevuje magická schopnost proměnit se v určitou 
věc či zvíře. 
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20) V karpatské oblasti je zmiňován původ zbojníků z řad sedláků (a to i bohatých 
sedláků) či pastevců. V německé oblasti jsou loupežníci nejčastěji původně rasové, 
tuláci či řemeslníci. V české oblasti je původ loupežníka reflektován minimálně. 
21) Pouze v karpatské tradici se vyskytuje představa o běžných zbojnících jako 
mstitelích za křivdy spáchané na venkovském lidu. 

Nyní chci podat k jednotlivým bodům stručný komentář, v němž bude každému 
bodu věnován právě jeden odstavec. Možná bude pro čtenáře ne zcela pohodlné orientovat 
se v tomto komentáři, který obsahuje celkem 21 rozdílných témat, v zájmu jednoduchosti 
však volím tuto formu. 

První hmatatelný rozdíl je tedy ve výskytu zbojnických a loupežnických pověstí. 
Nejsnadnější je vyčíslit tento rozdíl na podílu loupežnických podání v regionálních 
sbírkách pověstí. V německé a české oblasti se většinou pohybuje podíl pověstí s 
loupežnickou tematikou pod úrovní 1 %, nejvyšší zjištěné maximum je pak 3,4 %. V 
karpatských horských oblastech jsem zaznamenal zastoupení loupežnických pověstí od 16 
do 32%. 

Značný rozdíl je také ve výskytu lidových písní se zbojnickou tématikou. Nejde jen 
o to, že by se v mimokarpatské oblasti vyskytovaly loupežnické lidové písně výrazně 
méně, ony se tu v podstatě nevyskytují vůbec. Jedinou výjimkou jsou písně o Bavorském 
Hieslovi a nepatrné množství německých balad o zlých loupežnících. Ostatní zdejší písně 
jsou kramářského původu. Ve srovnání s karpatskou písňovou tradicí jde o skromný 
fenomén. Zřejmě zde sehrálo důležitou roli i to, že Hiesel byl zároveň pytlák a písně o něm 
tak vychází z bohatšího kontextu pytlácké písňové tradice. Pozoruhodná je ostrá hranice ve 
výskytu zbojnických písní mezi karpatskou a mimokarpatskou oblastí na Moravě. Zatímco 
jiné písňové texty přes tuto hranici volně přecházely, zbojnické písně západně od této 
hranice nenacházíme. Vyjdeme-li z předpokladu, který jsem se snažil v této práci pečlivě 
doložit, že totiž lidová píseň odráží především každodenní zkušenost venkovského života, 
pak můžeme daný jev vysvětlit tím, že západně od této hranice nebylo zbojnictví součástí 
běžného venkovského života. To také koresponduje s obecnou představou historiků, že 
zbojnictví se v oblastech západně od Karpat v 18. a 19. století prakticky nevyskytovalo. 
Zajímavé také je, že v Německu existovaly loupežnické písně v tuláckém prostředí, ale do 
venkovského repertoáru nepronikaly. 

Na první pohled drobným detailem je skutečnost, že v Německu se vyskytují písně 
o slavných loupežnících v první osobě, rozhodl jsem se však pro úplnost tento fakt 
zaznamenat. (Tento jev je totiž karpatské tradici v podstatě cizí.) Jsou to lidové písně o 
bavorském Hieselovi začínající slovy: "Já jsem bavorský Hiesel. .. " či kramářské písně o 
Schinderhannesovi. V karpatské tradici nacházíme ich-formu takřka výhradně v písních o 
anonymních zbojnících, zatímco v písních o slavných zbojnících téměř vůbec (s pouhými 
dvěma výjimkami z desítek písní). V Čechách sice lidové písně o loupežnících nemáme, 
ale žádná česká kramářská píseň takovou formu také nevolí. Tento jev mě překvapil z toho 
důvodu, že jsem při analýze české lidové písně dospěl k závěru, že stylizace do role 
někoho jiného je lidovému zpěvákovi cizí. Jediné hypotetické a pro mě ne úplně 

uspokojivé vysvětlení tohoto jevu, které jsem schopen podat je, že zde je zřejmě patrný 
určitý modernizační posun směrem k písňové sebestylizaci do něčí role, neboť pro moderní 
píseň je tento rys poměrně charakteristický. 

V karpatské oblasti se vyskytuje typ zbojnického mytického hrdiny, který v 
ostatních dvou oblastech nenacházíme. Těmito zbojnickými hrdiny jsou Ondráš, Jánošík a 
Dovbuš. Zbojnického hrdinu definuji skrze úlohu zjednavatele sociální spravedlnosti a 
nadpřirozenou moc, která mu umožňuje tuto úlohu vykonávat. (Touto definicí se přibližuji 
Czarnowského definici "bohatýra".) Symbolicky je tak postaven zbojník na úroveň 
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panovníka, což se rovněž odráží v pověstech o jejich vzájemném setkání. Zbojnickému 
mýtu je tak naprosto cizí představa o trestním monopolu státu. Tento moment patrně 
souvisí s tím, že v karpatské tradici jsou i bezejmenní zbojníci považováni za vykonavatele 
spravedlnosti prostřednictvím msty. U německých loupežníků nalézáme sice motiv trestání 
špatných loupežníků a zlodějů, ale v tomto ohledu němečtí loupežníci nestojí narozdíl od 
karpatských zbojníků proti vrchnostenskému aparátu a zejména nedisponují nadpřirozenou 
mocí. (Ojedinělý motiv setkání s panovníkem jsem objevil v mimokarpatské tradici pouze 
u Schinderhannese, trestání úředních osob se však u zdejších loupežníků nevyskytuje 
vůbec. 

Pouze v karpatské tradici se vyskytují podání hovořící o zbojnících obecně, 

nejčastěji jsou tato podání spojena s pozitivním hodnocením zbojníků. Vypravěči v nich 
objasňují, co to vlastně zbojnictví bylo. V tradici mimokarpatské se sice občas mluví o 
bezejmenných loupežnících, ale vždy jde o konkrétní lupičskou bandu spojenou s 
konkrétní událostí. Částečně to může být nezájmem sběratelů o tuto tématiku, přesto se zde 
patrně odráží skutečnost, že v Karpatech byla mezi obyvatelstvem obecně rozšířena 
představa o zbojnictví jako o obecném sociálním jevu a oprávněné formě odporu. V 
povědomí německých a českých nekarpatských vypravěčů taková představa zjevně chybí. 

Pouze v karpatské oblasti se také objevuje lidová terminologie konstatující rozdíl 
mezi sociálními zbojníky a obyčejnými lupiči. Na Slovensku a na Moravě není tato 
terminologie dotažená, slovo "zbojník" totiž označuje v řadě podání i postavy záporné a 
zřetelný protiklad k němu ve slovníku lidových vyprávění chybí, případně je výskyt těchto 
označení pro negativní lupiče pouze ojedinělý ("rabíř", "zloděj"). Přesto však některá 
podání explicitně přisuzují slovu zbojník sociální význam. Ojediněle se pak objevují vedle 
výrazu "zbojník" i jiná pojmenování, např. v Kobzáňově knížce výraz nejasného původu 
"armetci" nebo "haromita" či v jiné valašské sbírce výraz "rebelanti". O dotvořené lidové 
typologii můžeme mluvit na Podkarpatské Rusi, kde jsou v podání zastoupeny se 
srovnatelnou frekvencí výrazy "opryšek" pro sociálního zbojníka a "razbijnik" pro 
obyčejného loupežníka. 

Životopisné motivy (tak jsem označil vypravěčské motivy, jež lze chronologicky 
seřadit podle předpokládaného průběhu hrdinova života) se vyskytují také v karpatské 
tradici mnohem hojněji. V mimokarpatských pověstech se setkáváme z příběhů tohoto 
druhu pouze s motivem popravy či uvěznění. V karpatské tradici k tomu přistupuje 
narození, dětství, zisk nadpřirozených schopností, odchod na zboj a shromáždění zbojnické 
družiny. Jako by pro českého a německého vypravěče stačily k charakteristice hrdiny jeho 
činy, zatímco pro karpatského vypravěče je hrdina charakterizován celým průběhem svého 
života. Bezpochyby lze uvažovat o tom, že tento jev může být důsledkem odlišného 
pohledu na život člověka jako takový. Mohli bychom tak spatřovat v západní tradici 
modernizační posun směrem k vnímání člověka skrze jeho výkon. V karpatské tradici 
můžeme také pozorovat jistý úbytek těchto motivů u mladších postav, ale na úroveň 
mimokarpatské tradice jejich frekvence neklesne. 

Dalším bodem je důraz na fyzickou sílu kladného hrdiny a přítomnost násilného 
jednání v karpatských pověstech. Důraz na fyzickou sílu je patrný např. z toho, že největší 
karpatší hrdinové disponují silou nadpřirozenou - "síla za dvě stě mužů", "nejsilnější na 
světě". V Německu je s magickými vlastnostmi spojována hlavně nezranitelnost, zatímco 
síla vůbec ne. Určitý rozdíl v míře násilného jednání hrdinů je v karpatské oblasti patrný i 
mezi její západní a východní částí. Nejvíce násilností a krutostí spojených se mstou 
nacházíme v jednání Oleksy Dovbuše, zatímco směrem západním nabývá převahy 
velkorysost vůči nepřátelům. Místo fyzické síly vítězí "západnější" zbojníci a loupežníci 
spíše svým důvtipem a lstivostí. U německých loupežníků pak vystupuje do popředí 
vyložená laskavost vůči lidem, a to např. u Schinderhannese či u Karáska. U Karáska jde 
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prakticky o dominantní rys jeho legendární povahy, lstivost a síla se u něj vůbec 

neprojevují. Jistou výjimku tvoří u německých loupežníků pouze tvrdé jednání vůči 
vlastním nehodným druhům, o němž bude ještě řeč. Posun od násilí k důvtipu pak můžeme 
zaznamenat i jako posun historický, odráží se například v rozdílu mezi staršími a mladšími 
postavami. Gašparíková konstatovala tento posun na trojici Jánošík, Vdovec, Karolicek, 
přičemž poslední z nich na rozdíl od předchozích už sílu prakticky ve svém jednání 
neužívá a vítězí jen důvtipem. Stejně tak lze zaznamenat úbytek násilných prvků ve 
sběrech odlišného data u ukrajinského Oleksy Dovbuše (sběry z let 1907-1908 oproti 
sběrům z roku 1960). Domnívám se, že celý tento posun souvisí s vývojem vnímání násilí 
jako legitimního prostředku k dosažení cílů. Jeho úbytek směrem západním se totiž 
neobjevuje jen v pověstech o loupežnících, ale lze ho vysledovat např. v lidových písních 
obecně na rozdílu mezi východní Moravou a Čechami. 

V německé tradici se naopak vyskytuje u záporných loupežnických postav výrazný 
prvek nesmyslné brutality. V karpatském podání je zbojnická krutost zpravidla účelná -
jedná se o vynucení kořisti či o pomstu. V německém podání se pak vyskytují loupežníci, 
jejichž krutost je vysvětlitelná pouze z jejich zvrhlé záliby v takovém jednání, případně zde 
může být skrytá sexuální agresivita v těch podáních, kde se jedná o brutální vraždění 
dívek. Tento rozdíl zjevně souvisí s předchozím bodem a je s ním organicky propojen 
skrze předpokládanou představu v pozadí, že násilné jednání samo o sobě je zavrženíhodné 
a že ho tedy nelze považovat za oprávněný prostředek k dosažení cílů. Proto se ho v 
Německu dopouštějí pouze záporní loupežníci a nikoliv kladní. Karpatské podání násilné a 
kruté jednání zbojníků zpravidla morálně neodsuzuje, dochází v něm pouze ke 
konstatování takového jednání a případně k objasnění jeho pohnutek; také se setkáváme s 
poznámkou, že se tomu zbojníci naučili při výsleších od pánů. V českém prostředí pak 
prvky nesmyslné brutality v jednání záporných loupežníků podobně jako v karpatské 
oblasti nenacházíme. 

V německé tradici o dobrých loupežnících je také patrné propojení s tradicí 
pytláckou. V některých případech jde přímo o postavy, které jsou považovány zároveň za 
loupežníky i pytláky, jako jsou Hiesel a Sttilpner. Vedle toho dochází k pronikání 
pytláckých motivů i do podání o dalších loupežnících, např. pověst o tom, že loupežník v 
hospodě platí místo penězi zastřeleným srncem. Souvisí to s tím, že pytláctví hrálo v 
německých horských oblastech podobnou roli jako sociální zbojnictví v Karpatech. Bylo 
vnímáno jako protest proti nespravedlivému řádu (vlastnictví lesa v rukou šlechty), bylo 
chápáno jako hrdinství a stalo se podobně jako zbojnictví v některých karpatských 
oblastech jakýmsi iniciačním rituálem pro mladé muže. Ve slovanské tradici pytláctví tento 
rozměr nemá, není sice odsuzováno, ale také není chápáno jako hrdinství, takže se pytlácké 
prvky v podání o loupežnických hrdinech nevyskytují. Tento rozdíl ve vnímání pytláctví se 
odráží i v terminologii. České slovo "pytlák" odvozené zřejmě od slova "pytel" 
nevyvolává rozhodně nějaké vznešené asociace. V němčině je slovní zásoba pro pytláky 
bohatší: "Wildschlitz", "Wilderer", "Raubschlitz" a v alpských zemích "Freischlitz". První 
dva výrazy lze přeložit jako "lovec divoké zvěře", další jako "loupeživý lovec" a poslední 
jako "svobodný lovec". Výraz "Raubschlitz" má také oproti výrazům "Wildschlitz" a 
"Freischlitz" negativní konotaci, němčina tedy rozlišuje mezi dobrými a špatnými pytláky. 
Toto hodnocení je však odvozeno od jejich zacházení se zvěří (narozdíl od zbojníků, kteří 
jsou rozlišováni podle chování vůči chudým lidem). 

Další rozdíl se týká získání nadpřirozené síly, magických schopností či 

nezranitelnosti. Němečtí loupežníci získávají nadpřirozenou sílu od ďábla- a to loupežníci 
dobří (Paulus, Hinterfůr) i špatní (Raschauer). V karpatské oblasti pak jsou zdrojem této 
síly ženské postavy čarodějnic (Jánošík, Ondráš, Šuhaj) a víl (Jánošík), ve východních 
Karpatech k nim přistupuje u Oleksy Dovbuše bůh, svatý Petr či neznámý stařec. 
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Výjimečně se objevují v karpatské tradic i jiní dárci nadpřirozené síly - u Jánošíka 
ojediněle had či kmotr čert, i tento motiv je však výrazně odlišný od smlouvy s ďáblem u 
německých loupežníků. Ani čarodějnice jakožto dárkyně magické síly nejsou v 
karpatských pověstech (vyjma jistých náznaků u té Ondrášovy) dávány do souvislosti s 
ďáblem. V českojazyčných nekarpatských podáních se pak motiv magické síly nevyskytuje 
vůbec. Na základě srovnání loupežnických pověstí s popisem literárního obrazu loupežníka 
v sekundární literatuře, jsem dospěl k závěru, že motiv spojenectví loupežníka s ďáblem 
pronikl do německého podání pravděpodobně z prostředí oficiální kultury (zřejmě 

prostřednictvím církve) a tak vznikl onen faustovský rozporuplný loupežník. V německé 
literatuře se objevuje občas tvrzení, že pro lidové vrstvy byl od středověku do raného 
novověku každý loupežník spojencem ďábla, dokonce tuto informaci převzal i Hobsbawm. 
Uvedené souvislosti však podle mého soudu toto tvrzení zpochybňují. Zjistil jsem, že s 
tímto názorem polemizoval také Curd-Manfred Franke ve své práci z roku 1958, kde 
uvedenou tezi odmítá s tvrzením, že tyto texty nejsou "pravé pověsti" ("eigentliche 
Sagen"), čímž pravděpodobně chce poukázat na to, že jejich tvůrci nebyli obyčejní lidé z 
venkovského prostředí, ale příslušníci jiných sociálních vrstev.394 

Při četbě německých pověstí mě překvapilo tvrzení, že loupežníka, který bohatým 
bral a chudým dával, se měli co obávat sedláci. V západoslovanské tradici se tento prvek 
nevyskytuje. Ne že by se ojediněle nevyskytovalo nějaké podání o tom, že dobrý loupežník 
oloupil vesničana, ale takovéto zobecnění vybočovalo z mé studijní zkušenosti. Zahrnul 
jsem ho do výčtu rozdílů i přes to, že jsem ho našel pouze ve třech pověstech, a připouštím 
tudíž, že není podpořen velkým množstvím pramenů. Domnívám se však, že jde o prvek 
natolik výrazný, že by měl být zaznamenán. Rozdíl mezi karpatskou a mimokarpatskou 
tradicí v tomto ohledu podtrhuje ten moment, že podle karpatské tradice se zbojníci 
rekrutovali i z řad bohatých sedláků. Domnívám se, že daný fakt (nepřátelství mezi 
loupežníky a bohatými sedláky) nelze vysvětlit pouze jako odraz existence či neexistence 
sociálního zbojnictví v příslušné oblasti, ačkoliv by to dobře odpovídalo tomu, že 
příslušníci deklasované ,jaunerské subkultury" mohou spatřovat sami sebe jako protovníky 
bohatých sedláků a nikoliv chudších venkovanů. S tím však nesouhlasí dvě okolnosti: (1) 
sbírané pověsti tradovalo usedlé obyvatelstvo - těžko tedy může odrážet představy tuláků, 
(2) v Čechách tento motiv nenacházíme, ačkoliv se zde vyskytovalo lupičství a nikoliv 
zbojnictví. Tento motiv bychom mohli uspokojivě vysvětlit jako odraz silnější sociální 
diferenciace na německém venkově, nevím však o tom, že by takový sociální jev byl v 
historiografii doložen. Otázkou by zde bylo, nakolik silně působila identifikace se sociální 
skupinou chudších venkovanů ve srovnání s pocitem identity v rámci obyvatelstva jedné 
vesmce. 

Všímal jsem si také, do jaké míry jsou oběťmi loupežníků židé. Zjistil jsem, že 
tento motiv se vyskytuje u Schinderhannese, Ondráše (starší vrstva), Jánošíka, Dovbuše a u 
Grasela. Židi jsou při tom u všech zmíněných postav vedle olupování zesměšňováni a 
ponižování. Nejvíce podobných motivů je ve starším souboru pověstí o Oleksu Dovbušovi. 
Zajímavé je, že jsem olupování židů vůbec nenašel v oblasti mimokarpatské českojazyčné. 
Předpokládáme-li, že šlo v pověstech o odraz představ venkovského obyvatelstva, pak by 
přítomnost tohoto motivu měla být indikátorem antisemitismu. V oblastech, kde tento 
motiv není, by měly tedy být antipatie vůči židům menší. Opět nemám k dispozici doklad, 
který by tuto hypotézu potvrdil, zbývá však doříci, že se takový motiv nevyskytuje u 
Pauluse a u Karáska. V Paulusově Durynsku jsem tento motiv nenašel ani u záporných 
loupežníků, v Karáskově oblasti (česko-lužické pomezí) se pak vyskytuje oloupení a zabití 
žida v pověsti o záporném loupežníku Raschauerovi, antipatie vůči židům však z této 
pověsti neplývají. 
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Další rozdíl nacházíme v přístupu k loupežím v kostele. V německé tradici se motiv 
loupení v kostele u dobrých loupežníků nevyskytuje, zatímco v Karpatech není nijak 
vzácný. Najdeme ho např. u Jánošíka a u Karolicka. U Jánošíka se objevuje dokonce v 
obecném tvrzení, že se svou družinou vykrádal kostely. Vedle toho je třeba postavit 
obecnou právní praxi, podle níž bylo vyloupení kostela považováno za větší zločin než 
běžná loupež. Vypravěči těchto příběhů zřejmě tento názor tak úplně nesdíleli. U Jánošíka 
je nanejvýš konstatováno, že to dělal s lítostí, aby mohl podarovat chudé. Naproti tomu v 
německém podání se vyskytuje motiv opačný, podle nějž loupežník (Karásek) zásadně 
nekradl v kostele a přísně vyplísnil svého kumpána, který něco takového navrhl. Vedle 
toho najdeme mezi německými pověstmi odstrašující exempla o lupičích svatých 
předmětů, kteří byli přísně potrestáni zásahem božských sil (např. pověst s názvem "Lupič 
monstrance ")395

, narozdíl od podání o Karáskovi však není jisté, zda jde o pověsti 
skutečně lidového původu. Můžeme zmínit pro úplnost částečnou výjimku u 
Schinderhannese, kde se mluví o tom, že jeho banda přepadla klášter- tedy rovněž svaté 
místo, vypravěč měl však zároveň potřebu konstatovat, že Schinderhannes u akce přítomen 
nebyl. V českém podání vykrádání kostelů chybí. 

Motivem, který se vyskytuje pouze v německých podáních, je trestání nehodných 
lupičů a zlodějů ze strany dobrého loupežníka. U Schinderhannese a Grasela dojde 
dokonce k zabití vlastního komplice za to, že oloupili chudého, ač se jinak motiv vraždy v 
podání o těchto postavách nevyskytuje. Karásek pak zasahuje proti zlodějům na tržišti, 
pytlák Stiilpner zachrání ženu v lese před loupežníky. Tyto motivy působí poněkud 
paradoxně: loupežník jako ochránce před loupežníky. Na první pohled se může zdát, že 
takový loupežník je nositelem pořádku a že tento motiv představuje paralelu ke 
karpatskému zbojníkovi jako zjednavateli spravedlnosti. Trestající moc karpatského 
zbojníka se však obrací výhradně proti pánům, zatímco v německé tradici, jak již bylo 
řečeno, jsem případ trestání panstva nezaznamenal. Karpatský zbojnický kapitán zase 
nikdy neumravňuje své druhy a ani v českém podání se takový motiv nevyskytuje. Tento 
rozdíl je možno interpretovat tak, že německý vesničan považoval zloděje za větší 

nebezpečí než vrchnost, zatímco karpatský venkovan viděl většího nepřítele v panstvu. 
Bezpochyby to však odráží větší míru ztotožnění s oficiálním normami státu v oblasti 
německé. 

Za zřetelné rozdíly v zobrazení zbojnické každodennosti považuji především dva: 
sezónní povaha zbojnického řemesla v karpatské oblasti a rozdílný oděv zbojníků a 
loupežníků. (Ponechávám stranou otázku ubytování jako takovou. Zdá se sice, že v 
německé a české oblasti převažují jeskyně nebo zemljanky nad dřevěnými příbytky, 

zatímco v Karpatech je tomu naopak, ale tento rozdíl není tak výrazný, aby ho bylo možno 
považovat za určující bez statistického prozkoumání. Pouze o zemljankách můžeme přímo 
říci, že jsou typické pro německé loupežníky.) V karpatské oblasti tradice bohatě reflektuje 
skutečnost, že se zbojnictví provozovalo toliko přes léto a že zbojníci hledali přezimování 
ve vesnici ve službě u sedláků. Tento motiv v německé a české tradici přítomen není. 
Podle všeho tento rozdíl v tradici opět odráží realitu zbojnického života v Karpatech, kde 
se zbojníci v létě ukrývali v horách na salaších - tedy v prostorách, které v zimě nikdo 
neobýval. Vedle toho zná karpatská tradice zbojníky, kteří bydleli doma, hospodařili a za 
loupežemi podnikali noční nebo několikadenní výpravy. Na Ukrajině jeden vypravěč 
přímo mluví podle tohoto kritéria o dvou druzích opryšků- "chalupoví" (neboli "domácí") 
a "praví" opryškové. 

V německé, české a rakouské tradici je častým prvkem přestrojení loupežníka za 
myslivce (Schinderhannes, Grasel, Babinský), vedle toho se pak objevují dobří loupežníci, 
které mají lidé podle oděvu za bohaté pány (durynský loupežník Divoká Svině a Karásek). 
V případě Karáska však oděv na tradičním typu výtvarného vyobrazení připomíná spíše 
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vojenskou uniformu. V karpatské oblasti pak obrázky zbojníků zobrazují jako zbojnický 
oděv zvláštní vesnický kroj. Ve vyprávění však není nikdy explicitně konstatováno, že by 
šlo o lidový kroj, najdeme zde pouze povšechný popis tohoto oděvu. I z tohoto popisu je 
ovšem patrné, že popisované části patří do lidového kroje - krpce, vyšívané kalhoty, 
pastevecká kabela, valaška (pastevecká zbraň), široký klobouk. V obdobných popisech je 
zpravidla vyjádřena představa bohatého zdobení tohoto kroje výšivkami či kovovými 
ozdobami. Tyto rozdíly mezi německou a karpatskou oblastí v podstatě odpovídají 
historické realitě. Podle historiků, kteří se tímto tématem zabývali, je pro karpatské 
zbojníky charakteristický bohatě zdobený lidový kroj se zvláštními znaky a doplňky jako 
je právě pastevecká kabela či široký klobouk. V prostředí německých loupežníků byly 
údajně v oblibě různé části uniforem, čemuž by odpovídalo vykreslení loupežníka jako 
myslivce či obrazy Karáska. O skutečném oděvu českých loupežníků, jsem bohužel 
nenašel v odborné literatuře žádné zprávy. 

Chystám se uvést dva nejvýraznější rozdíly v magických praktikách zbojníků a 
loupežníků. Činím tak spíše proto, aby byl můj přehled vyčerpávající, než že bych se 
domníval, že se jedná o nějaký podstatný rys v obraze loupežníka. Za prvé je to kouzlo, 
jímž se loupežník promění v nějakou věc či zvíře, které je doménou německých loupežníků 
a vyskytuje se také často u německých pytláků. Je možné si položit otázku, zda tento motiv 
nepřešel na loupežníky právě z pytláků, neboť přisoudit pytlákům čarovnou schopnost 
proměnit se v lese ve strom se zdá poměrně přirozené. V karpatské tradici podobný motiv 
není vůbec. Ke zmizení se zde používá košile, která dělá člověka neviditelným. V české 
loupežnické tradici se žádné magické praktiky nevyskytují, proto ji zde můžeme pominout. 

V karpatské oblasti je naopak narozdíl od německých zemí větší množství 
kouzelných předmětů - i nezranitelnost či síla je narozdíl od německé oblasti obsažena v 
naprosto konkrétních předmětech - opasek, vlasy, bylinka atd. V Německu se objevuje 
motiv loupežnické nezranitelnosti jen jako konstatování, a nikdy není tato schopnost ukryta 
do nějaké materiální věci. Můžeme též zmínit, že kromě toho je v obou oblastech i řada 
prvků společných - např. kouzlo znehybnění (někdy nazývané přimrazení) či ručka 

nenarozeného dítěte jako prostředek k uspání obyvatel domu. I tyto magické prvky se 
českým loupežníkům vyhnuly. 

Co se týče reflexe sociálního původu loupežníků, zde je patrné, že v karpatské 
oblasti naprosto převažují zbojníci původu selského a pasteveckého. V Německu se sedláci 
jako loupežníci nevyskytují a ovčáci jen velice zřídka. Při tom ovšem sociální postavení 
ovčáků bylo v Německu značně odlišné od postavení karpatských pastevců, kteří požívali 
větší nezávislosti a vážnosti. Pokud německá podání uvádí původ loupežníka, objevují se 
zde povolání jako ras, kovář, truhlář, někdy se hovoří o tom, že byl dotyčný tulák či že se 
nevěnoval řemeslu a toulal se s cikány. Opakovaně se však objevuje především tuláctví a 
spojení s rasovským povoláním. V obecné rovině odpovídá zastoupení těchto povolání v 
tradici skutečnost, že v karpatské oblasti převažovali zbojníci rolnického a pasteveckého 
původu a v německé oblasti loupežníci z řad ,jaunerské" vrstvy. Můžeme doplnit, že v 
nemalém množství případů zaznamenává tradice sociální původ konkrétní osoby věrně. V 
Čechách se mi nepodařilo vystopovat dostatek dokladů o sociálním původu loupežníků -
pouze u záporného loupežníka Janečka je zmiňováno, že vyrůstal mezi cikány, u 
Babinského pak jedno městské (patrně literárně ovlivněné) podání zmiňuje, že byl syn 
bohatých rodičů, východočeský Ledříček byl prý synem chudého krejčího.396 Domnívám 
se, že tyto údaje bohužel nelze nijak zobecnit a tím ani srovnat s ostatními dvěma oblastmi. 

Ve vyprávění o zbojnictví obecně se v karpatské tradici vyskytuje představa 

zbojníků jako mstitelů křivd páchaných na chudém venkovském lidu. Tento bod sice 
zdánlivě odpovídá jiným dvěma bodům v našem přehledu- výskyt zbojnického mytického 
hrdiny v karpatské oblasti, a absence obecného popisu loupežnictví v mimokarpatských 
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oblastech. Nicméně si myslím, že je vhodné zmínit tento aspekt zvlášť, neboť existenci 
tohoto druhu podání nelze ze zmíněných dvou bodů odvodit. Jinak řečeno to, že se v 
Karpatech vyskytují obecná podání o zbojnících, ještě neznamená, že zde budou 
popisováni jako mstitelé křivd. Představa zbojníků jako mstitelů je mimokarpatské tradici 
cizí a chybí i v podání o slavných loupežnících, ti totiž vystupují maximálně v roli dárce. 
Lapidárně řečeno: Karpatští zbojníci mají trestní pravomoc, mimokarpatští vystupují pouze 
jako charita. Na různých a od sebe dosti vzdálených místech karpatského oblouku (na 
Valašsku a na Ukrajině) se setkáváme ve vyprávění s popisem zbojnictví jako jakési 
institucionalizované formy msty. Vesničané informují zbojníky o tom, kde došlo k nějaké 
křivdě a zbojníci pak vykonají na dotyčném loupežný přepad. 

Vysvětlení rozdílů mezi zkoumanými oblastmi 

Pokusme se nyní o vysvětlení těchto rozdílů mezi jednotlivým oblastmi. Vycházím 
z předpokladu, že tyto rozdíly nevznikly nahodile, ale odrážejí určitou sociální a kulturní 
realitu. V podstatě lze použít čtyři základní vysvětlující principy, abychom tyto rozdíly 
objasnili: 1) V pověstech se odráží rozdíly v reálném životě loupežníků. 2) Rozdíly jsou 
vysvětlitelné jako odraz výskytu sociálního zbojnictví v jedné oblasti či naopak lupičství v 
oblasti jiné. 3) Rozdíly jsou vysvětlitelné skrze pokročilejší míru sociální disciplinace. 4) 
Odráží se zde rozdíly ve vnímání světa a jiné kulturní aspekty venkovského života. 

Domnívám se, že každé z těchto vysvětlení lze použít na část zjištěných rozdílů. 

1) reflexe skutečných rozdílů v loupežnickém životě -body 16, 17, 20 
2) vysvětlitelné z hypotézy sociálního zbojnictví- 1, 2, 4, 5, 6 
3) vysvětlitelné pokročilejší mírou společenské disciplinace- 8, 9, ll, 14, 15, 21 
4) vysvětlitelné posuny ve vnímání světa- 3, 7 a jinými kulturními aspekty- 10, 12, 13, 
18, 19 

Rozdíly v reálném životě zbojníků se odráží nejvíce v obrazu zbojnické hmotné 
kultury. V případě popisu oděvu zbojníků a loupežníků se setkáváme v karpatském regionu 
s představami, že zbojníci nosili vesnický kroj s určitými zvláštními znaky, zatímco v 
prostředí německém převažuje myslivecký oděv- tedy uniforma. To víceméně odpovídá 
zjištěním historiků. Konstatování sezónní povahy zbojnictví v karpatské oblasti také odráží 
reálný způsob zbojnického života. Do třetice, co se týče sociálního původu, je u 
karpatských zbojníků konstatován původ z řad pastevců a sedláků (a to i sedláků 

nejbohatších), v německé oblasti je jako předchozí "zaměstnání" nejčastěji zmiňováno 
rasovství, tuláctví a některá řemesla (kovářství, truhlářství). To také odpovídá tomu, co 
víme o převažujícím sociálním původu loupežníků v obou oblastech. 

Celkem pět rozdílů je vysvětlitelných podle mého soudu pouze skrze hypotézu o 
existenci sociálního zbojnictví. Je to hojnější výskyt zbojnických podání, existence 
zbojnických písní ve venkovském prostředí, existence obecných podání o dobrých 
zbojnících, odlišná terminologie pro sociální zbojníky a výskyt postavy zbojnického 
mytického hrdiny. Hojnější výskyt zbojnických podání sem řadím s určitou rezervou. 
Domnívám se, že pokud v jedné ze dvou oblastí se srovnatelnou intenzitou loupežné 
činnosti nacházíme výrazně větší množství loupežnických pověstí, pak se může jednat o 
indikátor sociálního zbojnictví. (Pokud tento hojnější výskyt nepramení z vyššího množství 
loupežné činnosti v daném regionu, pak by měl být důsledkem většího zájmu vypravěčů o 
toto téma. A pokud vesnice v tomto smyslu "žila" zbojnictvím jako tématem, lze 
předpokládat, že se vesničanů přímo dotýkalo a že pro ně bylo nejspíš něčím "více" než jen 
ohrožením.) Obecná podání o dobrých zbojnících a lidová typologie patrně odráží potřebu 
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pojmenovat určité sociální jevy, které vesmcané ve svém okolí vnímali. Stejně tak 
existence lidových písní zbojnických odráží s největší pravděpodobností skutečnost, že 
zbojnictví bylo součástí běžné zkušenosti venkovanů (podrobnější argumentace v příslušné 
kapitole). Za problematickou považuji interpretaci výskytu zbojnického mytického hrdiny. 
Domnívám se, že samotná existence mytického hrdiny obecně je závislá na určitém 
vnímání světa - mytický hrdina disponuje z našeho hlediska určitou politickou mocí, která 
je ovšem odvozena od světa božského. To však pouze vysvětluje, proč mytičtí hrdinové 
nevznikají ve společnosti sekularizované, ale neodpovídá to na otázku, proč jsou těmito 
hrdiny právě zbojníci. V tomto ohledu je možné, že postava zbojnického mytického hrdiny 
závisí rovněž na existenci sociálního zbojnictví. Hrdinou se stává člověk z vlastního 
společenství, který dobyl politickou moc (v předmoderním smyslu tohoto slova). Neze se 
dost dobře domnívat, že by tato představa byla připojena k loupežníkovi tam, kde se 
loupežníci z vlastního společenství nevyskytují, ale působí tam loupežníci z cizích 
sociálních skupin. 

Třetí skupinu rozdílů je možné vysvětlit jako důsledek pokročilejší sociální 
disciplinace uvnitř venkovské společnosti a přijetí hodnot prosazovaných absolutistickým 
státem nebo též církví. Indikátorem nižší společenské disciplinace je v karpatském podání 
vyšší míra násilí a vylupování kostelů. V německé tradici lze naopak za důsledek silnější 
disciplinace považovat představu o spojení loupežníka s ďáblem, větší množství nesmyslné 
brutality u špatných loupežníků a trestání nehodných loupežníků loupežnickým 
hejtmanem. Z uvedených rozdílů vyplývá, že mimokarpatskými nositeli loupežnických 
tradic nebylo násilí vnímáno jako legitimní prostředek pro dosažení cílů, ergo násilí nemá 
smysl a lidé, kteří se ho dopouštějí, jednají tak ze zvrhlých pohnutek (nepředpokládá se 
rozumný účel). Dále už není pro vypravěče představitelné, aby jeho kladný hrdina 
uplatňoval násilí vůči pánům, ale je naprosto legitimní užít hrubého násilí vůči zločincům. 
I dobrý loupežník však užívá nelegitimního jednání, tedy se dal s dobrými úmysly na 
nesprávnou cestu, tj. je spojencem s ďáblem. (Poslední motiv však, jak již bylo řečeno, do 
venkovské tradice příliš organicky nezapadá a prozrazuje původ ve vyšší kultuře.) Takto 
lze v kostce popsat civilizovaného německého loupežníka, který je ovšem de facto 
duševním výtvorem disciplinovaného německého sedláka. Karpatský zbojník naproti tomu 
trestá bez rozpaků pány, rabuje kostely a má požehnání a sílu od boha či od víl a 
čarodějnic. Násilné a kruté jednání užívá účelně a oprávněně. Své tovaryše nekárá, neboť 
mezi všemi vládne idylické přátelství na život a na smrt. Vesničany nemusí zbojnický 
kapitán chránit před zbojníky, kteří jim přece neublíží, ale toliko před panstvem. Český 
loupežník je někde uprostřed cesty jako napůl disciplinovaný - spojenectvím s 
nadpřirozenými silami nedisponuje, kostel nechá na pokoji, násilí neužívá ani vůči pánům 
ani vůči kolegům a vystačí si se svou mazaností. 

Další rozdíly je pak třeba vysvětlit ještě jinými způsoby. Některé z nich odráží 
patrně určitou sociokulturní realitu (spojení loupežnictví s pytláctvím, olupování sedláků 
dobrými loupežníky, olupování židů dobrými loupežníky) jiné pak jsou spíše odrazem 
rozdílů ve vnímání světa (přítomnost životopisných motivů, písně o slavných loupežnících 
v ich-formě). Těžko lze na tomto místě objasnit rozdíly v magických praktikách. Možná 
jde také o rozdíl ve vnímání světa u předmětného zobrazení kouzelnických schopností 
oproti jejich abstraktní podobě. Nejasnáje odpověď na otázku, proč v německém podání se 
vyskytuje schopnost proměny ve věc nebo zvíře a ve slovanském zbojnickém folklóru ne, 
ačkoliv tento motiv není jiným slovanským pověstem úplně cizí. 

Samozřejmě lze předpokládat, že v určitých rozdílech mohla hrát svou úlohu 
souhra více příčin. Například pro existenci zbojnického mytického hrdiny je důležité určité 
vnímání světa spolu s existencí zbojnictví na příslušném území. Interpretace zbojnictví 
jako oprávněné msty ve folklórním podání bychom mohli vysvětlovat nejen jako důsledek 
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nižší míry sociální disciplinace, ale též jako důsledek existence venkovského zbojnictví. 
(Ostatně ovšem i zbojnictví samo je odrazem nižší míry disciplinace.) 

Pro přehlednost jsem se rozhodl znázornit vyjmenované rozdíly mezi studovanými 
oblastmi také graficky pomocí následující tabulky. 

Oblastní rozdíly ve zbojnické a loupežnické tradici 

znaky tradice 1 oblast předpokládaná příčina 

německá česká2 karpatská rozdílu 

1 hojný_vý_skyt_ ne ne ano soc. zbojnictví 

2 vesnické písně ne ne ano soc. zbojnictví 

3 časté písně v ich-formě ano ne ne vnímání světa 
" 

4 obecná jJ_odání ne ne ano soc. zbojnictví 

5 mytický hrdina ne ne ano soc. zbojnictví 

6 terminologie ne ne ano soc. zbojnictví 

7 životopisné motivy ne ne ano: vnímání světa 

8 mira násifi nižší nižší •líYIIt ' · disciplinace 

9 nesmvslná brutalita ano ne . ne disciplinace 

10 SQ_ojení s_pytláctvím ano n~ ne kulturní aspekty 

11 ,koutetná moc od ďábla neni . vn. hr;3 boha disciplinace 

olupován( sedláku 
. 

ne kulturní aspekty 12 ano ne 
13 olupování židu ano ne an:o kulturní aspekty 

14 _ vyluJ)Qvání kostelů ne ne 
. 

a.no disciplinace 

15 trestání druhů ano ne ne disciplinace 

16 oděv my§liveckÝ. myslivecký kroJ• realita 

17 sezónni charakter ne ne _$® realita 

18 kouzla v předmětech ne chybí zcela ano kulturní aspekty 

19 proměna ve věc ano ne ne kulturní aspekty 

20 původ !OupežniRů tuláci, řemesln. nejasný rolnici oastevci realita 

21 zbojnictví jako msta ne ne ano disciplinace 
Poznámky: 
1) Prvních sedm znaků označuji jako znaky obecné, znaky 8-21 pak jako obsahové, neboť se týkají přímo obsahu 
pověstí a písní. 
2) Pro přehlednost je barvou označeno, které znaky má česká tradice společné s německou či s karpatskou tradicí 
a které naopak odlišné. 
3) čarodějnic 

Při pohledu na uvedenou tabulku bychom si mohli povšimnout, že některé rozdíly v 
tradici jednotlivých oblastí vypovídají něco o loupežnících samotných - buď odráží 
aspekty jejich reálného života nebo jsou indikátorem sociálního zbojnictví. Jiné rozdíly 
způsobené mírou disciplinace a dalšími kulturními aspekty by pak měly vypovídat spíše o 
venkovské společnosti a její kultuře. Nebude asi zvlášť překvapivé, že převažuje druhý typ 
rozdílů- 62 % oproti 38 %. Z základě těchto údajů je možné říci, že tradice o zbojnících 
nám říká více o svých nositelích než o zbojnících samých. 

Na tabulce je dále dobře vidět zejména zvláštní postavení českojazyčné nekarpatské 
tradice. Převažuje zde podobnost s tradicí německou. Tato podobnost se ještě zvýší, 
zaměříme-li se toliko na obecné rozdíly v charakteru podání a postav (bod 1-7). U nich je 
podobnost 86 %, zatímco u konkrétních obsahových prvků v podání (bod 8-21) je 
podobnost s německou tradicí a karpatskou tradicí shodná (36 %). Podíváme-li se pak na 
to, co má česká tradice s ostatními dvěma společného v případě naprosto konkrétních 
putovních motivů (můžeme vyjít z tradice o Babinském), zjistíme, že převažuje napojení 
na tradici karpatskou (60 %). To vlastně odpovídá jednomu z mých původních 
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předpokladů, který jsem formuloval při podávání dizertačního projektu: Českojazyčná 
nekarpatská tradice je díky jazykové příbuznosti napojena na tradici karpatskou, ale 
klasifikací loupežníků podle Hobsbawm-Ktitherovy typologie se tato oblast shoduje s 
Německem. Tato skutečnost by se měla nějakým způsobem v tradici odrazit. Je vidět, že 
na konkrétních motivech převažuje souvislost s karpatskou tradicí daná momentem ústního 
šíření loupežnických látek, zatímco zaměříme-li se na obecnější vlastnosti této tradice, u 
nichž předpokládáme socio-kulturní důvody pro jejich uplatnění - jako je existence či 

neexistence sociálního zbojnictví či míra společenské disciplinace - začíná převažovat 

podobnost s tradicí německou. Vzájemná podobnost české tradice s ostatními oblastmi je 
zachycena v následující tabulce a na dvou přiložených grafech. 

Podobnost české tradice s ostatními na různých 
úrovních 

s německou 

obecné znaky 85,7% 

obsahové znaky 35,7% 

putovní motivy 20% 

Podobnost české tradice s německou 

obecné 
znaky 

obsahové putovní 
znaky motivy 

s karpatskou 

14,3% 

35,7% 

60% 

Podobnost české tradice s karpatskou 

100,0% 

80,0% 

60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 
obecné 
znaky 

obsahové putovní 
znaky motivy 

Závěrečné postřehy ke zbojnictví a zbojnické či loupežnické tradici obecně 

Kromě určení signifikantních rozdílů mezi třemi studovanými oblastmi s 
loupežnickými a zbojnickými tradicemi, vyplynuly z naší analýzy některé další postřehy. 
Za důležitou považuji otázku definice zbojnictví- domnívám se, že pro sociální analýzu je 
nejúčelnější definovat zbojnictví široce jako loupežnickou činnost, kdy loupežník má 
zázemí ve venkovském obyvatelstvu. To ještě neznamená, že většina místních venkovanů 
jeho činnost toleruje či schvaluje. Teze o tom, že zbojnictví je venkovany podporováno, 
tolerováno či vnímáno jako sociální protest, bych pak jen drobně přeformuloval, že je tak 
někdy vnímáno. Výzkum pak může např. sledovat, jak často se tato odbojná motivace u 
zbojníků vyskytuje. 

Pokoušeli jsme se v naší práci též krátce analyzovat postavy několika loupežníků z 
hlediska toho, do jaké míry odpovídají odbornému typologickému rozlišení na lupiče a 
zbojníky. Při pokusu o zařazení dvanácti středoevropských loupežníků do určitého typu 
podle kritéria sociálního zázemí se ukázalo, že v karpatské oblasti převažují jednoznačně 
zbojníci, zatímco v oblasti mimokarpatské se setkáváme spíše s lupiči. Ze sedmi 
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mimokarpatských loupežníků (Hiesel, Schinderhannes, Karásek, HOlzerlips, Grasel, 
Janeček a Babinský) je pět lupičů a dva zbojníci, přičemž jsme se ovšem na zbojníky 
zvlášť zaměřili, takže celkový poměr ve prospěch lupičů bude mnohem výraznější. Všech 
pět karpatských loupežníků (Jánošík, Ondráš, Dovbuš, Vdovec a Šuhaj) můžeme 
klasifikovat jako zbojníky. Činnost těchto postav jsme porovnali se znaky, které jsou podle 
Kiithera pro oba typy loupežníků charakteristické. Jeho typologie se mi jeví jako poměrně 
výstižná, pouze v otázce motivace zbojníků se mé výsledky z jeho zobecněním neshodují. 
Zdá se totiž, že u většiny zbojníků převažoval motiv kořisti nad motivem protestu. Proto 
bych netvrdil Gako Kiither), že u zbojníků není narozdíl od lupičů motiv kořisti hlavní, ale 
že u zbojníků se častěji setkáváme s tím, že je hlavním motivem jeho činnosti "protest" a 
nikoliv kořist. Ve své práci jsem takovou motivaci identifikoval u dvou z osmi 
zkoumaných zbojníků. V několika dalších případech lze uvažovat o tom, že primární 
motivací nebyla kořist, ale např. útěk před vojnou, i když později se zřejmě hlavním 
motivem pro dotyčnou osobu stala stala. 

Co se týče analýzy zbojnické a loupežnické tradice, zde považuji za nejdůležitější 
zjištění, že tato tradice odráží svým způsobem realitu vesnického života. Pověsti prostě 
nelze považovat jednoduše za smyšlenky, které mají pro historika nanejvýš ten význam, že 
je může svou prací vyvrátit nebo přímo "rozmetat", aby ukázal historickou pravdu. V 
tomto postoji k pověstem zaznívá ještě elitářský postoj vzdělaného vědecky uvažujícího 
Evropana vůči nevzdělanému venkovanovi. Naproti tomu u některých jiných badatelů se 
zase objevuje jednostranná idealizace venkovského života oproti měšťanské a 
aristokratické kultuře. Tyto postoje se pak určitým způsobem promítají do odborné 
literatury v podobě jakýchsi zamlčených předpokladů, které však ovlivňují vědecké postoje 
autorů- např. jedni zdůrazňují původnost venkovské kultury a její kontinuitu až do období 
pohanského, jiní ji považují za zdegenerovaný odraz vysoké kultury (podobně jako 
kolonizátoři přiváželi kulturu divochům, tak aristokracie ji dávala venkovanům). Těchto ne 
zcela vyhaslých polemik se můj výzkum v oblasti zbojnické tradice částečně dotýká. 

Na základě analýzy folklórních pramenů lze říci, že v ústním podání venkovanů se 
zformoval obraz zbojníka nezávisle na kultuře ostatních společenských vrstev. K idealizaci 
loupežníků zde patrně docházelo již dříve než v literatuře. Obraz zbojníka v ústním podání 
se také od literárního obrazu v podstatných aspektech liší, takže ho naprosto nelze 
vysvětlovat jako produkt vlivu oficiální kultury, ačkoliv k vzájemnému ovlivnění jistě 
docházelo. Toto tvrzení platí pro všechny studované oblasti. 

Charakter zbojnických podání nasvědčuje tomu, že na zformování tradice o 
konkrétním loupežníkovi měla určující vliv starší podání, reálné události pak byly v tomto 
procesu zapracovány do zbojnického mýtu a tvořili jeho menší část. Vedle toho se také v 
jisté míře uplatňují literární vlivy. Nelze však říci jednoduše, že legenda je prostě 

historicky falešná. Obsahuje prvky, které jsou v souladu s historickými skutečnostmi, a to 
např. ve zobrazení některých aspektů hmotné kultury a v zaznamenání některých reálných 
událostí. Nelze je sice použít jako pramen pro poznání skutečných událostí, někdy však je 
schopna tradice uchovat tyto události i po dlouhou dobu poměrně věrně (např. přes 160 let 
v podání o vraždě spáchané loupežníkem Babinským). Legenda odpovídá určitému 

způsobu vnímání světa, byla původně také chápána jako zpráva o skutečných událostech, 
obsahuje pro nás cizí myšlenkové struktury, ale také konkrétní prvky (některé události či 
zobrazení hmotné kultury), které odpovídají našemu historickému poznání. Překvapivá 
může být pro dnešního člověka schopnost ústního podání tradovat určité útvary po dlouhou 
dobu (např. zbojnická balada "Jede forman dolinú" je takto tradována pravděpodobně déle 
než šest set let). Tato kontinuita ústního podání vlastně rovněž potvrzuje jeho hodnotu 
jakožto možného historického pramene. 
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Přílohy 
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Úvodní poznámka 

Přílohy obsahují ukázky textů pověstí a písní o zbojnících či loupežnících a 
katalog pověstí o nejslavnějších zbojnických a loupežnických postavách. Při řazení příloh 
jsem uplatnil v první řadě geografický princip v kombinaci s principem tématickým. 
Pouze německé písně, které se od ostatních svým charakterem výrazně liší, jsem seřadil 
podle žánru. Vzhledem k tomu, že při srovnávací analýze jsme prováděli především 
geografické srovnání tradice, jevilo se mi jako nejpřirozenější řazení od západu na východ 
(na mapě zleva doprava). 

Ukázky pověstí jsou rozděleny do dvou oddílů. V prvním z nich se objevuje devět 
nejslavnějších loupežnických a zbojnických postav, seřazených podle územního rozšíření 
tradice od západu na východ. (Výjimkou je Grasel, který je předřazen před Babinského z 
toho důvodu, že tradice o Graslovi má více společných prvků se západní tradicí německou 
než podání o Babinském.) Mezi ukázkami jsou každé loupežnické postavě věnovány čtyři 
pověsti. Ve druhé části jsou pověsti o méně známých loupežnících a zbojnících a ty jsou 
dále rozděleny do tří pododdílů - pověsti z německých zemí a (dříve) přilehlých 

německojazyčných území, pověsti české mimo karpatskou oblast a pověsti z území 
Západních a Východních Karpat (z českých zemí, Polska, Slovenska a Ukrajiny, včetně 
dvou ukázek z podání karpatských Němců). U textu pověstí je uvedena pro snazší 
orientaci čtenáře oblast výskytu, úplné údaje o místě záznamu je možné nalézt v 
poznámkách. S ohledem na českého čtenáře jsou u těchto orientačních údajů voleny užší 
regiony pro české území a širší pro ostatní země (např. Durynsko v Německu oproti 
Horňácku na Moravě). 

Písně jsou rozděleny primárně opět podle územního principu (německá oblast, 
česká oblast mimokarpatská, karpatská oblast). Vzhledem k tomu, že v Německu se 
vyskytuje nepatrné množství lidových loupežnických písní, jsou zde začleněny i ukázky 
jiných žánrů. Řazení písní v tomto oddílu je kompromisem mezi žánrovým a tématickým 
principem. Na prvním místě jsou písně lidové z venkovského prostředí, na druhém místě 
pak písně tradované v tuláckém prostředí, následují písně kramářské, za nimi pak dvě 
písně, které se mi nepodařilo spolehlivě zařadit a označuji je provizorně jako "zlidovělé či 
lidové", a nakonec dva básnické texty od loupežníka Philippa Friedricha Schíitze. Z 
českého prostředí uvádím v podstatě jen písně kramářské. V karpatské části, kde jsou 
všechny písně lidového původu (nebo výjimečně zlidovělé leč ústním podáním výrazně 
transformované), jsou písně řazeny tématicky- nejprve o nejslavnějších postavách, potom 
písně o méně známých a bezejmenných zbojnících a to nejdříve epické a nakonec lyrické. 
V karpatské oblasti bylo možné ke každé z významnějších postav uvést ukázku 
přinejmenším čtyř písní (u Jánošíka jich uvádím pět), v případě české a německé tradice to 
však nebylo možné nebo by to nemělo valného smyslu (museli bychom např. sáhnout k 
variantám již uvedených textů). V oddílu německých písní se také nevyskytují loupežníci 
Karásek či Paulus, které známe z oddílu pověstí. Žádné lidové ani kramářské písně totiž o 
nich zaznamenány nebyly. Naopakje zde více zohledněn Bavorský Hiesel, který je naproti 
tomu zastoupen v oddílu pověstí jen jedním textem. Pokud vím, je to jediný loupežník z 
německých zemí okolo něhož vznikl cyklus písní skutečně lidového původu. 

Následuje katalog pověstí o slavných zbojnících a loupežnících. Katalog obsahuje 
úvodní poznámku, která má sloužit pro lepší orientaci uživatele. Postavy jsou zde seřazeny 
podle stejného principu jako v oddílu pověstí (Schinderhannes, Paulus, Karásek, Grasel, 
Babinský, Ondráš, Jánošík, Vdovec, Dovbuš). V případě Jánošíka a Dovbuše, o nichž 
existuje nesrovnatelně větší množství pověstí než o ostatních zbojnících, je katalog 
proveden výběrově. Odkazuji zde však alespoň na důležitější nezpracované (nebo ne 
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kompletně zpracované) prameny. Netvrdím, že jsou v katalogu uvedeny o dalších 
postavách všechny pověsti, snažil jsem se však o důkladné zpracování pramenů 

uvedených na konci práce. Vedle soupisu pověstí s dokumentací o jejich sběru je zde 
uveden seznam hlavních motivů, dále roztřídění motivů podle modelu zbojnického života, 
seznam lokalit, kde byly pověsti zaznamenány a použité prameny. Všechny tyto údaje jsou 
uvedeny u každé postavy zvlášť. 

Na konci příloh jsou ještě uvedeny poznámky k ukázkám pověstí a písní a jejich 
seznam. 

Na závěr chci říci, že příloha má poskytnout čtenáři představu o charakteru ústní 
slovesnosti o zbojnících a loupežnících. Snažil jsem se tedy o reprezentativní vzorek 
pověstí a písní (proto je zde nejvíce ukázek z karpatské tradice a nejméně z české oblasti 
nekarpatské). Katalog má naopak sloužit pro snadnější práci badatele. Jednoduše řečeno: 
Někdo jiný může podle nich prověřit výsledky mé práce (a to mnohem snadněji než podle 
běžného soupisu pramenů). Když objeví další pověst, může pak nahlédnutím do katalogu 
zjistit, zda jsem já o ní věděl či nikoliv (a to i tehdy, pokud ji nalezne u jiného vydavatele, 
než jsem ji našel já). 
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I. Pověsti 
A. Pověsti o nejslavnějších zbojnících a loupežnících 

1. Schinderhannes v Kommen 

Jeden sedlák z vesničky Kommen, která cestujícímu kyne zdaleka jako barevný 
chomáček vaty uprostřed zelených Hunsrťických luk, šel jednou s dvěma silnými voly na 
trh do Kirchbergu. Tam je prodal za pěknou částku peněz a za ně si koupil mladý pár volů. 
Nakonec mu zůstala pěkná hromádka tolarů. 

Při myšlence na zpáteční cestu nebylo našemu sedlákovi dobře. Jak bych měl 
domů donést tolik peněz, když na každé křižovatce může číhat Schinderhannes se svou 
bandou? Protřelý sedláček si vzpomněl na jednu lest a pomyslel si: "Schovám peníze pod 
jařmo menšího vola. Při přepadu bude lupič hledat jistě peníze v mých kapsách nebo si 
vezme většího vola jako kořist." 

Když sedlák odbočil z lesa nad Kommen do polí, stanul před povozem jako by ze 
země vyrostl loupežník Schinderhannes se svými kumpány. Hned vzal jeden z lupičů 
menšího vola za provaz a vedl ho odtud. Sedlákovi leknutím málem spadlo srdce do 
kalhot, a zvolal: "Schinderhannesi, vem si přece silnějšího vola, ten vám vynese mnohem 
víc." 

"Basta! Zůstane u toho," odpověděl loupežnický hejtman, "buď rád, že budeš mít 
menší škodu." 

Tak zůstal stát ubohý sedlák se zarmouceným obličejem, smutný nad ztrátou svých 
peněz. Potom jel se zbylým volem domů. 

Uprostřed noci probudilo sedláka hlasité klepání. V noční košili běžel ke dveřím a 
leknutím couvl, když tam stál Schinderhannes. "Tady máš zpátky své peníze, které jsem 
našel pod jařmem," řekl a zmizel hned ve tmě. 

Jindy se ozvalo v pozdní noční hodině zaklepání na dveře u rodiny Kiisrových, 
kteří bydlí naproti komennské kapli. Když starý Kiiser otevřel víc dveře, uviděl stát venku 
Schinderhannese. "Chci tuhle noc u tebe přespat," řekl loupežník, a aniž by čekal 

odpověď, vkročil do jizby, která je vepředu směrem k vesnické silnici, a natáhl se na 
podlahu. 

Brzy zaslechl starý Kiiser, který byl nahoře ve svém spacím pokoji, zezdola 
Schinderhannesovo hlasité chrápání. Samozřejmě chudák nemohl celou noc oka 
zamhouřit, neboť ho najednou napadlo, že na stole v jizbě leží jeho zlaté hodinky. Jo, ty 
by jistě vzal loupežník s sebou jako vítanou kořist. 

Hodina za hodinou uplynula noc. Když konečně nastal den, byl s chrápáním 
jedním rázem konec, a v celém domě bylo ticho, že nebylo slyšet muknout ani myšku. Tu 
si troufl sejít po špičkách dolů se schodů. Jak se ale podivil, když jeho hodinky ležely na 
stole netknuté. Jeho radost byla obrovská. 

z Porýnské Falce (Německo) 

2. Jak Schinderhannes přelstil faráře 

U Kirbergu v okrese Limburg stál dříve před branou jeden dům, kde bydlel jistý 
sedlák, u něhož prý byl Schinderhannes svého času ubytován. A ten sedlák se toulal kolem 
a vyzvídal pro něj, takže Schinderhannes vždycky věděl, kdo se zastavil po hostincích v 
okolí. 
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Jednou seděli sedláci společně v šenku a vyprávěli si o Schinderhannesovi. Jeden 
cestující obchodník s galanterií, kterého hostinský nazýval Kramář Jakub, seděl u nich a 
poslouchal. Tu pravil kostelník, který seděl také mezi hosty, že jeho farář by se rád 
seznámil se Schinderhannesem. Dnes jel velebný pán na křtiny do sousední vesnice, a on 
ho na odchodu varoval: "Velebný pane, dejte na svého hnědáka pozor, protože 
Schinderhannes má rád koně." Krátce na to se Kramář Jakub zvedl, zaplatil účet a opustil 
hospodu. Šel přímo na blízkou lesní cestu, kudy musel farář jet, a odkoupil mezitím od 
jednoho žebráka jeho berle. Ty pověsil na strom, sedl si pod něj a svázal si jednu nohu 
jako kdyby byl mrzák. Nečekal dlouho, když přijel po cestě farář na skvostném koni. 

"Ach, velebný pane," vzdychal Schinderhannes (neboť to byl Kramář Jakub) 
"nepomohl byste ubohému muži z nouze? Zlí darebáci mi vzali mé berle a pověsili je na 
strom." Při tom udělal žalostný obličej, že se nad ním farář musel slitovat. 

Sestoupil z koně a pokoušel se vylézt na strom, po několika marných cvicích se mu 
to také podařilo. Ale sotva byl nahoře, vyšvihl se mrzák jedním rázem na koně a zavolal 
na faráře, který celý zkoprnělý seděl na stromě: "Tak, pane farář, teď také víte, jak 
Schinderhannes vypadá!" A v příští minutě i s koněm zmizel. 

z Hesenska (Německo) 

3. Schinderhannes a čert 

O Schinderhannesovi se tenkrát mluvilo všude. Jednou šel přes les nedaleko 
Saarholzbachu. Tu ho začal pokoušet čert. Schinderhannes ho poznal hned, i když se 
objevil také v oděvu hunsrtického sedláka. Tak toho dneska v noci pořádně napálím, 
sliboval si. 

"Co to tady máte za zázračné náčiní v tašce?" začal čert rozhovor. 
"To je pravá kouzelná rourka. Nechtěl byste si z ní potáhnout?" 
Čert ještě kouření z dýmky neznal a byl na ně velmi zvědavý. 
"Strčím vám rourku do pusy a připálím vám," řekl Schinderhannes. Místo fajfky 

vzal ale pistoli a stiskl spoušť. Ta vydala ránu. Čert zmizel a nechal příště 
Schinderhannese na pokoji. 

z Porýnské Falce (Německo) 

4. Schinderhannesova smrt 

Schinderhannes byl chycen ve zdejším kraji Francouzi. Později byl s dvanácti 
svými druhy odsouzen k smrti. 

Byl také předveden před Napoleona. Schinderhannes mu řekl: "Ty velký, já malý!" 
Napoleon tomu porozuměl tak, že on sám by měl být velký zločinec, zatímco 

Schinderhannes malý. Proto mu Napoleon neudělil milost. 
Když večer Napoleon zasedl se svými generály ke stolu, řekl svým generálům: 

"Co on tím vlastně mínil?" 
Načež generál řekl: "Ty velký vojevůdce, já malý." 
Nato Napoleon zvolal: "To měl ten chlap dostat milost!" a poslal spěšného posla s 

milostí, ten ale přišel o hodinu pozdě, když už ho před hodinou pověsili. 

ze Vestfálska nebo Porýnské Falce (Německo) 

202 



5. Paulus a pašerák 

Za wiirzbursko-tannerskou hranicí potkal Paulus jednou jednoho pašeráka z 
Andenhauseru, který s námahou vlekl do kopce ruksak plný soli. Pohnut soucitem vzal 
Paulus vyčerpanému muži kus cesty jeho vak, aby si mohl odpočinout a nabrat síly. Sotva 
mu Paulus vak zase odevzdal, objevili se dva strážci hranic. Muž upustil vak a dal se na 
útěk. Hraničáři pronásledovali pašeráka a Pauluse si nevšímali. Ten vzal klidně ruksak a 
donesl ho do Klein-Fischbachu, kde za něj dostal dva tolary a večeři navrch. Na zpáteční 
cestě podal utržené peníze chudému pašerákovi oknem a beze slova šel dále. 

z Durynska (Německo) 

6. Paulus jako pomocník 

Paulus, když to šlo, pomáhal tu a tam sedlákům a pasákům při jejich práci. Během 
jednoho horkého letního dne se právě zabýval oráním u jednoho známého sedláka za 
Glattbachem, když se objevili dva četníci na koni. Sedlák dal Paulusovi na srozuměnou, že 
by teď pro něj bylo lepší zmizet v lese, ale Paulus o tom nechtěl slyšet. Zůstal. Četníci se 
jich ptali, zda nevědí, kde je v lese loupežníkova jeskyně. Sedlák strachy mlčel, ale Paulus 
se nabídl, že jim ji ukáže. Tato nabídka byla přijata a Paulus oběma ukázal s velkou 
chladnokrevností svou vlastní jeskyni. Ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde ukrýval 
člověk. Četníci poděkovali Paulusovi za námahu a prokázanou službu. Potom se vrátili 
s odpovídající zprávou na úřad v Eisenachu. Paulus se vrátil k sedlákovi na pole a hned 
mu pomáhal s oráním dál. 

z Durynska (Německo) 

7. Paulus ve vězní 

Jednou ale dostihlo Pauluse neštěstí a on by chycen při vloupání do domu jednoho 
bohatého muže. V Kaltennordheimu seděl několik týdnů, než se mu podařilo přelstít 

prostoduchého strážce a utéct. To se přihodilo tak: Když mu přinesl strážce snídani, 
vyprávěl mu Paulus o bílé myši, která je pod jeho pryčnou a často ukazuje hlavu. Strážce 
vylezl na pryčnu aby se podíval za ní. Paulus využil tento okamžik, aby utekl z cely a 
svého strážce zavřel. Paulus utekl k Ibengarten a ukryl se ve své jeskyni, která tehdy 
nebyla ještě kaltennordheimským známa. 

z Durynska (Německo) 

8. Loupežník Paulus 

Kdysi bydlel v předhůří Rhonu, zvláště na Beyeru, obávaný loupežník jménem 
Paulus. Lidé před ním měli takový strach, že se neodvažovali vyslovit jeho jméno, neboť 
se objevil všude, kde byl jmenován. Tuto moc získal proto, že uzavřel smlouvu s ďáblem. 
Mohl znehybnit lidi, které chtěl oloupit, a nechal se jednou chytit a uvěznit, pak s jistotou 
počítal, že druhého dne bude zase volný a pryč, neboť pro něj nebyl žádný zámek dost 
pevný a žádná zeď příliš tlustá. 

Jednou přišlo několik lidí z jeho bandy k jednomu sedlákovi v Mittelsdorfu, aby 
mu ukradli velký kotel s kuchyně. Nevěděli, že tento sedlák umí také víc než jen jíst 
chleba, a tak když si jich všiml, vkradl se do kuchyně a zmrazil je kouzlem, když právě 
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chtěli kotel vyzvednout. Pak přivolal pochopy z Kaltennordheimu. Přesto dříve než mohli 
loupežnickou sběř spoutat, stál tu už také Paulus uprostřed mezi nimi. Ten dokázal víc než 
sedlák, zrušil kouzlo, zmrazil jeho samotného i s pochopy a zmizel se svými společníky a 
s ukradeným kotlem. 

Jindy prodával jeden bohatý sedlák z Glattbachu pár tučných volů na jatka. Když 
chtěl večer při světle ještě jednou spočítat své peníze, jeho dítě sahalo pořád po 
blýskavých tolarech, aby si s nimi hrálo. Tak láteřil sedlák, že dá všechny peníze 
Paulusovi. Přesto nedalo dítě pokoj. Sedlák vystrčil rozzlobeně peníze v měšci z okna a 
podržel je tam se slovy: "Tady máš, Paulusi, peníze!" Ten se nenechal dvakrát prosit, vzal 
je a zmizel. 

Paulus navštívil také jednou dvorec Steinberg, položený nad Dermbachem. Přivedl 
koně do stáje a právě si pochutnával na snídani, když na dvůr dorazila hlídka biskupských 
husarů a brzy na to se také oni posadili ke snídani. Brzy přišel rozhovor na loupežníka, 
jehož tvář nikdo z husarů neznal. Když se najedl, šel na okamžik ven, potom vstoupil 
znovu dovnitř a řekl: "Když chcete chytit Pauluse, tak mě následujte, já už mám čas 
odejít." Pozdravil a zmizel. Husaři se rychle vzpamatovali z úžasu, vyskočili a vytáhli 
hbitě koně ze stáje, aby pronásledovali drzého společníka. Ten byl ale mazanější a dříve 
než se dal poznat, jim přeřízl sedelní popruhy. 

Probošt z Zelly měl také jedno dobrodružství s Paulusem. Když slyšel, že 
loupežník se nachází v jednom domě ve vesnici Empfertshausen, svolal ve všem spěchu 
oddíl ozbrojených lidí, přitáhl do Empfertshausenu a obklíčil onen dům. Loupežník se ale 
rychle proměnil ve skvostného černého kohouta, vyletěl na spodní díl domovních dveří a 
kokrhal proboštovi radostně naproti. Ten byl udiven krásným a nebojácným zvířetem a 
pohladil ho několikrát po hlavě a po zádech. Potom nechal dům prohledat od půdy do 
sklepa, avšak marně. Ke své nemalé zlosti se později duchovní dozvěděl duchovní, koho 
tak přátelsky hladil. 

Dlouhou dobu prováděl Paulus své činy, až byl konečně s pomocí jednoho 
zámečníka Josefa z Wiesenthalu, který byl také čaroděj, zatčen v jeskyni u Glattbechu, v 
tzv. "Paulusově díře". Josef zhotovil pro tento účel zvláštní zámek, který Paulus nedokázal 
přes svoji kouzelnou moc nafouknout jako ostatní zámky. Byl odsouzen k trestu smrti 
oběšením na šibenici na Neubergu. Protože se ale soudci stále obávali, že by mohl cestou 
tam uniknout, nechali připravit pro jeho přepravu zvláštní bednu, z níž vyčnívaly hlava, 
ruce a nohy tak, že mohly být zvenku ještě uzamčeny do želez. Když byl Paulus konečně 
vynesen na žebřík, prosil o dovolení, aby směl ještě jednou vstoupit na boží půdu. To mu 
bylo odepřeno, a tak přiznal, že tuto prosbu vyslovil jen proto, aby Josefovi, zhotoviteli 
onoho zámku, mohl způsobit ještě jednu zlomyslnost. 

Kouzelník Josef, který něco takového tušil, se také celý den zdržoval ve svém 
sklepě; neboť věděl, že jen pod zemí je chráněn před tajným uměním loupežníka Paul use. 

z Durynska (Německo) 

9. Přátelský doprovod 

Babička mojí maminky byla jednou jako děvče v Lawaldu a teprve pozdě se 
vydala na cestu domů. Cítila obrovský strach. "Ach Bože, jen aby nepřišel žádný 
loupežník!" pomyslela si. 

Tu byl najednou vedle ní nějaký muž. Šli společně a ona si myslela: "Teď mě 
zabije!" Ale muž s ní začal docela přátelsky mluvit a řekl, že jestli jde do Schonbachu, že 
by ji mohl doprovodit přes les. 
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Co měla říci? Ne? To si netroufla. Ale ano také ne. Tak šli tedy spolu a cizí muž 
vyprávěl všelicos veselého. A ona si pomyslela: "Ne, to nemůže být špatný člověk." Už 
také před ním neměla žádný strach. 

Jak prošli skrz les a stáli na kopci a viděli světla prvních schonbašských domků, 
řekl muž: "Tak, teď už jsi skoro doma. Mít společnost po cestě je docela pěkné, není-liž 
pravda. Já jsem Karásek. Dobrou noc! Spi dobře!" 

Ne, jak ta se lekla. Chvíli se nemohla hnout z místa, pak odtud běžela rychle až 
domů. Doma se také divili, když vyprávěla, co se jí přihodilo. 

z Horní Lužice (Německo) 

10. Karásek a švec 

Karásek jel jednou na pěkném koni, kterého někde uloupil, do Lubaně. Chtěl se 
ubytovat "U orla". Jak sestoupil z koně, zůstal mu viset podpatek boty ve třmeni. Karásek 
se zeptal, kde bydlí nejbližší švec. Lidé mu ukázali jeho dům. Ten byl hned za rohem. 
Pomysleli si: To musí být ale vznešený muž! Neboť on chodil v zeleném kabátě, bílých 
kalhotách, dlouhých leštěných botách a na hlavě měl třírohý klobouk. Dívali se za ním 
zvědavě, jak vede koně k domu ševce a tam ho přivazuje. 

Karásek vešel dovnitř a ptal se, jestli by mu na počkání mohli udělat nový 
podpatek. 

Švec si pomyslel: To bude nějaký vznešený pán. A řekl: "S radostí! Jen se 
posaďte, pane barone." A stáhl mu botu z nohy jako uctivý služebník. Jak se pustil do 
práce a uřízl podpatkový plátek, zeptal se, odkud pan baron přijel. 

Karásek odpověděl: "Mám za sebou dlouhou cestu, přijel jsem z Čech." 
Na to řekl švec: "Až z Čech? A nepřepadli vás a neoloupili Karásek a jeho 

loupežníci? To jste měl štěstí." 
Karásek řekl, že o loupežnících nic neslyšel. Jestli je to prý tak špatné? 
Švec vyprávěl, jak hrozně si Karáskova banda počíná. Kdyby byl baron upadl 

loupežníkům do rukou, neměl by už ani koně, ani peníze a žádné pěkné šaty. "Ale," 
pokračoval "kdybych já měl toho Karáska potkat, tak bych ho zabil." 

Karásek všemu naslouchal, přikyvoval a chválil ševcovu statečnost. Jak byl 
podpatek hotový a pevně přibitý, řekl Karásek: "To bylo od vás ale hezké, mistře, že jste 
mi hned pomohl." Zalovil v tašce a podal mu jeden dukát. 

Tu upadl švec do velkých rozpaků: Na dukát nemůže vrátit, tolik peněz vůbec 
nemá v domě. 

Karásek mu poklepal na rameno: "Vy mi přece vůbec nemusíte nic vracet. Ten 
dukát je vaše odměna, protože jste byl ke mně tak přátelský." 

"Ale to nemohu přijmout, to je přece příliš mnoho." řekl švec. 
"Ach," řekl Karásek, "s tím na mě nechoďte. Takovému výřečnému muži, jako jste 

vy, rád zaplatím za práci bohatě. Mohu si to dovolit. Já jsem totiž Karásek!" Smál se, jak 
tu švec zůstal celý zmatený stát, pozdravil přátelsky a vyšel ven, vysedl na koně a bez 
ohlédnutí vyjel z města. 

Když to švec později vyprávěl, vždycky říkal: "No ne, takový noblesní pán ten 
Karásek! Kdo by si to byl pomyslel!" 

z Horní Lužice (Polsko - německé podání) 
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ll. Zbožný Karásek 

Jednou přijel Karásek k nám do Šluknova. Měl tu jednání s jedním obchodníkem
to byl ten, který od něj nakupoval různé zboží. 

Zatímco se s ním Karásek domlouval, jeho průvodce - on měl totiž s sebou 
jednoho ze svých společníků- se rozhlížel po městečku. Víte, ten měl jít na zvědy. Vešel 
také do kostela. A pak na rohu hostince čekal na Karáska. 

Když přišel, řekl mu: "Tady uvnitř v kostele by se našlo mnoho zbytečných krámů, 
zlata a stříbra, vyplatilo by se někdy v noci navštívit kostel." 

No, to se Karásek rozčílil, doopravdy se rozzuřil: "Už ani slovo!" řekl. "Nehodlám 
poslouchat takové hříšné řeči." 

A šel s tím chlapíkem hned na tržiště, kde stál pranýř a povídá mu: "Kdo se 
vztáhne ruku na svaté věci, ten patří na tenhle pranýř. Já nestrpím, aby někdo z nás 
zhanobil Boží stánek. Nyní se půjdeme do kostela pomodlit. A ty budeš prosit svatého 
Václava za odpuštění." Inu tak to musel udělat - ten hříšný člověk. 

ze severních Čech (Česká republika- německé podání) 

12. Loupežníci Karásek a Stiilpner 

To byl loupežnickej hejtmann Johannes Karasek. Ten bohatejm bral a chudejm 
dával. Vím, že se mu taky říkalo "Pražák", že snad pocházel odněkud z Prahy. Ještě byl 
tady jeden takovej loupežník- Karel Sttilpner se jmenoval. 

No tak oni brali těm bohatejm a chudejm něco dali. O tom Karáskovi vim akorát, 
že řádil tady v těch lesích okolo Saska. Tam v noci přechodili někde v lesích, kde byl 
hraniční kámen. (Dříve se přecházelo v lesích, pak sis koupil pemamentku za 1 O korun a 
ta platila půl roku.) No tak chodili tady a v Německu a prováděli tu nějaký ty svoje 
lumpárny. Řeknu ti ta jeho banda to museli bejt pěkný floutkové. Toho Karáska dlouho 
nemohli chytit. Dlouho ho nechytili. Ale nakonec ho nějak dostali a byl ve vězení. A když 
si pak odpykal trest, tak pracoval jako zahradník. 

Dřív před válkou tady o něm vycházeli sešity jako příloha k novinám -
Rauberhauptmann Karraseck. Teď nedávno jsem slyšel, že tady přejmenovali muzeum v 
Sajfiku (Seifuennersdorf) na Karáskovo muzeum. 

ze severních Čech (Česká republika- české podání) 

13. Loupežník Grasl a tovaryš 

V době, kdy les, který se táhne na hodinu cesty kolem Dreieichen, byl ještě velmi 
hustý a málo navštěvovaný, sloužil také jako brloh loupežnické bandy. Jejich vůdce byl 
Grasl, kterého se ale chudí neobávali, protože bylo známo, že svým lidem přísně 

přikazoval, aby olupovali jen bohaté a chudé naproti tomu chránili. 
Na to spoléhal také jeden tovaryš, který putoval přes Modringerský les domů. 

Najednou na něj vyskočilo z houštiny pár divokých chlapíků, mezi nimi jeden obzvláště 
odstrašující s rudým vlasem a vousem. Když loupežníci viděli, že mají co do činění jen s 
chudým tovaryšem, všichni se ztratili až na toho rudého, který s napřaženou pistolí vzal 
pocestnému ranec, v němž měl všechny naspořené peníze - pár zlatých - které chtěl 
přinést starým rodičům. 

Celý zarmoucený pokračoval tovaryš ve své cestě; tu náhle před ním stanul 
myslivec, který se ho ptal, proč se tak smutně mračí. 

Nyní vyprávěl tovaryš, co mu Zrzoun provedl a na závěr řekl: "Vždycky jsem 
myslel, že Grasl chudým lidem nic nedělá, ale teď mám o něm jiné mínění." 
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Myslivec přikázal tovaryši, aby šel s ním. Oba šli napříč lesem až na malou 
mýtinu, kde myslivec velitelským způsobem zapískal. 

Ihned přišlo ze všech stran asi dvacet zanedbaných chlapů, kteří se museli postavit 
do řady. Potom se ptal Grasl, neboť to byl ten myslivec, kdo odebral tovaryšovi 
peněženku. Žádný neodpověděl, jen ten zrzavý zbledl jako smrt. 

Tak Grasl přivolal tovaryše, který se před tím musel skrýt v houští, a žádal ho, aby 
označil lupiče svého majetku. Ukázal na rudého, který nyní peněženku přinesl, Grasl ji 
předal tovaryšovi a k tomu ještě dva blyštivé tereziánské tolary, načež nechal tovaryše jít. 

K loupežníkům ale řekl: "Nenechal jsem vás přísahat, abyste chránili chudé?" Nato 
zazněl výstřel a když se tovaryš otočil, viděl, jak zrzoun klesl mrtvý k zemi; Grasl ho 
odsoudil. 

z Dolních Rakous (Rakousko) 

14. Grasel a židovští kupci 

Tady v Jemnici znají také následující pověst: 
Jednou se ubíralo více židovských kupců pohromadě- kvůli nebezpečí v okolí

na trh. Najednou vystoupil z křoví muž ozbrojený puškou a křikl na ně: "Stůjte! Kdo se 
pohne, bude zastřelen. Jájsem Grasel!" 

Místo aby použili své sukovice, začali kupci naříkat a dávali loupežníkovi ochotně 
svou hotovost. Potom jim rozkázal, aby si zuli střevíce a hodili je na jednu hromadu, 
přičemž řekl: "Každý si v této hromadě najde své boty a potáhne svou cestou. Kdo bude 
poslední, bude zastřelen." 

Nyní se vrhli kupci jako divoké klubko na boty, protože nikdo nechtěl být 
poslední. A zatímco každý hledal zoufale své střevíce, zmizel Grasel v prachu. 

z jihozápadní Moravy (Česká republika- německé podání) 

15. O zbojníku Graslovi 

Koncem 17. a počátkem 18. století byl v Kloboukách jen jediný obchod. Bylo to v 
malé chaloupce na Příhoně, hned vedle hostince. Majitelkou obchodu byla jakási 
Pingartka. Prodávala jen sůl, sirky, kopt (saze na leštění bot), šňůrky, niti, svíčky a 
kratiknoty, jímž říkali tenkrát "lichtpuci" (podle německého Lichtputz). 

Obchodnice Pingartka byla dobře známa se zbojníkem Graslem, jenž byl 
postrachem celého kraje. Pingartka prý byla jeho milenka. 

Ačkoliv byla Pingartka obchodnice, neuměla čísti ani psáti, ale dovedla 
vypodobnit každého, kdo k ní přišel. 

Bral-li někdo něco na dluh, tu Pingartka do knihy dluhů nepsala, ale malovala. Její 
výkresy prý byly velmi výstižné. 

Nejzajímavější figurkou byl břichatý pan důchodní s velikým nosem a s obličejem 
jako měsíc na plno. Pingartka ho nakreslila tak, že ho hned každý poznal. Také justiciára 
Przeczka (Přečka), jenž měl na nose velikou bradavici, vymalovala zcela správně 

olůvkem. Starý písař Przivrzel (Přivřel) byl trochu přihrblý a také jeho dovedla Pingartka 
pěkně znázornit. 

Její obchodní kniha byla samá karikatura a rozličné čárky místo číslic. 
Kdyby takovou knihu viděl někdo v museu, myslil by, že je to kniha nějakých 

Indiánů a zatím to kreslila nepatmá žena z Klobouk. 
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Jak známo, byl Grasl boháčům velmi nebezpečný, chudině však byl pravým otcem. 
Často se rozdělil s chudými o to, co bohatým vzal. Proto by ho byli nemajetní za nic 
nezradili. 

Grasl pocházel odkudsi z Rakous. Tam na hranicích Čech a Moravy spáchal 
strašlivé zločiny s bandou, které stál v čele. Pouhé jeho jméno budilo postrach, takže se i 
někteří lidé vydávali za něho, když chtěli někomu nahnati hrůzu. A bezpečnostní orgány 
byly proti němu bezmocny. Grasl se svou ozbrojenou četou až po zuby navštívil prý 123 
obcí a spáchal 195 těžkých zločinů. 

Jeho osoba byla obklopena mnoha pověstmi a měl také mnoho ctitelů, zvláště mezi 
ženami. 

Jan Grasl prý dovedl uniknouti celému vojenskému tažení, které naň podniklo 600 
mužů pěchoty a 200 jezdců císařského vojska. 

Úřady se nemohly Grasla nijak dopíditi, ačkoliv jim bylo také známo, že se často 
zdržuje v Kloboukách. Vedle bytu Pintgartčina se prý skrýval Grasl v kloboucké kostnici 
v levém rohu ohrady hřbitovní. Nikomu ani nenapadlo, že by tam mohl míti svůj úkryt. 
Portáši ho nemohli nikdy dopadnouti se svými velkými pluháky (puškami s křesadlem), 
neboť byli velmi neobratní a pomalí. 

Až konečně úřady vypsaly na hlavu zbojníkovu odměnu v částce 100 zlatých 
šajnů. A když opět Grasl přišel k Pingartce na besedu a tvrdě u ní usnul, oznámila jeho 
návštěvu portášům. Ti si povolali na pomoc i několik sousedů, kteří obstoupili domek 
Pingartčin. Portáši vnikli dovnitř, Grasla svázali a odvedli. 

Byl oběšen a Pingartce byla vyplacena vypsaná odměna. 
Asi před 100 lety našel prý jeden kloboucký soused při trhání lipového květu v 

dutině veliké lípy u kaple sv. Barbory, poklad, který tam schoval zbojník Grasl. 

z Brněnska (Česká republika) 

16. Grasel pod šibenicí 

V Panenské u Starého Hobzí se také vypráví, že Grasel, když už stál pod šibenicí 
s rukama za zády spoutanýma, projevil přání, že chce vidět ještě jednou svou matku. 
Tomuto přání bylo vyhověno. Když ji potom syn chtěl na rozloučenou políbit, ukousl ji 
špičku nosu a řekl: "To máš za to, že jsi mě přivedla na šibenici." 

z jihozápadní Moravy (Česká republika - německé podání) 

17. Babinského hostina 

Jednou jel jeden sedlák z Nové Vsi orat pole u lesa. Když byla svačina, hodil 
volkům seno a sám usedl na mez, aby pojedl. Najednou se před ním objevil chlap velký 
jako hora. Byl celý zarostlý, oči mu zrovna svítily. Při tom byl po zuby ozbrojen. 

"Znáš Babinského?" sputil na zkoprnělého sedláka. 
"Ne, ne, pane, nikdy jsem ho neviděl, nikdy," drkotal sedlák. 
"Tak se na něj dobře podívej, stojí právě před tebou." 
Potom Babinský nařídil tomu člověku, aby jeho žena připravila na ten den večer 

hostinu pro dvaatřicet chlapů. Jídla a pití prý musí být, co hrdlo ráčí, žádná žebrota. A 
nikomu nesmí říci ani muk. Až bude tma, tak prý Babinský se dostaví se svým lidem do 
chalupy a oslaví narozeniny. Prý ať nechají světlo svítit, kdyby se nějak zdrželi. 
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"Slyšels, všechno ať klapne, jak se patří. Selce se pak odměním. Jazyk ať drží na 
klíč." Ale při tom počítal Babinský s tím, že ta panímáma všechno vybrebtá ještě dříve, 
než se naoběduje. 

A taky se stalo. Jakmile se sedlák vrátil s volským potahem domů, ani nečekal až 
bude zvonit poledne, hned manželce všechno vypověděl. A ta ani nedojedla a už to svěřila 
služce, však jí k tomu pohoštění potřebovala, potom sousedce, která se jí dušovala pod 
hromem zabití, že bude mlčet jako hrob. Jenže za pár minut o tom věděla celá ves i s 
rychtářem. 

Rychtář si pomyslil: "To bude něco pro mě, poběžím na zámek, povím tu novinu 
panu správcovi, jistě se mi odmění. Má z Babinskýho náramnej strach. Takhle ho může 
dopadnout i s těma jeho chlapama." 

Rozmyšleno, uděláno. Pospíchal se zprávou do Hradiště. Vrchní mu blahosklonně 
poklepal na rameno: "Dobřes udělal, rychtáři, dobře. Je vidět, že si hledíš svého úřadu. 
Babinského dostaneme do pasti a tebe odměna nemine." 

Pak nařídil vrchní zámecké chase, aby se ozbrojila, nechala tu jenom nejnutnější 
stráž a za soumraku s ní zamířil k Nové Vsi. Dorazili sem už za tmy. Obklíčili vesnici ze 
všech stran, jenom cestu k lesu Lovotínu nechali volnou. Však jí pak taky zavřou. 

Počítali s tím, že Babinský a jeho rota vpadnou potmě do té chalupy, začnou 
hodovat, dají se do pití, až budou jako bečky. Jejich bdělost otupí, síla ochabne a to bude 
chvíle pro zámecké. Vyřídí tu zlotřilou chásku ráz dva. Ale Babinského musejí dostat 
živého stůj co stůj. Ten se jim už napil něco krve. "Počkej, lotrase, my ti dáme na hrb," 
těšil se správce a už viděl v duchu, jak mu pan hrabě uznale děkuje. 

Čekali, čekali, hodina za hodinou ubíhala, v chalupě pořád nic. A když se konečně 
trochu rozednívalo, hnal vrchní čeleď do útoku. V chalupě skomíralo světlo, sedlák 
pospával u kamen, ale loupežníci nikde. Jen ty stoly se prohýbaly pod všelijakými 
dobrotami a sud piva trčel u dveří. 

Vrchní hned věděl, kolik uhodilo. Zařval na svou chasu, která hladově po stolech 
pomrkávala, hnal ji z chalupy zpátky na dvůr a co nejkratší cestou, stráň nestráň, do 
Hradiště. Ale přiběhli sem už z křížkem po funuse. Zámecká stráž je přivítala s pouty na 
rukou i na nohou a roubíky v ústech. Vrchní si rval vlasy, když viděl tu spoušť. Všechny 
klenoty i pokladnice byly tytam. Tak Babinský na pány vyzrál a sedlákovi se pak dobře 
odměnil. 

z Mladoboleslavska (Česká republika) 

18. Krádež bejčka 

To se jednou vracel bohatý a lakomý sedlák z jarmarku domů a vedl si s sebou 
bejčka, kterého tam koupil. Na cestě uviděl krásnou koženou rukavici. Pomyslil si: "To je 
krásná rukavice, kdyby tady byla ještě jedna, měl bych do páru." Ale takhle ji tam nechal 
a šel dál. 

Mezitím Babinský popadl rukavici, přidal do kroku až ho předhonil a položil před 
něj tu rukavici. Když k ní sedlák došel, zaradoval se a uvázal bejčka a že se vrátí pro tu 
první. 

A tak šel, až došel na to místo, co ležela rukavice. Ale rukavice nikde. Zlostně a 
mrzutě se vracel k místu, kde bejčka uvázal. A když došel k tomu místu, nebyla tam 
rukavice ani bejček, jenom na stromě visel nápis: TO TI UKRADL BABINSKÝ. 

z Mladoboleslavska (Česká republika) 
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19. O vraždě manželů Stránských v Maníkovicích 

V Maníkovicích zabil Babinský před mnoha lety sedláka Stránského a jeho 
manželku. Maminka byla z Maníkovic a říkala mi, co si pamatovala z vyprávění své 
chůvy Anny Folprechtově. Ta snad měla tuto událost pamatovat. 

Sedlák Stránský byl prý ve spojení s loupežníky a ti si u něho uschovali peníze. On 
jim je potom odmítl vydat. 

Něco pravdy na tom být mohlo. Stránský v té době přestavoval usedlost a tvrdil, že 
bude tak velká jako panská myslivna v Maníkovicích. Kde by jinak vzal tolik peněz? 

Loupežníci vtrhli do statku, čeleď zavřeli na čeledníku a provedli vraždu. Vlasy 
selky Stránské byly rozházeny po světnici, jak se bránila. Malé dítě v kolébce loupežnici 
zabít nedokázali, dali mu do rukou nůž a doufali, že se samo pořeže. Ale jemu se nic 
nestalo. 

Loupežníci měli mít sídlo v nedaleké jeskyni Zlodějka. a tak to tady všechno dobře 
znali. Vražda Stránských přiměla k zákroku proti loupežníkům. Vojsko obklíčilo les 
Lovotín a všechny lupiče, včetně Babinskěho, pochytalo. Tak to byla poslední Babinského 
vražda. 

Po letech vyryla prasnice na zahradě statku plný hrnec zlaťáků. Statek Stránských 
byl v té době největší v obci, patřilo k němu přes 18 hektarů polí. Teprve za vnuka 
zavražděných začal statek chátrat. Jeho manželka ho nutila, aby se. věnoval povoznictví. 
Selka sama orala s druhým párem koní třeba i v brokátových sukních, hospodařit neuměla, 
a tak byli nuceni odprodávat pole a statek pozbyl svého dřívějšího významu. 

z Mladoboleslavska (Česká republika) 

20. Loupežník Babinský a socialisté 

Bylo to posledního dubna roku 1890. Toho dne kolem desáté hodiny jelo naší obcí 
oddělení bohdanečských dragounů v plné zbroji. Taková událost na venkovské obci 
přirozeně vzruší obyvatele, včetně nás kluků. 

"Kam pak asi jedou dragouni v plné zbroji?" 
"Kam by jeli. Jedou do Hradce. Zejtra je prvního máje, kotláři budou stávkovat, 

přijdou tam socialisti a budou se dělit o majetek boháčů." 
"Pámbu s námi!" - pokřižovala se jedna z žen, která si vzpomněla na řádění 

prajzkých vojáků ve válce roku 1866. 
Mě zvláště vzrušila odpověď na otázku, kam dragouni jedou. V naší obci bydlel 

obuvnický mistr, který v Hradci pracoval několik let jako obuvnický dělník. Ten jistě bude 
vědět, kdo to jsou a co chtějí socialisti. Za tepla jsem pana mistra navštívil. 

"Kdo jsou socialisti a co chtějí? Socialisti - to jsou obyčejný lidi, po většině 
dělníci, kteří hlásají majetkovou rovnost mezi lidem. Učení jejich je teprv v počátcích, 
proto hodně nejasné, a proto úřady jejich činnost stíhají a trestají. Tak poslouchej: 

Před mnoha lety žil v severozápadních Čechách muž jménem Babinský. Tento 
člověk potuloval se po lesích v různém přestrojení, ponejvíce jako myslivec s puškou na 
rameně. Přepadal bohaté cestující, obíral je o peníze, hodinky a prsteny a prý v celé řadě 
případů uloupené předměty rozdal potřebným lidem. Nikdy a nikoho prý nezavraždil. 
Když byl zatčen a provedena prohlídka celé jeho osoby, našli u něho nepatmé množství 
peněz, puška byla brak, který prý nebylo možno jako střelnou zbraň použít. Byl odsouzen 
na 20 roků do vězení. Po odpykání trestu prosil správu věznice, aby v ní byl nadosmrti 
ponechán. Vzhledem k jeho vzornému chování po celou dobu vězení byla jeho žádost 
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splněna. A tak jako svobodný občan konal u vězeňské správy služby zelinářského 
zahradníka. 

O tomto Babinském kolovala po severozápadních Čechách následující pověst: 
Jedenkrát, když se Babinský v mysliveckém obleku s puškou na rameni procházel 

na pokraji lesa, šla po cestě starší žena. Když došla k místu, kde stál Babinský opřen o 
strom, pozdravila jej následovně: 

'Dej Pámbu dobrýtro, pane foršt! To jsem ráda, že se mi nic nestalo. Vědí- von se 
tady potuluje ten lupič Babinský.' 

'Kam vlastně, babičko, jdete?' otázal se foršt, jako Babinský. 
'Dudo města, pane foršt. Budou se brzo okopávat řepy, mám špatnou motyčku a 

tak si chci koupit novou.' 
'Tak víte co, babičko, tu máte čtyry grejcary a kupte mi za ně cvočky do bot.' 
'S radostí, pane foršt!' dí babička . 
.. . Když šla babička z města, seděl pan foršt -jako Babinský - na pařezu na kraji 

lesa, pušku měl opřenou o borovici. Babička mu podala kornoutek s cvočky. 
Tak, babičko, já si musím ty cvočky spočítat, jestli jste mě neošidila. 
'Pámbu chraň, pane foršt!' dí babička. 
Ale pan foršt už cvočky pokládal na pařez, pěkně špičkou vzhůru. Když je všechny 

takto postavil, chytil bábu, sukně jí vyhrnul a holou zadnicí ji na to posadil. Bába ječela a 
tu jí pan foršt praví: 'Bábo, já jsem Babinský a to máš proto, aby sis pamatovala, že já 
nikdy žádnému chudému člověku neublížil!"' 

Tak skončilo vyprávění pana obuvnického mistra. Socialisti nejsou nic jiného, než 
pokračovateli Babinského. Chtějí spravedlnost, bohatým brát a chudým dávat. 

z Pardubicka (Česká republika) 

21. Ondrášův táta 

Ondrášův táta byl fojtem v Janovicích a měl šikovnou dceru, která se měla vdávat. 
Tenkrát se ještě chodilo pro povolení na zámek. Tož fojt šel pro povolení, ale na zámku 
mu řekli: 

"Vaše Maryčka musí jít nejprve sloužit na zámek- a pak se teprve může vdát!" 
Ale fojt se zhurta domáhal povolení, pan správce též zhurta odmítal - a milému 

fojtovi nezbylo než odejít s nepořízenou. 
Co teď? Rozmýšlel, rozmýšlel, až ho něco napadlo: Nemeškal a zašel k samému 

knížeti pánu do Kroměříže, povolení dostal- a byla svatba. 
Pán na zámku se to dozvěděl a byl zlostí bez sebe. Vzal svoje panoše a honem do 

Janovic! Svatbu rozehnali, fojta zajali a odvedli do Frýdku na zámek. Tam ho nějakou 
dobu věznili, ale potom se pánovi zdálo, že není dost bezpečný, a kázal fojta převézt na 
Hukvaldy. 

Ondráš zatím nezahálel. Svolal si kamarády a domluvili se: "Musíme tátu z areštu 
stůj co stůj vysvobodit!" A udělali plán. Kdoví kde vzal Ondráš šaty panoše z Frýdku a tak 
přestrojený se dostal na hukvaldský hrad. Šel jako s vyřízením: Že prý zámek ve Frýdku 
přepadl Ondráš a jeho pomocníci, ať tam hukvaldský pán rychle pošle pomoc. Ten se 
vypravil se svou družinou do Frýdku- jak ale hleděl, když tam o ničem nevěděli! Už to 
byla velká pohana pro pána, že takoví lidé ho dvakrát ošidili - raz fojt s tím povolením 
svatby, vči1 Ondráš se svou lstí. Pán se necítil hněvem a sliboval to nejhorší mučení 
Ondrášovi, dopadne-li ho. 

A zatím v té době, co pán odjel do Frýdku, dostal se Ondráš k tátovi a chtěl mu 
pomoci na svobodu. Ale fojt pravil: 
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"Já jsem tu zavřený nevinně a utíkat nebudu, až mě pustí sám pán!" 
Vtom Ondráš uslyšel, že se pán se svou družinou vrací. Vzpomněl si, co ho za jeho 

kousek čeká, a když táta nechtěl, dal se v posledním okamžiku sám na útěk. Branou už 
neměl čas a ani by ho nepustili. Tož honem vlezl do studny a podzemní chodbou utekl 
rozhněvanému pánovi. Vyšel někde u Říhovského a zmizel v horách. Táta Ondrášův prý 
potom na zámku umřel. 

z Valašska (Česká republika) 

22. Ondraš a bača 

Ondraš, ten co panum bral a chudym daval a z Lyse robil boží hrad, nahaňal už 
svojim nazviskem panum na Slezske straně strachu přenaramně. Chudí lude ho měli radí a 
byli by mu udělali, co mu na očach viděli. Raz potkal Ondraš na jednym kopcu v 
Bezkydach salašnika, kery tam pas ovce. I ptal se Ondraš: 

"Chlope, co tu robíš sam? Maš telko ovec a něbojiš se Ondraša, že ti jich vezme?" 
Bača pravěl: 

"Ale, Bože svaty, co bych se bal Ondraša? Lepšího chlopa něni na světě. Škoda, že 
něni věcej takych, co by tym panum lepši vytřepali míšky!" 

Ondraša to těšilo, že ho maju lude tak radí, a pravěl bačovi, že un sam je Ondraš, 
že potřebuje koňa, že ho panští drabi hoňa, a čij je to kuň, co se tam pase. Chlop ze salaša 
pravěl, že je to kuňjeho. 

"Co chceš za teho koňa? Prodaj mi ho jak Ondrašovi," pověda mu Ondraš. 
Bača mu chtěl koňa darovat', ale Ondraš se naňho obořil: 
"Co ty hlupy chlope, koňa mi davaš zadarmo? Dyby si uviděl pana, to by si mu dal 

všecke ty ovce. Synci," zavolal na svojich tovaryšuv za stromami: "chyt'te ho a nalužtě mu 
pětadvecet na zadek, es li něřekně, co chce za teho koňa." 

Bača viděl, že to nesu žadne blazny a ze strachu pravěl: 
"Sto dukatuv." 
Ondraš baču pochvalil a kazal mu vyplatit' sto dukatuv. 

ze Slezska (Česká republika) 

23. Ondráš a císař Josef 

V tych liptálských horách, jak sa praví Na sklepiskoch, tam za starých časů také 
bývali préj zbojníci. A velikých pokladů tam nazhúžvjali a měli jích v tých svojich 
sklepoch tájných. Pod zemňů. A víte, to byly tý Ondrášovy sklepy ... Ale nigdo o nich 
nevěďél, gde sú. Až jednúc ten Ondráš s týma svojíma chlapci aj císařa Ozefa zaskočil a 
jak mu zavázál oči šátkem, tož ho do ních zavédl a ukázál mu všecko. A povidál mu: 

"Toto bude, Ozefku, všecko tvoje. Až umřu. Ale mosíš s poddanýma dobře 
zachodiť." (Ondráš brál bohatým a podělovál chudobné a tý poklady chťél enom pro 
chudinu, až ho nebude.) 

A tož Ozef naporučíl, že Ondráša nesmí nigdo zabit', protože by sa nevědělo, gde 
tý sklepy sú. 

Ale jak bývali tí jezuiti, oni neměli císařa rádi a podplatili Juráša, aby ho zabíl. Tož 
ten ho aj zabíl valaškú do hlavy. 

Ale od téj doby do tých sklepů nigdo nemože najít' cestu. 
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Tož císař potom si chťél na jezuitoch postihnúť a za to brál ten majetek knězom a 
klášterom, ale nic mu to nenahradilo a tí kněží ho potem aj rači zmámili. Býl mladý, ale 
najednúc sa ztratíl a nebylo ho. 

Ale šak préj kněží to ešče nemajú odpuštěné. Ludé pravíja, že jím ešče přídú 
zaplatit' od pohřbu. 

Ten císař aj Ondráš. 

z Valašska (Česká republika) 

24. Jak se Ondráš narodil a umřel 

Největši ze zbojníku byl Ondraš. Pani se ho hrozně bali, ale chudobny poddany lud 
sa ho bať němusel. Ondraš všecko, co panum vzal, to chudakum podaroval. Šak tu dobrotu 
srdca už při narozeni mu sudičky daly. 

Dyž se mil Ondraš narodit', šla v Janovicach, v jeho rodišťu, jakasi roba 
němocnemu mužovi pro vodu. Bylo k jedenactej hodině v noci. Naraz se ji tak v očach 
rozjasnilo- a chvilu před tym bylo tma jak v měchu, a ona viděla, jak ohniva kula pada na 
fojtovu chalupu. Dopadla a tak hrozně hořela, že sa zdalo, že všecky chalupy se od ni 
chytnu. Roba začla volat', ludě se schodili - ale nic, z jizby bylo slyšet' plač chlapca 
narozeneho, ohniva kula se ztratila a něbylo po ni ani stopy. To bylo pravě v roce 1680. A 
jak tenkrat nahlo slavno sa rozjasnilo, tak roku 1715 Ondraš tichučko nešťastlivo skonal. 

Ve Sviandovskej Hospodě u Horakuv vyhraval cimbal a ludi tam bylo jak kaše v 
hmcu. Do šenkyša přišlo šest ogaruv, všeci ve valašskych krojach. Ten jeden měl take 
modre oči a furt s nimi točil po Horakovej Dorotce. 

Konečně ju dostal do tanca a hned začal: "Dorotko, jak si se tu měla? Byla si mi 
věrna, zpominala si na mě?" 

"Jak by ni, ale denně sem se za tebe modlila." 
Přitiskla se k němu a vtym jeden z tych šesti ogaruv zavolal: "Un něpotřebuje 

boha, un ma svuj očarovany obušek!" Vitě ludě, to byl Juraš, jeden ze zbujnikuv. A ten s 
Dorotkou v kole, to byl sam Ondraš. 

Tak se zdalo, že su to dva nejlepší kamaradi, ale Juraš zaviděl Ondrašovi, že ho 
maju všeci radi, a hlavně, že ho ma rada ta Dorotka Horakova. K němu nikdo nepřilnul, bo 
to byl zly, uskočny člověk, plny jedu a vzteku. 

Dyž pani frydečti a hukvalšti vypsali odměnu sto zlatych, kdo Ondraša chyti 
živeho nebo mrtveho, hned si myslel, že ho sprovodí se světa. A tenkrat v tej Horakovej 
hospodě se tak stalo. Dyž dvakrat chtěl vzat' Ondrašovi Dorotku z tanca a Ondraš nědal, 
vyrval mu obušek z ruky a dvoma ranami do hlavy ho zabil. 

Nařikala nad nim Dorotka, naříkali jeho kamaradi věrni, najvěc ale naříkal lud 
poddany, jak se to dověděl. Ztratil najvěmějšiho svojiho zastanca. Dyt' jak Ondraš žil, 
přecej sa pani ludi bali tak bit' a věšať, dyt' Ondraš hned jim to za ludi bidnych oplacal. 

A Juraš, ten dostal od panuv sto zlatych dukatu, ale brzo je prohyřil a nakoněc se 
stal z něho opravdovsky zbojník. Bali se ho potem ni edem pani, ale hruzili sa aji ludě 
chudobní, kere tež přepadaval a zabijal. Nakoněc ale tež svoje dostal. Pani ho chytili a v 
Těšíně oběsili. 

z Valašska (Česká republika) 
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25. Jánošík a Rajnoha 

V malej krčme sedela spoločnosť l'udí. No bol tam jeden sedliak, ktorý sa vysta
toval, že sa ničoho a nikoho nebojí, ani vraj čerta. Pri jeho stole sedel Jánošík a ten mu dal 
jednu úlohu. Vraj ked je taký smelý, aby mu priniesol od známeho zbojníka Rajnohu jeho 
valašku. Ked mu ju prinesie, tak dostane od neho sto dukátov, ale ked ju neprinesie, tak 
tých sto dukátov zaplatí on Jánošíkovi. Sedliak pristal na toto vyskúšanie smelosti. 

Vybral sado hory hl'adať Rajnohu. Sedliak sa skutočne s Rajnohom stretol, ale pri 
pohl'ade na tohto zbojníka začal už l'utovať, že sa stavil o takú hlúposť. Rajnoha bol chlap 
ako hora. Ved nie div, prv než sa dal na zboj, bol masiarskym tovarišom a o masiarochje 
všeobecne známe, že sú to najsilnejší l'udia. Sedliak musel s farbou von, že po čo prišiel k 
nemu. Rajnoha však odkázal Jánošíkovi, že ked chce jeho valašku, aby si prišiel pre ňu 
sám. 

Sedliak sa vrátil s dlhým nosom do dediny, lebo v duchu už videi svoje dukáty vo 
vrecku iného. Bol zvedavý, čo Jánošík povie na takýto odkaz. Jánošík vypočul sedliaka a 
na jeho vel'ké prekvapenie povedal, že si teda i de po valašku sám. Rajnoha ho už čakal na 
dohovorenom mieste. Ale samozrejme, že valašku mu nechcel odovzdať podobrotky. Ten, 
kto ju chce dostat', musí sa s ním bit'. Jánošík pristal na túto podmienku, ale pritom si 
vyhradil, že ked zápas vyhrá Jánošík, tak sa stane vodcom zbojníckej skupiny, ale ked 
prehrá, že ho Rajnoha príjme medzi svojich chlapcov na nejaký čas. Celá zbojnícka 
družina súhlasila s týmto návrhom. 

Zápas medzi Jánošíkom a Rajnohom netrval dlho. Raz sa štastie prikláňalo na stra
nu jedného, raz na stranu druhého, ale nakoniec zápas vyhral Jánošík. Podl' a dohody víťaz 
zápasu sa stal kapitánom zbojníkov. Rajnoha odovzdal svojmu víťaznému súperovi 
valašku- odznak svojej kapitánskej hodnosti. Obaja si podali ruky a srúbili si vzájomne 
kamarátstvo na celý život. 

(Slovensko) 

26. Jánošík a bohatá krčmárka 

Keď Jánošík zbíjal so svojimi kamarátmi, prišiel raz do jednej krčmy, kde bola 
práve muzika. Krčma patrila mladej krčmárke, vel'mi bohatej vdove. Krčmárke sa Jánošík 
zapáčil a dal sa s ňou do reči. Jeho kamaráti zostali vonku. Bolo to večer. Jánošík im dal 
tajné rozkazy. Povedal im, nakol'ko sa nemože s nimi rozprávať, aby robili tak, ako im 
bude spievať pred muzikou. Najprv zaspieval: 

Dobrý večer vám, krčmáročka milá, 
dávno }a počúvam, že ste vy vraj vdova, 
a to vdova mladá a vel'mi bohatá, 
že máte moc striebra a ešte viac zlata. 

Pri dobrom vínku sa Jánošík rozveselil a pustil sa s krčmárkou do tanca. Krčmárka 
bola očarená jeho krásou a nemyslela na nič iného, len ako by dostala Jánošíka za muža. 
Pozabudla sa a ukázala Jánošíkovi truhlu v komore, v ktorej mala dukáty. Keď potom 
krčmárka poodišla, Jánošík zaspieval: 
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Kamaráti moji, 
iďte do komory, 
lojom pílku masťte 
a truhlicu režte. 

Kamaráti porozumeli, šli do komory a brali, čo sa im zapáčilo. Ostatní boli na 
stráži. Krčmárka v tanci nedbala na nič. Jánošík vedel, že jeho kamaráti nelenia. Ked už 
myslel, že sú hotoví, zaspieval: 

Kamaráti moji, 
iďte do maštale, 
koníčky sedlajte 
a na ne sedajte. 
Mne sivka nechajte. 

Kamaráti porozumeli. Zobrali krčmárke i kone. Jánošík vo vhodnej chvíli vyšiel z 
krčmy, sadol si na sivka a pobral sa za kamarátmi, ktorí boli už hodne daleko. 

z Oravy (Slovensko) 

27. Jánošík na Javorníku 

Javorník leží též na hranici suovenskéj, pravda, hraničí tam s Myjavú. A, rádívali 
ty horščí chuapci, Janošíkovi, tak též preběhli koléj rází aj sem, do Javorníka. Pres ty hory, 
Myjavské hory hraničá těsně s našima. 

Ráz též byua, byuo to v létě, búrka došua, leják, pršauo, a najedenkrát k 
Minárikom u Majtánovéj piuy, oni tam v horním konci bývali, zaťuká dosi na okno. 

No tá tetka vouajú na ujca na svojého muža: "Čuješ, kdosi nám búchá na okno, běž 
otevret!" 

A ten zavouá: "Kdo je to?" 
"No, lem nám pote otevret. My sme to. Janošíkovi chuapci. Horščí chuapci." 
"Éj, děti, pre boha, co u nás scete, my sme chudobní. Šak my nic nemáme." 
"Lem nám pote otevret, nebójte sa, nic sa vám nestane." 
No tak, potom jím šli otevret, ten ujec Minárík, a ze strachem už jích prosili: 

"Prosím vás, lem nám nic neuděuajte, nekradnite nám, my nic nemáme." 
"Nebójte sa, my vám nic neuděuáme. Lem sa u vás usušíme, lebo sme celí 

promoklí. Povecte tetce vaší, nech zuožá oheň, co sa usušíme. A nejakovú večeru kebyste 
nám dali." 

No, tetka stali: "Děti moje, co vám mám dat, ked jinšího nemáme, leda mléka a 
chleba kús. 

"Nu a nemáte nejaké prasátko lebo jauúvku?" 
"Éj, děti moje, ale ked to si chystáme, že v jeseni abysme si ju prodali, abysme sa 

zaobuli, obuv kúpili a nejaké háby na zimu." 
"Tak nám ju zabijete a upečete. My ju dobre zapuatíme, nic sa nemosíte bát." 
No, ty už aj puakali, ty Mináríci. A ty chuapci: "Nebójte sa, my vám ju zapuatíme 

lepší, jak keby ste ju prodali indě." 
No tak skutečně ju ty chuapci tam zabili u tých Mináríků, tá tetka zakúrili v peci, 

tedi nebývaly ty šporhelty, ty starodávní pece, a na plechoch potom to maso jím tam pékli. 
Ale slivovice už tedi bývauo, téj naší, tak chuapci, tetka jím navariua čaju a chuapci 
pojídali a popíjali. Ešče potom naposledy aj odzemek si tam zatancovali. 
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No a včil sa ptajú teho Mináríka: "Tak co vám budeme povinni za pohostinství, za 
tú j auúvku?" 

"Éj, děti moje, co já vám možem ptat. Co mně dáte, s tým mosím byt spokójený." 
"Nebójte sa, uječku, aj budete spokójený. Tak ked nereknete," chytili širák ternu 

ujcovi Minárikovi, mali taký starý širák veliký, tak ím doňho hodili tých rynščákú. Vraj: 
"Stačí vám to?" 

"No, stačí to." 
Nó, tak im vypuatili, že ani za dvě jauúvky by to nebyli dostali. Tak aj od téj doby 

dicky zpomínali, jak ím chuapci Janošíkovi dobre zapuatili pohostinství. 
A potom šli ten ujec Minárík též na Myjavu. Chodívauo sa tam na jarmek. Kúpit 

sebje aj synovi na světué, súkno, na světué nohavice súkna. A išli pres ty hory, to sa vyšuo 
skoro, prede dněm, ešče za tmy, a idú pres ty hory a tu si ich predběhli dvá chuapci. 

"Kam idete, strýče?" 
"Na Myjavu idem." 
"Co tam idete?" 
"Idem si kúpit světuého súkna, aj synovi, na nohavice." 
"Tak nám dajte peníze!" 
Ten sa dau puakat, že nemajú len to a že zač oni to kúpjá. 
"Nebójte sanic. Koléj máte?" 
"No, mám tu desítku," to bývauo dvacet korun, tedy desítka. "Dajte to sem!" 
Ten jím to dali, ale včil se strachem. 
"Pod'te, koléj teho súkna potrebujete?" 
Tak ích dovédli tam, kde oni táborili, ty horščí chuapci, a veznúli štúc teho 

světuého súkna a včil, metra nemali, tak jím to měrali od buka k buku: Tak ím naměrali, 
koléj teho súkna chceli. Ujec Minárík byli rád, že toléj súkna dostali, zebrali sa a išli dom, 
už na Myjavu nešli, a doma poveděli, jak kde kúpili súkno. 

A od téj doby sa ríká, ked nekdy neco takého větší metr, praj: "Ty máš metr jak 
J anošík, od buka k buku." 

Tá partia Janošíkova potom, jak Janošíka chytili, tak oni sa rozutékli. A, ale oni 
byli sprísahaní, mali skované peníze, aj tu, v javornických horách. Ríkauo sa to v 
Hradišču. Nad Svatú studňú. A též, naší chuapi z Javornika byli na jarmeku ve Veselú 
lebo tam v Brodě, to vám nevím reknút, kde to na tem jarmeku byli. 

A jeden starý dědáček na tem jarmeku byu a ptau sa jích: "Chuapci, ste tu nekerí 
tam od myjavskéj hranice z Javorníka?" 

"No ale kolik nás je tady." 
A byli tam aj z Lipova lebo odkádsi chuapi: "Šak aJ my to tam známe v 

Javorníku." 
"Lem my sme tam zakopali peníze, Janošíkovi chuapci. A my sme byli sprísahaní, 

že je, že jích jeden bez druhého nevykopeme. A už sú šeci preč, lem já sem ostau a já jích 
též kopat sám nepůjdem. Tak kerý byste to tam znali, je tam buk v Hradištku nad Svatú 
studňú, také a také znamení je na tem buku vyt'até. Tak tam sú." 

Ale potom ty Lipovjané jeli sem do hor, do Hradíštka, a oni sa ptali a tak oni ten 
buk našli, kdosi jím ho ukázau, ale nerekli, co je tam. A jak vézli drvá zpátky, tak že oni ty 
peníze mali vykopat. Lipovjané. Aj nejaký Ondrúš že mau vykopat a že to mau dostat. 

z Horňácka (Česká republika) 
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28. O Jánošíkovi, slavném zbojnickém kapitánovi 

Matka kojila Janošika do sedmi roků. Celé dny ležel na peci, ale když se mu chtělo 
jíst, hned na matku zavolal: 

"Mámo, dej mi pít!" 
A postavil se na stoleček a sám cucal matku. Ale on svoji sílu před nikým 

neukázaL Otec ho potom poslal do škol, ale v létě pásával ovce na horách a tam si udělal 
překrásný zbojnický oděv. 

Jednou šel jeho otec z jarmarku, kde prodal voly za sto zlatých, a musel se vracet 
přes les. Najednou se objevil zbojník, postavil se před něj a vzal mu všechny peníze. Když 
přišel domů, Janošik už ležel za pecí a otec mu povídá: 

"Janíčku, víš co se stalo? Nějaký zbojník mě obral o peníze. Ale to ti byl věru 
chlap! Kdybys ty byl takový, to by se celá dědina divila. Ale ty ležíš pořád na peci, ty 
spáči, lenochu, darebáku." 

A Janošik se ho ptá: 
"Táto, říkáte, že to byl chlap?" 
"Ej, věru, přísámbůh, že byl, na mou duši byL" 
Tak Janošik seskočil s pece a odešel do lesa. Tam si vzal svoji zbojnickou výstroj a 

šel se ukázat otci. Postaví se před něj a ptá se: "Táto, byl takový?" 
Otec se až za hlavu chytil, když ho poznaL A když se na něj dobře vynadíval, 

Janošik mu vrátil těch sto zlatých, popřál mu všechno dobré a už se nikdy domů nevrátiL 
Když vyšel z domu, pustil se cestou, co vedla do lesa. A právě tehdy se vraceli lidé 

z jarmarku, tak se jednoho zeptal: 
"Kam pak jdeš?" 
"Jdu domů z jarmarku." 
"A co neseš?" 
"Sukno." 
"Nuž ho tu polož." 
Sedlák se náramně polekal a dal mu ho. On sukno vzal, odměřil ho od buka k buku 

a věru ho bylo šest sáhů. Pak mu přikázal jít domů, protože ten sedlák byl velký boháč a 
Janošik bohatým bral a chudým dávaL 

Potom zamířil do Levoči. Lidé se šli podivovat, protože byl z něho silný chlap. 
Krk měl silný jako čtyřroční býk, oči měl na krok šířky od sebe a v ruce držel železný kyj, 
takový, jako je srdce u zvonu. A od svých kamarádů dostal čtyřhranou železnou fujaru, co 
měla uprostřed navrchu kroužek a na všech stranách kolečka, a když tou fujarou zamával, 
tak až v uších zvonilo. Ta jeho fujara je ve Zvoleně za Bystricí (v Liptovské dolině) 
přivázaná a kyj je zas v Bystrici, protože to tehdy byla uherská stolice a on se tam 
zdržoval se svými kamarády. 

Potom sloužil u jedné čarodějnice v Liptově a ta mu jednou povídá: "Janošiku, 
jestlipak chceš být junákem?" 

"Chci. Na mou duši, co mi chybí? Ha?" 
"Budeš, jen počkej!" Dala mu opasek do kalhot ze samých hadích kůží a takovou 

sekerku, co, když ho někdy zavřeli, on jen řekl: "Sekerko, rubej!" a ona sekala. A když si 
na ni sed, tak ho zanesla, kam chtěL Ta sekerka je v Liptově na bráně. 

Jeho kamarádi, co s ním nejprve chodili, byli velmi silní. Jeden se jmenoval Filcik, 
druhý Javolcik, třetí byl švagr Javolcika a čtvrtý Surovec z Pocerveného. 

Jednou šel Janošik do Banské Štiavnice a viděl mládence, co hrabal seno, a ptal se 
ho: 

"Kudy vede cesta do té a té vesnice?" 
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A Batura - protože tak se ten chlap jmenoval - vzal žerď za tenčí konec a ukázal 
mu: 

"Tam, nevidíš?" 
Janošik mu povídá: 
"Nuže chlapče, pojď se mnou." 
No a Batura šel s ním. 
A potom seznámil Janošika i se svým švagrem Javolcikem. Javolcik pásával ovce 

na horách. Přišli oba za ním a Janošik se ho ptá: "Je to ještě daleko tam a tam?" 
A on v tu chvíli jedním skokem hop na jeden smrku, co byl ze všech nejvyšší, 

sotvaže ho obejmul. A Janošik začal rukama tleskat a povídá: 
"Ej, přísahámbohujsi ty ale chlap!" 
A nalil mu víno do poháru a připil na zdraví. Potom mu přikázal slézt ze smrčiny, 

dal mu víno a povídá: "Věru ty budeš mým kamarádem." 
Javolcik se přidal k nim a zanedlouho potom přišli i další. Filcik od Mikuláše a 

Surovec z Pocerveného. 
Jednou vedl císař válku, ale nijak ji nemohl dovést do konce. Dozvěděl se o 

Janošikovi a prosil ho, aby mu přišel na pomoc. No a Janošik sám vydal za celý regiment 
vojska. Císař válku vyhrál, protože Janošik mu to všechno pobil na hromadu. 

Ale lidé ho chtěli chytit a vyzvídali u jeho milenky, kde má sílu. Ona ho jednou 
vískala na hlavě a ptala se ho, kde se v něm vzalo tolik síly? Janošik se jí přiznal, že celá 
jeho síla je v opasku, který má v kalhotách. A ona řekla lidem: 

"Tehdy ho," povídá, "dostanete, tehdy bude váš, když mu vytrhnete opasek z 
nohavic a vezmete mu ho." 

A tak jednou, když byl u ní, nasypali na podlahu hrách a ukryli se v jizbě. Chytili 
ho, protože se nemohl udržet na tom hrachu, svázali ho a odvezli do Mikuláše. Ale před 
tím mu ještě vzali ten opasek. Potom ho odsoudili na smrt na šibenici. 

Na šibenici visel za prostřední žebro, ale nebolelo ho to, protože tři dni hvízdal, tři 
dni zpíval a tři dni plakal -a to bylo devět dní- a při tom ještě popíjel pálenku, protože 
mu dali soudek, a tabáku vykouřil deset liber, než zemřel. 

Když se císař dozvěděl, že ho pověsili, uložil trest pro celou Oravu a Liptov. Do 
dnešního dne za něj musí platit soudek dvacetníků. 

V Tatrách měl velké a hluboké jámy pod vrchy, co tam sedali medvědi, a v nich se 
skrýval se svými kamarády. A ve Vítově, tam, kde je hájovna pod Magurou, je jeskyně, co 
vede až do Uherska, hej věru, jde tři čtvrtě míle pod zem. Tam ukrýval peníze. Dokonce je 
hledali, ale nenašli, protože na nich určitě ještě leží nějaká kletba. 

z Podhalí (Polsko) 

29. Vdovec odchádza na z boj 

Mišo Dovec bol valachom u Jána Ďurana, ktorý bol grófovým bačom a slúžil u 
neho šesťdesiatšesť rokov. Gróf si ho priviedol zo Slavónie. 

Raz bača Ďuran poslal Míša kosit' dedinskú lúku. Mišo však povedal: "Otec mi od 
kosy umrel, ale ja od nej neumriem!" A pustil sa po zboji. 

z Gemeru (Slovensko) 
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30. Ozbíjanie otca 

A čo se týka toho Dovčíka, ked bul ako chlapec, ešče mal otca, mater. Gazduvali. 
A otec se zbíral do Jelšavy na jarmok z volmi. Tak ešče ty jarmoky buli. A povie mu mat: 

"Ty, starký, aj ja idem s tebou, aby te dakto neobral, že byte dáky zbojník nestavil 
na ceste a nezabil za tí penaze." 

A starý poví: 
"A nebaj se, stará, musel by to chlap byt ako ta huora, že by jase bál." 
No tak se vybral. A chlapčisko počúval, že ako se nebojí. Ta taký skok urobil a 

preobliekol se, zamaskoval se. Jak išol otec z jarmoku čez huory, ta mu stavil na cestu s 
nožom velikým a hovorí: 

"No, bohu dušu a mne penaze!" 
Tak si chcel dušu zachránit' a penaze mu do haliera vypočítal na dlan. Potim 

zbojník zmizol. No ale on si vedel skrátit cestu. Skorej bul doma a už se pozobliekal, boto 
už bul večier, ket prišol z jarmoku a spal v posteli. Otec prišol zamyslený, smutný, 
vyplakaný a rozprával žene, že čo se mu stalo. Že tam stanul eden zbojník, taký ak eden 
strom, ak eden buk pred neho, a že by ho bul zabil, ked mu nedá penaze. Tak oni 
horekovali: 

"Vidíš, vidíš, povedala som ti, že idem ja s tebou. Povedal si, že netreba, že se 
nebojíš." 

A tak se trápili za té penaze, že im to už išlo o život. Že ak si teráz započnú, že 
nemajú penazí, z čeho ani žit. A ked to on už nemohol počúvat, slúchat tentok ich syn, tak 
tedy se prezradil: 

"Vidíte, otec, povedali ste, že se nebojíte, a ste se báli. A to som ja bul a ste se 
zlekli. A keby to ja nebul, ta by ste se nezlekli?" 

No a tak im penaze vrátil. No a potom se pustil do toho. Prvý pokus bul na otcovi. 

31. Ako Vdovec potrestal bohaté a skúpe dievča 

Išlo deuša na trávu do huory a spievalo si: 

Podlieštie, podlieštie, 
zelené podlieštie, 
dajže, panebože, 
huornym chlapcom štestie, 
by bohatým brali 
a chudobným dali. 

z Gemeru (Slovensko) 

Zrazu vyskoknul spoza kriaka Dovec. On to bu, ten hlavný vodca zbojníkov. A 
prosil tot deuša, aby mu ešte spievala. A jak ona už vyspievala, tak Dovec potem pripau 
plátno a nameraujej od buka ku buku. Preto sa toto mesto dodnes volá Predubuk. 

Ona potom priniesla to plátno namesto trávy. A ket to doma hovorila, jak jej 
Dovec za spievanie nameral plátno, hned' jedna bohatá a skúpa tiež išla do huory. Ale ona 
nespievala pekne. A preto, že tak mrzko spievala, prišli tie huomie chlapci a napíchali jej 
poza nechty gombačky, tak že prišla domov celá skervavená a bez plátna a trávy. 

z Gemeru (Slovensko) 
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32. V dovčíkova spoved' 

O tom Doušíkovi som počúl, to mi rozprával otec, že chodil tu po tých vrchoch a 
potom najedno nekde ho buli ulapili. Nepamatám se už, kde ho to buli ulapili, ta ak už bul 
ulapený a bul už aj odsúdený na smrt na šibenicu, tam dakde na rožnavskom vrchu bula 
kedysi šibenica, neviem, kde to tam, nekde nad Rudníkom to bulo. 

Tak telo mi len rozprával moj otec, že ked ho ulapili a odvedli ho pod tu šibenicu, 
tak ho prišol farár spovedat. Posledne pomazanie. A tak, ako som to ja slyšel, tak to aj tak 
musím povedat. On ten Doušík, ked už bul pod šibenicou, ked ho mal farár spovedat, tak 
si požiadal svoju matku, aby prišla ku nemu, že se od nej odobere. A pošepnul matke do 
ucha, ked ho už obstávali, že ked bude obesený, aby si zabrala z neho dloka bačkory. V 
tých bočkoroch buli velo penaze nakladanie, lebo on už vedel, cítil, čo bude. A nevedel 
penaze na koho má zverit, tak ich do bočkoroch pokládal naspodok, popod onuce napchal 
plno, a materi povedal, že aby te bačkory si po jeho smrti zobúla dlou, že jej bude dobre. 
Pravdaže jeho matka se bála íst ku nemu, ked už visel na šibenici. Tak bačkory zhnili na 
nom a potom, ked už padali na zem, tak prišla ho tam jeho mat oplakávat, ta vtedy už 
videla, že penáze pohnitie už popadali po zemi, tak jej vtedy prišlo na um, že prečo jej 
kázal bačkory zobút. 

Ked už bul ospovedaný, ked ho už mali na tú šibenici obesit, tak se ho opýtal ten 
farár, čo ho spovedál. Ale farár tež s tym úmyslom išol, že keby bul o milost poprosil teho 
farára, buli by mu odpustili tú smrt. Ale on, akosi to už videi sám v sebe, že na neho ludá 
už nebudú mat dobré oko, že se ludá budú na neho hnevat, tak jemu se už ten život 
znechcel, ta tak povedá napriek tomu farárovi. Tak aby tot farár sa tiež na neho pohneval a 
dal ho obesit. Tak se ho spýtal tot farár: 

"Doušík, kde pojde tvoja duša? Za tie hory," povedá, "čo si ublížil tu tým horám." 
Doušík povedá: 
"Kde moja duša pojde? Já ti poviem. Moja duša," povedá, "pojde do konskej riti a 

ty ked zdechneš, ta tvoja príde do mojej riti. A budeme," povedá: "obidvaja spolu." 
Tak s tym potom fárár skončil. 
"No z toho už nebude dobrý človek," povedá: "berte ho a obeste ho!" A vtom už 

mu dali povraz na hrdlo a obesili ho. 

z Gemeru (Slovensko) 

33. Jak se Oleksa pomstil pánovi Baranovi 

Byli jednou dva bratři: Oleksa a Ivan. Oleksa byl mladší a Ivan starší. Měli jeden 
pár volů. Ale dozvěděl se o něm pán, jmenoval se Baran, a vzal jim ten pár volů a odvedl 
ho k sobě do domu. 

Ale oni šli a vše nabízejí tomu pánovi za ty voly. 
Přišel Oleksa, prosil -pán ho zamknul do káznice, šel prosit Ivan, ale pán ho pustil 

a jeho zavřel, a to je všechno. 
Jednou šel Oleksa a přemýšlel, jak by oplatil pánovi křivdy. Ale dívá se, jde starý 

šedivý dědeček, už se vrací od zbojníků a nese tomy s dukáty. 
, . Když se potkali, povídá mu děd: "Já jsem tě poznal a dávej pozor, co ti řeknu: 

D~veJ P?zor, ~,b~s nepr~lil rusk~u krev a čubce pravdu neřekl. A tak ho naučil, jak 
boJovat, Jak zankavat pusku a roznzl mu nožem dlaň a dal mu tam jakousi bylinku, aby se 
ho kule nechytla. 

Tak se rozloučili a šli. 

220 



A sebrali Oleksa a Ivan chlapce, tovaryšstvo, a chodili po zboji. Ale nebylo jim 
dobře oběma, protože Oleksa komandoval podle sebe, Ivan podle sebe a nebylo dobře. 
Jednou povídá Oleksa: "Takhle to nemůže být, bratře, rozdělíme si chlapce a rozejdeme 
se." 

"Dobře," řekl Ivan. 
Jeden si stoupnul na jednu stranu poloniny a druhý na druhou stranu a řekli: "Kdo 

půjde k Oleksovi, bude Oleksův, kdo k Ivanovi půjde, bude jeho. 
Ale stalo se, že všichni šli k Oleksovi, tak je Oleksa všechny rozdělil na dvě 

poloviny- jednu sobě, druhou Ivanovi a šli. 
Ivan přišel jednou za pánem Baranem. Povídá: "Dej mi měšec měďáků na 

tovaryšstvo." Přišel po druhé: "Dej, pane, měšec měďáků na tovaryšstvo." Ale přišel po 
třetí a hloupý přišel sám, bez chlapců. Povídá: "Dej, pane, měšec měďáků." A pán jeho do 
pytle, pytel zavázal, zakroutil a buch - poslal ho na ten svět... 

Ale jak se to dozvěděl Oleksa, udělalo se mu velmi těžko, želel svého bratra a šel 
se pomstít pánovi. 

Ale nešel tam jako lupič, přišel tam jako nějaký kupec, jakoby chtěl kupovat chléb, 
řekl, že přijede 30 fůr pro chleba nebo kolik. 

Přišel s jedenácti chlapci a nechal je stát na dvoře, sám šel do těch zdí. A tam byli 
v těch zdech takové dveře, které se samy zamykají. 

Oleksa přišel do pokoje a mluví s pánem, nějakou dobu mluví, udeří ho, začnou se 
prát, a jeden chce druhého povalit na zem. Jednou chce pán přitáhnout Oleksu ke stěně, 
aby si vzal meč, Oleksa ho odtahuje, ale přemoci ho nějak nemůže. 

Pán křičí na paní: "Podej mi meč, ať zabiju toho psa." A paní, na mou věru, zrovna 
čekala, nechce, protože ona byla z ruského rodu. 

Chlapci zatím stáli na dvoře, poslouchali, co se děje, ale nemohli nic slyšet, 
protože stěny jsou zděné, dveře železné, a na smůlu, že dovnitř jít nemůžou, protože dveře 
se zaklaply. 

Ale mezi těmi chlapci byl nějaký Čegyrik, jmenoval se Čegyrik, takový, na mou 
věru, nejsilnější nejmenší, tak on vyskočí nahoru, zasekne se sekerkou za okno, vyšvihne 
se nahoru a vleze oknem dovnitř. 

A diví se, co se děje, skočil Oleksovi na záda a udeřil pána sekerkou do hlavy, a 
Dovbuš ho sundal na zem. 

Ale Čegyrik příliš nepřemýšlel, a sekl sekerkou paní, na mou věru, do břicha a dítě 
z ní jen vypadlo na zem. 

Když to viděl Oleksa, tak se velmi zasmušil a povídá: "Hanbu velikou jsi mi 
udělal, kamaráde; velikou hanbu jsi mi udělal, protože jsi dvě nevinné duše zahubil, čeká i 
tebe smrt ... " 

Ale podívá se Oleksa na dítě, že je to chlapec, a povídá: "Ech, když je to chlapec, 
tak ti odpouštím Čegyriku, protože ten by byl jednou jako jeho otec, takový za čestného." 

pane?" 
Položili pána na kavalec. Usekli mu ruku a Oleksa povídá: "Jestlipak to bolí, 

"Oj, bolí," povídá. 
"Tak mě bolelo srdce za mým bratrem a za voly." 
A tak sekali a ptali se ho, dokud žil. 
Potom sebrali majetek a šli. 
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34. Jak zaplatil Dovbuš krčmářovi 

U nás v Zelené, tam naproti Suchému, byla kdysi krčma a tam taky žid pálil 
kořalku. 

Jednou šel tudy Oleksa se svými chlapci a pil, bavil se. Ale žid, tak jak žid, prostě 
parchant vlezlý, jde k Oleksovi a povídá: "Poslouchej, Oleksíčku, dneska mi zaplatíš." 

Kdyby jen mlčel. 
Jak se Oleksa se rozzlobil, přesekl valaškou obruč u jedné bečky, u druhé, u třetí, a 

byli to velké bečky, a kořalka je všechna na zemi. 
Potom zaplatil Oleksa židovi za to, co vypili a šli. 

z východních Karpat (Ukrajina) 

35. Jak se Dovbuš zpovídal na hoře Pasičance 

Slyšel jsem kdesi od starých lidí, co také vypravovali. Jednou Oleksa Dovbuš 
poslal svého chlapce sem do Pasičné za knězem, aby ho kněz šel vyzpovídat sem na jednu 
horu- jmenuje Pasičanka. 

Kněz se sebral- neřekl ani slovo - a sedl si na koně a jel s božími dary na tu horu. 
Vyjede na Pasičanku, rozhlíží se, kde by Dovbuš mohl být ... 

Ale Dovbuš se ozývá z lesa, z kraje: "Pojďte, pojďte, otče duchovní! Ničeho se 
nebojte! Měl byste se čeho bát, kdybyste nevešel." 

Potom se Oleksa vyzpovídal a učinil pokání. 
Pak povídá knězi: "Sáhněte, ctihodnosti, do opasku svojí rukou a berte zlata -

kolik naberete ... " 

z východních Karpat (Ukrajina) 

36. Život Oleksy Dovbuše 

Oleksa Dovbuš kdysi nebyl takový, jako ho známe dnes. To byl slabý pastýř. 
Dokonce těžko chodil, protože byl mrzák. Jeho hodně bili ostatní pastevci, protože byli 
silnější než on. Posmívali se mu a dělali si z něj legraci. 

Jednou si vzal Dovbuš našetřené peníze a koupil si pistoli. Ještě více se mu začali 
posmívat, když viděli tu pistoli. Děti za ním běhali a dráždili ho. Tak chodil radši s tou 
pistolí po horách. Všichni se mu smáli, protože ho měli za nikoho. Ale bůh mu dal velikou 
sílu. Na Černé hoře je jedna velmi divoká a hrozivá skála. U té skály seděl čert. 
Popichoval boha a posmíval se mu. Bůh byl na něho rozzlobený a chtěl ho zabít, ale čert 
se schoval do díry a odtud ještě víc boha popichoval. Tak to trvalo dlouho. Dovbuš přišel 
nějak k té skále a viděl celou tu komedii. Nerozmýšlel se, razdva vytáhl zbraň a zastřelil 
čerta. Z čerta zbyl jen prach. Najednou zahřmělo a Dovbuš spatřil anděla. On se trochu 
ulekl a chtěl utéci, ale anděl ho zastavil a zeptal se ho, co chce za to, že zabil nečistou sílu. 

Dovbuš se zamyslel a vzpomněl si, že se mu všichni posmívají a bijí ho. Tak řekl, 
že by chtěl mít takovou sílu, jakou nemá nikdo na světě. A ještě řekl, aby se ho žádná kule 
ani nemoc nechytla. 

Večer přišel do koliby, a všichni pastevci ho začali bít. Tu s nimi začal házet jako s 
klacíkama. Oni jen vyvalili oči, protože nevěděli, co se s ním stalo. Od té doby mu nikdo 
nic neřekl, protože byl silnější než všichni chlapci. Ale on je nebil, tak jak oni bili jeho. 
Najednou se ho lidé báli, ale on se nikomu nemstil, a tak ho všichni začali mít rádi, 
protože vždycky byl spravedlivý a neměl rád pány. 
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Tak k němu začali chodit lidé a ptali se ho na radu. Tehdy se Dovbuš poradil s 
lidmi, začal pánům brát majetek a dával ho lidem. Byl velmi zlý na boháče, ale chudé lidi 
měl rád a oni jeho také. S padesáti černými chlapci, které shromáždil okolo sebe, pálil zdi 
pánů a jejich pomahačů. Přepadal obchody, bral pro sebe a pro chlapce kořalku a zbytek 
vysypal. Vyházel věci na cestu, aby si mohl každý vzít. Jednou přepad panský dvůr a 
vynesl odtud měšce ryzích dukátů, hodil je svým chlapců na záda, vzal svůj "topirec" 
(takové topůrko se sekerkou, kterým se podpíral) a prosekl všechny měchy. Kudy šli, 
padaly skrz zlaté groše, a chudá lidí ty dukáty sbírali. 

Páni se stali dokonce lepšími, protože se velmi báli Dovbuše. 
Zlato, které Dovbušovi zbylo, ukryl do jeskyně v Černé hoře. Dovbuš nakázal 

chlapcům, aby jí velmi dobře ucpali, aby nikdo nemohljeskyni otevřít. Tak to udělali. Teď 
lidé budují cesty, vyhodí do vzduchu celé kopce, ale tuhle horu vyhodit nebo rozkopat 
není možné. Jsou tam schovány zlato, stříbro, zbraně, a kdyby se ta hora otevřela, osvítila 
by celý svět. 

Pánové se velmi rozhněvali na Dovbuše a sebrali velké vojsko. Ale Dovbuš se 
nebál toho vojska, protože oni před ním utíkali jak splašení ptáci. Tehdy páni opouštěli 
svoje statky a utíkaly do jiných krajů. Císař se o Dovbušovi doslechl a chtěl s ním uzavřít 
mír. A jak Dovbuš přišel za císařem, poslal císař proti němu vojsko. Vojáci stříleli po něm 
a chtěli ho zabít, ale kule se odrážely od Dovbuše a zabíjely vojsko. Tehdy začaly vojáci 
utíkat a císař se velmi vylekal. Vyprosil se, aby mu Dovbuš nic neříkal, a usmířil se s ním. 

Císař musel dovolit Dovbušovi bojovat ve všech krajích a dal jemu papíry s pečetí. 
Tři dni a tři noci hostil císař Dovbuše a jeho opryšky. 

Od té doby ještě sedm let bojoval ve svém kraji a v cizích krajích Oleksa Dovbuš. 
Dokud Dovbuš žil, chudým lidem bylo dobře. 

Ze světa ho zahubila žena. Zamiloval se do ní a zhynul. Jmenovala se Dzvinka. 
Měla muže Štefana a tajně se milovala s Dovbušem. Jeho nebylo možné ničím zabít, než 
stříbrnou kulí, jakou bylo třeba přechovávat v pšenici. Ještě bylo třeba tu kuli posvětit 
dvanáctkrát do roka na velké svátky dvanácti kněžími. Dzvinka se dozvěděla toto 
tajemství a řekla to Štefanovi. 

Jednou šel Dovbuš s chlapci a večer zašel ke Dzvince. A na půdě se v té době 
schoval Štefan. Dovbuš přišel pod okno Dzvinky a začal ťukat. Dzvinka se schovala a 
nechtěla ho pustit. Dovbuš volal, volal, bouchal, bouchal a pak nazdvihl dveře na zádech a 
vysadil je. A Štefan vystřelil z půdy stříbrnou kuli z pistole a prostřelil Dovbušovi srdce. 
Vytekla červená krev z Dovbušova srdce a on začal umírat. Dovbuš sebral zbylou sílu a 
zavolal na své chlapce. Chlapci se seběhli a začali plakat, a on jim povídal: 

Těžko, chlapci mladí, 
mně odtud odneste 
a pod zeleným dubem 
na trávu položte. 

Smrti se nebojím, 
jen mě vyneste na horu, 
ať se s vámi rozloučím 
po zbojnickém způsobu. 
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Oj vy, chlapci, vy, mládenci, 
černohorští orli, 
tam mám já při potoce 
dvě sestřičky - dvě sosny. 

Nechoďte po zboji, 
běžte hospodařit, 

a mě do strmých Karpat 
na valaškách odneste. 

Doneste mě do sivých hor, 
doneste mě do lesů, 
kde šumí jasné doubravy, 
kde rostou smrky a javory. 

Tak to chlapci udělali a tam v horách ho pochovali. 
Před samou smrtí zakopal Dovbuš hluboko svou ručnici. Ta ručnice se přibližuje 

každý rok o jedno makové zrnko k zemskému povrchu. A až se ta ručnice ukáže na slunci, 
objeví se nový bohatýr, takový mocný, hrdý a spravedlivý jako byl zbojnický kapitán 
Oleksa Dovbuš. 

z východních Karpat (Ukrajina) 
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B. Pověsti o dalších postavách 

Ba. Německá oblast 

37. Holzerlipps v Galmbachu 

Vesnice Galmbach, která byla v roce 183 7 zrušena a dnes z ní stojí pouze myslivna 
Eduardovo údolí, měla dříve dvanáct selských dvorů a jeden mlýn na cestě do 
W aldauerbachu. Mimoto tam našla řada tuláků úkryt a ubytování, kde mohli strávit zimu, 
z čehož okolní obyvatelé neměli radost. Dodnes se o nich v okolí vypráví. Kdo chtěl být 
před tuláky bezpečný, musel jim dobrovolně dávat jídlo, jinak se bezohledně vloupali a 
vzali si jistě ne z toho nejhoršího, co právě potřebovali, zvláště, když se dozvěděli, že 
někde byla zabíjačka. 

Také slavný vůdce bandy Holzerlipps měl v Galmbachu domeček, který byl svého 
času tak prolezlý hmyzem, že ho Holzerlipps zkrátka zapálil. Při tom tancoval kolem ohně 
a zpíval: 

Dneska jsem zapálil svůj dům, 
aby štěnice mohly tancovat. 
Když to nebude pro štěnice dobré, 
tak nevím, co by bylo lepšího! 

Jednou obstoupila vesnici velká policejní patrola a prohledávali domy, aby zajali 
Holzerlippse. Ten se ukryl v horním domě na půdě. Protože dům byl zadní stranou 
vestavěn v kopci, mohl Holzerlipps z horního patra utéct do lesa. Později ho ale přece jen 
"dostali" a v Heidelberku popravili. 

z Frank (Německo) 

38. Bavorský Hiesel v Inxhofu 

Bavorský Hiesel, svého času proslulý rošťák, narozený v Kissingu u Friedbergu, se 
prý nějakou dobu zdržoval uprostřed pustiny v schongeiseningerských lesích. Ačkoliv 
myslivcům vzkázal, že mají přijít, kdyby chtěli bavorského Hiesla vidět, žádný se toho 
neodvážil, a loupežníkovi se nikdo nepostavil na odpor. 

U Inxhofu se nachází v lesích jeskyně, zvaná Kuchelschlag, která dříve sloužila 
jako úkryt loupežníkům, v ní také bavorský Hiesel se svými lidmi nějaký čas bydlel. 
Obávaný loupežník se sem odebral a vybral si mezi divokými kanci, které jeden z 
vlastních strážců zvěře musel krmit, ty nejkrásnější, které potom se svými lidmi v jeskyni 
snědl, aniž by proti tomu strážce zvěře mohl něco namítat. Odtud loupežníci přepadali v 
určitých časech selské dvory v sousedství. 

Když konečně od úřadů pronásledovaní museli odtáhnout, nechali zde mnoho 
pokladů, které ve spěchu nemohli vzít s sebou. Hledači pokladů se nadarmo pokoušeli, 
poklady vyzvednout. Prý se vždy propadli hlouběji. 

z Bavorska (Německo) 
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39. Hans Hinterfiir 

Hans Hinterfi.ir je jedna z nejznámějších postav z pověstí z Allgau. Ve východním 
Allgau, kde byl zřejmě zvláště populární, se vypráví, že Hans Hinterfi.ir byl zpočátku 
počestný kovář v Pfronten, Seegu nebo Fiissen. Skrz smlouvu s ďáblem měl být ale 
později pytlák a čaroděj. Stal se tak mužem propadlým satanovi. Tento Hans Hinterfi.ir 
měl několik přívětivých vlastností. Především škodil jen bohatým, zatímco nuzné 
ochraňoval. 

Jeden bohatý sedlák se prý jednou zkoušel soudit s chudou vdovou, která mu něco 
dlužila. Bez váhání mu posadil Hans Hinterfi.ir na střechu rudého kohouta. A když tu a tam 
takový chudý chlapík za dveřmi nebo na podstavci kříže našel náhle sáček plný blyštivých 
dukátů, které jemu a jeho rodině umožnily další živobytí, potom v tom měl jistě prsty 
Hans Hinterfi.ir. Ukradl peníze některému bohatému pro chudého. Přirozeně skrývali proto 
chudí svého pomocníka a ochránce, když ho pronásledovala vrchnost. 

Hansi Hinterfi.irovi byla tato pomoc sotva nezbytná. Svému spolku s čertem 
děkoval za dostatečné umění. Například mohl v posledním okamžiku, když ho už chtěli 
drábi chytit, rychle ještě vklouznout do libovolné věci. Potom ostatní špatně pochodili. 

Hans Hinterfůr provozoval také všelijaká zaříkání a čarodějné kousky a uléval 
čarovné kulky, kolik chtěl. Někteří sice mínili, že ďábel sám mu dodával tyto kulky v 
množství, jakém si přál; jiní ale tvrdili, že ďáblův spojenec si je sám ulévá při děsivém 
obřadu. Jeden muž z Enzenstettenu ho dokonce prý při tom viděl, jak spoutanému srnci a 
jelenu z živého těla vydloubl oči a ty přimísil do roztaveného olova. Přitom dělal věci, 
které se nedají napsat do knihy. Kdyby z toho byla jen polovina pravda, musel by být 
Hans Hinterfi.ir opravdu ďáblovou pečínkou. 

K jeho zločinům patřilo krupobití, které nechával spadnout rok co rok na pole 
stejných bohatých sedláků, přičemž dával pozor, aby kroupy omylem lehce nezasáhly 
vedle stojící políčko chudáka. 

z Bavorska (Německo) 

40. Loupežník Danneil 

V lesích u kláštera Huyesburg se před dávnými lety usídlil strašný loupežník 
jménem Danneil, který si tam se svým bratrem vystavěl podzemní skrýš, a protože on sám 
byl kovář a jeho bratr kameník, tak se jim práce rychle dařila. 

Když byla práce hotova, tak Danneil svého bratra z vděčnosti zabil, aby ho nemohl 
prozradit, a nyní odtud bezpečně loupil v celém okolí. Nakonec měl daleko skrz les až k 
zemské silnici nataženy motouzy, na nichž byli v jeho jeskyni připevněny zvonce. Když 
do nich někdo vrazil, vyskočil rychle na koně, oloupil pocestného a přinesl lup do své 
bezpečné skrýše. Aby se však po něm nenašli žádné stopy, koval koni podkovy obráceně, 
a tak ukazovali stopy, když byl ve svém doupěti, ven a když si někam vyjel, vedli dovnitř. 

Zejména ale strojil úklady dívkám; ty zavlékal s sebou do své jeskyně. Když mu 
potom děti porodili, věšel tyto venku na strom, což byl strašný pohled. Jednou také zajal 
jednu, která u něj musela být sedm let a musela mu vést domácnost; ale nakonec se 
nemohla dívat, jak věší jedno její dítě vedle jiných a konečně mu utekla. 

Po jídle totiž vždy pokládal Danneil hlavu do jejího klína a ona ho musela vískat, 
přičemž obvykle usnul. Tak si jednoho dne připravila tašku plnou zrní a když usnul, 
položila jeho hlavu jemně na podlahu a spěchala odtud do Huysburgu, který byl od 
doupěte vzdálen sotva půl hodiny, a během své cesty všude trousila zrní. 
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Když už byla chvíli pryč, probudil se Danneil a viděl ji právě na kopci, jak jde do 
kláštera. Tu za ní vrhl vztekle nůž a byl by ji trefil, kdyby právě v tom okamžiku 
nevstoupila do klášterní brány. 

ze Saska (Německo) 

41. Felfernig-Hois 

V Goritschitzenu u Tultschnigu potkal Felfernig-Hois jednu starou ženu. Ptal se jí, 
jak se jí daří a kam jde. Ochotně mu odpověděla na všechny jeho otázky, až přišli do lesa. 

Tu řekla žena: "Dobře, že tu jste, aspoň se nemusím bát Felfernig-Hoise," protože 
nevěděla, kdo je její společník. 

Zeptal se babky, jestli má u sebe hodně peněz a ona odpověděla: 
"Jen pytlík cvočků, jinak nic." 
Tu ji popadl, povalil na zem a nabil jí cvočky jeden vedle druhého do zadku. 

Potom řekl: "Tak teď znáš Felfernig-Hoise! Ten chudým nikdy nic nevzal, spíše dal." 
Jindy potkal jednoho pacholka, který chodil uprostřed zimy bos. Protože sedlák, u 

kterého chlapec sloužil, byl známý jako bohatý muž, řekl Felfernig-Hois pacholkovi: 
"Vyřiď sedlákovi, že když znovu přijdu a nebudeš mít boty, vyloupí mu Felfernig-Hois 
sýpku, ve které má schované peníze." 

Loupežník měl nůž, který bylo třeba jen otevřít a položit na stůl, když chtěl vědět, 
jestli mu hrozí nebezpečí. 

Jednou padl navzdory své opatrnosti do rukou četníků a byl jako nebezpečný 
chlap, za kterého ho všichni měli, ihned pevně spoután. Nějakou dobu se nechal ochotně 
vést. Když se ale přiblížili k další vesnici, popadl Hois bleskurychle hrst hlíny a rozházel ji 
do všech stran. Jeho pouta spadla na zem a on zmizel v lese. 

z Korutan (Rakousko) 

42. Loupežničtí hejtmani Kriutz a Potko 

Kriutz a Potko se jmenovali dva loupežničtí hejtmani, kteří před více než sto lety 
znepokojovali kraj Bachem. Byli všude a nikde doma, dokonce Svatý Wolfgang byl od 
nich vyloupen. 

Měli však prý smysl pro humor, zvláště Potko byl daleko známý svou mazaností. 
Jednoho dne byl Potko nedaleko od Mi13lingu na jihozápadním úpatí hory a ptal se 

pro ukrácení času selky, která šla právě tou cestou: "Znáš loupežnického hejtmana 
Potka?" 

Selka odpověděla: "Bohu dík, ne! Je to špatný člověk a každý si může jedině přát, 
aby byl mrtev." 

Potko ji popadl- mohla se vzpírat jak chtěla- a přehnul si ji přes koleno, přetáhl jí 
sukni přes hlavu, vzal její tašku a zabodl ubohé ženě několik hřebíků do zadku. Když byl 
hotov, řekl: "Tak, teď znáš Potka loupežníka." 

Jindy potkal Potko sedláka, který vedl svůj dobytek z trhu domů a vyhlížel tak 
smutně, že se Potko zastavil a ptal se, co se mu přihodilo. 

Sedlák odpověděl, že chtěl prodat svůj dobytek, protože nemá peníze na daně, nic 
ale neprodal. 

Potko vytáhl peněženku a dal sedlákovi sto zlatých. "Vezmi si je," řekl, "patří mi 
za ně ten první vůl. Hned, jak přijdeš domů ho zabij, budu u tebe dnes večeřet se svou 
rodinou." 
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Sedlák Potka poznal a vyprávěl po celé vesnici, co se přihodilo. Na to přišlo celé 
vojsko a obklíčilo sedlákovu usedlost, aby zajali Potka a jeho rodinu. Kdo ale nepřišel, byl 
Potko. Této noci vyraboval celé okolí. Potko se nepřepočítal: Zatímco na ohlášenou 
návštěvu přijdou strážníci z celého okolí, já budu mít okolo volnou ruku pro své plány. 

ze Štýrska (Rakousko) 

43. Statečná selka 

Před mnoha lety se na Velkou Noc přihodilo u Santnerů v Kainachu následující: 
Všichni lidé z domu šli na půlnoční, jedině selka zůstala doma. Tu zabušil někdo 

na dveře a hrubý mužský hlas zavolal: "Otevřete!" 
Selka asi něco zpozorovala, protože zavolala: "Chlapci, pojďte sem, jsou tu 

lupiči!" 

Loupežníci ale zavolali: "Dobře víme, že jsi sama doma!" 
Santnerka se lekla, přistavila ale hned truhlu s moukou ke dveřím, aby lupiči 

nemohli tak rychle do domu. Ti dlabali díru do dveří, aby mohli skrze ni otevřít zámek. 
Když ale první vstrčil ruku dírou dovnitř, zabodla mu Santnerka nůž tak prudce do ruky, 
že nemohl paži vytáhnout zpět. Tak byl chycen a musel nakonec selku prosit, aby ho 
pustila, on a jeho kumpáni jí nic neučiní. Selka mu ale ruku neuvolnila. 

Tak mu loupežníci usekli hlavu a utekli. Hlavu ale vzali s sebou, aby mrtvého 
nemohl nikdo poznat. 

Když přišli ostatní domů, lekli se, protože na dveřích visel bezhlavý muž. Vyrazili 
dveře a byli celí polekaní, když jim selka vyprávěla, co se stalo, zatímco byli na mši. 

ze Štýrska (Rakousko) 

44. Loupežníci Kruci na Šumavě 

V pohraničních lesích kolem Svaté Kateřiny se potulovali tmaví mohutní 
loupežníci, kteří se jmenovali Kruci. Mohli jezdit ze země do země, kdy chtěli a žádný 
hraničář je nesměl zastavit. Kruci brali bohatým lidem peníze a obdarovávali chudé. 
Sedláci se jich velmi báli. 

Jednou šla jedna panna do kláštera Svaté Krve. Musela přes pohraniční les a 
uprostřed něj potkala obrovského muže, který šel s ní. 

Ona řekla: "Teď už se nebojím Kruců." 
Když vyšli z lesa, usoudil muž, že dál už může jít sama. 
Ptala se ho, kdo je. 
On odpověděl: "Já jsem Kruc." 
Jí v tu chvíli bodlo leknutím u srdce a padla mrtvá k zemi. 

ze Šumavy (Čechy- německé podání) 
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Bb. Česká oblast mimokarpatská 

45. Loupežnická banda Kováříků v plzeňských lesích 

Ku konci osmnáctého století bylo celé Plzeňsko znepokojováno bandou odvážných 
loupežníků, jichž náčelníkem byl vysloužilý voják, jménem Kovářík. Podnikali své 
loupežnické výpravy po celém Plzeňsku a po cikánsku tábořili v plzeňských lesích. Marné 
byly všecky výpravy na ně z Plzně. Ačkoli se každou chvíli někdo vyskytl, kdo se s 
některým z bandy té, nejčastěji pak s náčelníkem Kováříkem samotným, někde v lese 
blíže Plzně setkal, tož přece- když se na ně vypravilo vojsko, nepodařilo se zastihnouti je. 
Vždycky byli v čas někým z města varováni. 

Kdysi vracela se z Plzně stará babička výměnkářka domů do Drustové. Blíže Kačí 
louže v lese potkala muže, který se jí tázal, kam že jde. 

Odpověděla, že domů, do Drustové. 
Muž se jí opět ptal, zdali se nebojí tak sama lesem? 
Ona zase, že nebojí a dodala: "Ten lump Kovářík by si na mne ničeho nevzal. Jsem 

chudá, stará osoba." 
Muž se při těchto slovech zamračil a šel s ní kousek cesty. Mezi chůzí vyptával se 

jí, co v městě dělala. 
Dostal za odpověď, že všelicos nakupovala, hlavně prý tam ale byla pro cvočky. 
Tázal se jí, ,jaké kupovala". 
Pravila, že tomu nerozumí. Vzala, co jí dali. 
Muž nato: "Ukažte, jestli vás nenapálili?" 
Babička vyňala z mošny sáček. Cizí muž vysázel ty cvočky na pařez do řádků, 

hlavičkou dolů. Pak ale náhle se chopil silnými pažemi babičky, odkryl jí sukni a posadil 
ji na ty cvočky, že se jí do těla zabodaly, načež se slovy: "Tu máš, babo, za toho lumpa!" 
odešel. Tu poznala babička, že ten cizinec byl Kovářík sám. 

Když už se řádění těch loupežníků stávalo nesnesitelným, tu se rozhodl jeden 
mladý student, že je vypátrá. Vydal se do lesů, kde dle zpráv lidí, na trh do Plzně 
docházejících, byli loupežníci naposledy viděni. 

Skutečně se tam po delším bloudění setkal se samotným Kováříkem. Tento se ho 
ptal, kam jde. 

Student -jmenoval se David- odpověděl, že se ubírá někam do služby. Je prý 
chud. Chtěl sice studovati, ale má neustále hlad a tak se rozhodl, že půjde raději sloužiti. 

Cizinec se ho otázal, šel-li by k nim za pomocníka. 
David na to: "1 třeba k čertu, jen když se najím." 
Loupežníci vzali jej k sobě za kuchtíka. Chodil pro ně do města nakupovati a vařil 

jim. Takto se s nimi potuloval nějaký čas, až si získal úplnou jich důvěru. 
Jednou se chystali na nějakou větší výpravu. Hodlali přepadnouti jistý zámek blíže 

Plzně a vyloupiti ho, jakož i celý panský dvůr při něm. Poslali Davida do Plzně, aby tam 
nakoupil pro ně potravu na několik dnů a také některé potřebné nástroje. David šel v Plzni 
na magistrát, prozradil ten plán, naznačil, jak by bylo možno celou bandu schytati, avšak 
žádal, aby byl také on spolu zatčen. 

Stalo se tak a celá banda mohla býti učiněna neškodnou. Kovářík propadl šibenici, 
ostatní lupiči dostali velké tresty. Davidovi byla vyplacena za jeho kuráž a obratnost 
značná odměna, která mu umožnila, že mohl dostudovati. Později se stal v Plzni 
královským purkmistrem. 
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z Plzeňska (Česká republika) 

46. O cikánu Janečkovi 

Kozojedská rodačka Janečková utekla s cikány. Narodil se jí syn. Když dorostl, 
obklopil se skupinou sobě rovných mužů. Loupil a vraždil v širokém okolí. 

Byl chycen a oběšen v Plzni 9. září 1870 za velké účasti cikánů z celých západních 
Čech. Pod šibenici se s ním přišla rozloučit matka. Vyčítal jí, že kdyby ho jinak 
vychovala, nestál by dnes na tomto místě. Když se pak s ním loučila polibkem, ukousl jí 
nos. 

z Plzeňska (Čechy) 

Bc. Karpatská oblast 

47. Co prozradil zbojník pod šibenicí 

Vyprávělo se, že rod Babulů z Horního Němčí žil na gruntu č. 63 hodně přes dvě 
stě let. 

Jeden z předků jménem Martin se vypravil do Nitry na jarmark. V ten den tam 
věšeli tři zbojníky. Jeden před oběšením do davu zakřičel, že u studánky Koryto nad 
Horním Němčím zakopal poklad. 

Hospodář upustil od koupě krávy a hned se hotovil k návratu. Předešel ho však 
sedmnáctiletý mládenec, který byl rovněž na jarmarku. Dával už stříbrňáky do brašny. 

Hospodář ho vyrušil a zahnal. Jako by právě on měl na peníze nárok. Mládenec 
nestačil všechny stříbrňáky pobrat a rychle zmizel v lesním porostu. 

Martin Babula si zbytek pokladu nechal. Nebýt jeho ženy, která nedržela jazyk za 
zuby, nikdo by se nedověděl proč se u Babulů všechno změnilo. 

ze Slovácka (Česká republika) 

48. Zbojníci v Mikulůvce 

V Mikulůvce jednúc jedni ludé - pravili jím u Janků - prodali na Vsetíně na 
jarmaku voly. Pěkné voly, tož aj pěkných peněz za ně dostali. Ale jak to za tých starých 
časů bývalo, ludé si nigdy nebyli ze svojím majetkem před zbojníkama jistí, tož aj Janků, 
hned jak došél ze Vsetína dóm, pěkně, co nigdo neviďěl, hned' peníze schráníl a dobře 
schovál. 

Nasypál jích do kameňáčka a jak v maštali ze zdi vytáhl kameň, milý hrnek tam aj 
s penězy postavíl a zas to tým kameněm zadělál, že nic poznat nebylo, nikom by 
nenapadlo. Tož kromě gazdy o tých penězoch ani nigdo nevěďél. Ani gazděna. 

Ale býl večér a jak oni bývali už ponimo dědinu (proti kerchovu, lesti víte), čuč no 
tam bylo. A ten večér bylo čučno aj gazdovi. Jak dyby nejaké tušéní měl, nebo co. 

A naopravdu! 
Enom sa zešeřilo, enom povečeřali, venku na náspě najednúc zadúpe od botisk, 

dveří sa zrazu otevřů a do světla, na izbu sa vrhnú- zbojníci! 
Jích nečítál, ale bylo jíchjedenást. 
Chlapi jak hory; na hubách načérnění, širáky do óčisk a všeci s pistulama a 

valaškama a ten dvanástý ostál s flintú strážit' pod oknem. 
Že si přišli pro peníze. Aby jím dali peníze, pravíja. 
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Gazda enom tak lehko peníze dat' nechťél, zaříkál sa všelijak a vymlúvál, tož 
chlapi začali hned všecko všady přehazovať a hledat'. 

Ona peněz nevěděla, tož uderyli na gazdu, gde jích má, nech jích dá, že mu nic 
nepomože. A gdyž ten po dobrém povědět nechťél, zvázali ho milého v kozel a jak ho 
vytáhli na provazi hore na trám, začali ho po těle pálit' světidlama. Aby sa přizná!. 

Bývali nekeří tí zbojníci tvrdí. Býl by sa jím musél přiznat', jak ho to bolelo. Ale 
na tý bohy sa tam, u teho kerchova, nazdaříl jakýsi chlapík z dědiny, býl tam s flintú, si 
počíhat' na zajíca. 

A bylo tma ten večér, ale ticho, nigde sa nic ani nepohnúlo. A najednúc čuje 
chlapík u Janků dveřama búchať, neznámé hlase ztamatáď hučať a křik- roby a děcka 
naříkajú a před oknem, jak sado téj tmy svítilo, vidí kohosi přechodiť s flintú! 

Myslí si chlapík: co je? 
Ale hned věďél. Hned' mu to napadlo. 
Zpomňél si, že Janké dnes na tom Vsetíně na jarmarku voly prodali, peníze stržili, 

a to že včil u nich istě budú zbojníci pro peníze. A jak ten s tú flintú zas před tým oknem, 
proti tom světlu přechodíl, chlapík na něho zaměříl a géc! zapálíl doň. 

Prv sa střílalo enom z tých natlúkaček, jak bývaly. Ony sa nabíjaly ze předku, 
kúdelú sa utlúkaly a křesadlem zapalovaly; byly dlúhé a těžké a ranu velikú to vydalo. A 
tož včil jak ju ten chlap pod tým oknem dostál, enom cosi zavolál, a cáp! na zem. Zvalíl sa 
pod to okénce. Chlapík viďél enom, jak ručiska proti tom okně rozdrapíl. 

V chalupě ztichlo a zbojníci ven, na dvůr, a tam tí pryč. Jankového nechali viset 
tak, nebo o penězoch povědět' nechťél. 

Jak bylo tma, hnali sa kolem teho kerchova a k horám, tam gdesi k téj Dlúhéj hoře. 
Tak dúpali, ale ten chlapík sa při téj zdi ani napohnúl. To si mažete představit'! Gdoví jak 
by býl dopadl, gdyby naň byli tí zbojníci natrefili ! Nebo bývali tí zbojníci ke všeckém 
odhodlaní a na všecko oddatí chlapi! 

Tom svojém, jak pod tým oknem ostál ležať zabitý, enom jeho hlavu uřezali a 
odnésli. A to samé čekalo každého z nich, gdyby negdy měl ostať na místě. 

To aby ho nigdo nepoznál a aby sa podle něho nepřišlo na ostatní, víte? 

z Valašska (Česká republika) 

49. Ručka nenarozeného dítěte 

Nad Novou Lhotou je u slovenských hranic Šibeniční vrch. O něm nám vyprávěl 
strýček Rumíšek z Velké tuto událost: 

Na Myjavských kopanicích se zdržovala banda zbojníků. Jejich vůdce se dozvěděl, 
že talismanem loupežníků je ručička z ještě nenarozeného dítěte, tedy z nedonošeného 
plodu. Prý se dá podle ní, když je napuštěná olejem, zjistit, jestli lidé v domě už spí. V 
synově rodině čekali radostnou událost. Ale starý otec zavraždil nevěstu a z ní tu ručičku 
vzal. Syn to oznámil vojákům, ti chytili vraha a pro výstrahu ho na tom vrchu oběsili. 

z Horňácka (Česká republika) 
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50. Proépak chce koupit prach a olovo 

Jednou šli dva řezníci z Těšína: Jan Ligocki a Franc Mater. Šli přes Jablunkov z 
Těšína. Přišli do Istebné, nebyla tam císařská cesta. Přišli do Beskyd na polskou stranu. 
Tam byl les. Jdou do kopce, vidí zbojníky. Bylo jich dvanáct. 

Povídá Mater Ligockému: 
"Milý dobrý Bože, už je s náma zle. Koukej, vidíš Proépaka?" 
Ligocki měl víc peněz, měl pět set, a Mater měl tři sta. Řekl: 
"Všecko darmo, už jsme bez peněz." 
Utéct nemohli. Přišli k nim. Ptá se Proépak: 
"Kam jdete?" 
"Do Žyvce na jarmark." 
Ptá se Ligockého: 
"Máš hodně peněz? Ukaž." 
Napočítal mu pět set. 
"A ty máš kolik?" 
"Tři sta" 
Proépak je přepočítal a vzal. 
"Odkud jste?" 
"Z Těšína." 
"Co budete kupovat?" ptá se Proépak. 
"Voly" 
"To máte málo peněz," povídá Proépak. 
Řezníci na to: 
"My víc nemáme, ještě tohle jsme si půjčili." 
"To málo koupíte," povídá Proépak. "Nebojte se mě, já vám vaše peníze vrátím, 

tady je máte, a tady máte ještě osm set k vašim penězům a kupte mi šest liber prachu a šest 
liber olova. Jděte a nebajte se, budete mít skvělý jarmark, lidé se tam bojí jít kvůli nám 
zbojníkům." 

Šli do Žyvce a nakoupili. Dařilo se jim dobře. Ale jeden z těch dvou nechtěl koupit 
prach ani olovo. Druhý byl takový pořádný, že koupil, a ten první řekl tomu, co koupil: 

"Já tou cestou nepůjdu, pojďme jinou cestou." 
A ten, co měl prach i olovo: 
"Dělej, jak chceš." 
A šli jinou cestou. Jak přišli do lesa u Visly, na Beskydy, jak přišli do kopce s 

majetkem, vidí Proépaka s jeho dvanácti chlapci. První je spatřil ten řezník, co neměl 
prach ani olovo. Povídá tomu druhému, co měl prach a olovo: "Kamaráde, teď je zle." 

Ten co měl prach a olovo: 
"Nestarej se, já jsem to chvála Bohu koupil, já to vezmu na sebe." 
A druhý mu povídá: 
"Já to nějak vymluvím." 
Když přišli ke zbojníkům, povídá ten, co neměl prach, Proépakovi: 
"Pane, nehněvej se, protože mi čtyři voli utekli do lesa a já jsem musel jít za nimi." 
A on mu řekl: 
"No, poslouchej, i kdybych nohy polámal, byl bych ti to přinesl, jak jsi chtěl." 
A Proépak mu pohrozil pistolí a šel na svojí stranu a ti také šli k Těšínu. 

z Těšínska (Polsko nebo Česká republika- polské podání) 
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51. Jak se stal Gaděja zbojníkem 

Najednou zahřmělo, zablýsklo se a bác. Udeřil hrom! A rozbilo to, víte, půl stěny v 
chalupě a zabilo otce Gaděju. Ale ne toho, co žije, protože to byl syn toho, co už dávno 
umřel. Kaška, jeho žena, mu povídá: 

"Dělej nebo bude zle!" 
Ale on nic zachránit nemohl a chalupa shořela do základů. Lidé ho litovali, naříkali 

nad ním, ale nikdo mu nepodstrčil ani mizerný krejcar. 
"Co si počneš," přemýšlel Gaděja, "když tě i žena nerada vidí, lidé na tebe hledí s 

nechutí, i pánbů tě potrestal. Haj!" 
Tak odešel. Jde, jde a potká nějakého člověka a pozdraví ho: 
"Pochválen ... " 
Ale ten nic. Chce se s ním dát do řeči, ale ten zas nic. 
Myslí si, no, když ty pánaboha neznáš, věru daleko nedojdeš. A když jsi ještě k 

tomu takový namyšlený, že nechceš s nikým ani slovo promluvit, tak jsi hloupý jako 
beran, haj! 

No a Gaděja o tom víc nepřemýšlel a šel dál. Už neřekl ani slovo, protože nač 
budeš rozmlouvat s hlupákem. Ale když se Gaděja ještě jednou dobře podíval, vidí, že je 
to zbojník, protože měl pistoli za pasem, jak se patří. A co ten zbojník najednou neudělá? 
Zahvízdá na prsty a co nevidět vyběhlo spoustu těch psů jeho kamarádů a všichni takoví 
hloupý jako on. 

Gaděja mnoho nerozmýšlel, chytře uskočil za buk a schoval se tam. A ti odešli. 
Prý tolik lidí se zbojnictvím uživí, tak i já sám se uživím, řekl si Gaděja a šel dál. 

Myslel si, že se k nim přidá. Ale najednou se mu udělalo tak divně u srdce, protože byl 
sám a bál se, aby ho neobstoupili. Po jednom by se jich nebál, protože byl mocný chlap, 
nedal by se jim, jen aby ho nezlákali mezi sebe. 

A ti čertovi synové jen jdou a jdou a on za nimi. A zbojníci cestou zpívají: 

Hej, za Tatry, za Tatry, 
tam je židák bohatý, 
nejtíž je se osmělit, 
bude se čím podělit. 

Když přišli na jedno místo, zapálili oheň pod smrkem a bylo jich, špinavců hodně 
a všeho měli dost. Gadějovi se jen sliny sbíhali, protože on jedl jen ostružiny a z toho v 
břiše strašně kručí a škrundá. 

Potom přišli zbojníci do Liptova, našli bohatého žida a hr na něj. Žid se lekl a 
říkal, že nikdy nic nemá, ale oni mu nevěřili a hledali. A za nimi slídili četníci. Když 
zbojníci našli peníze, přiběhli četníci, a zbojníci nohy na ramena. Četníci běželi za nimi, 
ale peníze tam zůstali. A co Gaděja neudělal? Přišel tam, nebál se nikoho, protože tam 
nikdo nebyl, peníze vzal a odešel. Potom se mu už lepší zbojničilo na vlastní pěst, když 
měl hodně peněz, haj. 

Tak se jen tomu vede dobře, kdo všechno začíná s Pánem Bohem a není hloupý a 
namyšlený. 

z Podhalí (Polsko) 
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52. Zbojnické kázání 

Jednou šel jeden kaplan přes hranice a potkal zbojníky. Obstoupili ho a nejstarší 
povídá: 

"Buď nám povíš kázání, co by se nám líbilo, anebo tě zabijeme." 
Kaplan se nejdřív zdráhal, ale potom si pomyslel, když nepovím, tak mě zabijí. 

Pomodlil se potichu k svatému Bartolomějovi, patronovi proti odřetí z kůže, vyskočil na 
pařez jako na kazatelnu a zbojníci si sundali širáky a poslouchají: 

Kaplan se pokřižoval a začal: 
"Váš život je velmi podobný životu Pána Ježíše ... " 
"A to proč?" ptají se potěšení zbojníci. 
"Proč? Proto," povídá kaplan, "protože Pán Ježíš se narodil chudý a vy také nejste 

bohatí; Pán Ježíš pomáhal v mládí otci hoblovat třísky a ani vy jste určitě nelenošili, jinak 
by vám otec pořádně namlátil; Pán Ježíš rychle vyrostl a pustil se do světa a vy také 
běháte z místa na místo; Pána Ježíše zajali, a vy také budete; Pán Ježíš byl bičovaný a ani 
vy se tomu nevyhnete; Pán Ježíš byl ukřižovaný a i vám patří šibenice; Pán Ježíš vstoupil 
do pekel a vy tam také vstoupíte! Tak co? Líbí se vám kázání?" 

"Ano, jak by ne," odpověděli zbojníci a nejstarší mu ještě hodil spoustu zlata. 
Když kaplan kousek poodešel, víte, obrátil se ke zbojníkům a zavolal: "Ještě jsem 

vám jednu věc neřekl! Pán Ježíš vstoupil na nebesa, ale vy už tam nevstoupíte." 

z Podhalí (Polsko) 

53. Ako sa stal Karolicek zbojníkom 

Počul som, ako sa stal Poruňsky zbojnikom. Tu u nas je obyčaj, že každy ma ten 
svoj prud pol'a od Spišskej Belej, od tej vody a na Maguru po osturňanský chotár. Tak 
vtedy chlapci pasli dobytok, každy svoj dobytok pasol. A. on - Karolicek keď pasol 
dobytok, tak samu stratili kravy. On šel te kravy hl'adať sem do tych osturňanských dolin, 
tam sú hlboké lesy, ešte dneska pralesy staré, a jak hl'adal te kravy, tak natrefil na hniezdo 
zbojnikov, tam bolí zbojníci práve usadení, v tym lese. 

A tí zbojníci, keď videli chlapca - mal vtedy asi dvanásť rokov - tak ho chytili a 
že by ich neprezradil, lebo vtedy sa stopovali zbojníci, že kde su, tak ho trimali tí zbojníci, 
dvanást dní tam sedel pri tych zbojnikoch. A doma malí starost', bo mal rodičov, kde je, co 
je a jak je. Tak oni ho potom v noci odtial' vypustili, lebo to už bolo tak na rozhraní, či ho 
majú zabit', či ho majú pustit', lebo zrady sa každý bál. Ale keď už odtial'to sa st'ahovali 
preč, tak ho pustili teho Karolicka. On prišol domov a pýtajú sa ho, kde chodil, co robil a 
tak ďalej. Tak on povedal, co samu stalo. A tak dobre že sa v živote ešte nemal, ako tam 
pri tych zbojnikach, že mu všetko možne davali v tej kolibe v lese jest', masa dost', i 
všetkého. 

Takto okoštoval ten zbojnicky chlebiček a doma rozprava!, žeby sa chcel ozaj 
stať tym zbojnikom. 

z Tater (Slovensko) 

54. Ako Karolicek chlapcov fotografoval 

Ešte dneska ide taka povesť, keď dakto daco chce, tak sa povie: "Sfotografujem t'a 
jak ten Karolicek!" 
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Tak ten Karolicek - už kol'ko rokov je tomu, to neviem -, už vtedy vedel o 
fotografovaní. Tu u nas buli strašne snehy, a tak keď chlapci šli, on ich zavolal: "Poďte 
mi, chlapci, nanosit' vodu, ja vas budem fotografovat'!" 

No a chlapci buli, samozrejme, zvedavi, čo je to fotografia. Veď vtedy ani stopy 
nebulo o fotografovaní. 

vodu. 
Tak keď chlapci nanosili vodu, pochytil tak jedneho cez poly a naklonil ho nad 

"Tak vidíš še tam vo vode?" 
No a chlapec še videl. 
"No tak to je ta fotografia!" 
A tak jedneho, druheho, tretieho. Tak chlapcov sfotografoval a aspoň jemu vody 

nanosili. 

z Tater (Slovensko) 

55. Zlodej prezrádza krčmárovi krádež 

Tu na kopaniciach u Šurábov býval gazda, ktorý mal zbojníkov-spojencov v 
Pol'sku. Oni k nemu došli a on im dal správy; niečo mu za to nechali a odišli do Pol'ska. 

V osade Holý diel býval kaštiel', ktorý najčastejšie navštevovali. Neskor sa 
Šurábovci naučili zbíjať sami, ba chodili na zboj až do Pol'ska. 

Raz došiel ten starý Šurába na muziku. Keď po záverečnej hodine vyháňal krčmár 
hosťov von, Šurába sa zvalil pod stol a robil sa opitým. Žid ho tam nechal do rána. 

Ked' v noci krčmár zaspal, Šurába vstal, odsunul na dverách závoru a prešiel do 
dvora. V ovčinci vzal najlepšiu ovcu a odniesol ju domov na svoj laz. Do rána ovcu odral, 
pokrájal, uvaril niečo znej, najedol sa a pred svitaním sa vrátil do krčmy, kde si l'ahol pod 
stol a spal. 

Ráno ovčiar, ktorý cez noc spal v ovčinci nad ovcami, zbadal, že mu najkrajšia 
ovca chýba. No dom bol tak pozatváraný, že nebolo ani stopy po zlodejovi. Krčmár 
vbehol do krčmy, kopol do Šurábu a povedal: 

"Keby si tu teraz nebol, tak by som si myslel, že si tú ovcu vzal ty." 
"Dajte mi dve deci páleného a ja vám o nej poviem." 
Krčmár mu dal dve deci a ten povedal: 
"Vedia o nej dvaja. Teraz daj ešte dve deci a poviem ti, kto je to." Krčmár mu 

nalial a ten povedal: 
"Viete o nej vy, krčmárenko, a ten, ktorý ju vzal." 
Krčmár vyhodil Šurábu von a ten bol rád, že po mastnom dostal ešte aj vypit'. 

z Kysuce (Slovensko) 

56. Loupežník Lecián 

Po první světové válce, uprostřed dvacátých let, upoutal na sebe jeden muž 
pozornost tisku a obyvatelstva. Byl to Čech, mistrovský lupič jménem Lecián. Dopouštěl 
se vloupání, někdy sám, někdy s komplici. Někdy se objevil v nějakém městě, udělal 
jedno nebo více vloupání a zmizel. Policie nemohla přijít na žádnou stopu. Z jeho mnoha 
složitých vloupání znám jenom dva případy. 

V jednom větším městě na Slovensku (nevím už přesně ve kterém) začali jednoho 
odpoledne dva elektrikáři v jedné uličce pracovat na elektrickém vedení. Tehdy ještě bylo 
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místní vedení sítě upevňováno na vodící tyče, které nad chodníkem byly zazděny do 
domovní zdi. 

Netrvalo dlouho a stavěli stojan vedení vedle jedné bankovní budovy. Tam celou 
dobu vysekávali. Na zem položili nářadí a elektrický kabel. Mnoho lidí přešlo okolo a 
vyhnuli se. Večer zavřela banka své přepážky a na straně do ulice zatáhli kovové rolety a 
rovněž zamkli. Nikdo se nestaral, co tam nahoře mezi suterénem a patrem dělají na stěně 
dva řemeslníci. A přece tito dva muži jen čekali, až v bance ukončí práci a setmí se. 

Potom prorazili poslední kameny a vstoupili do banky. Tam otevřeli násilím trezor 
a všechny nalezené peníze odnesli s sebou. Údajně mohli získat velkou kořist. 

Když příštího rána přišli bankovní zaměstnanci a zjistili vloupání, uviděli ležet na 
jednom psacím stole cedulku s Leciánovým jménem. Jméno Lecián bylo mezi lidem 
známo jako jméno lupiče. Jestli to bylo jeho skutečné nebo "umělecké" jméno se už neví. 
Známo je, že u zdařených vloupání své jméno nechával. 

Jednoho sobotního dopoledne přišel v Prešpurku (Bratislavě) jeden generál do 
klenotnictví. Klenotník měl právě před sebou jednoho zákazníka. Protože se vysoká 
návštěva jevila velmi důležitá, chtěl se klenotník věnovat generálovi zdvořilým způsobem. 
Generál pokynul, aby svého zákazníka dále obsloužil. 

Když se tak stalo, řekl generál: "Hledám něco velmi krásného, zítra má moje dcera 
svatbu, tak jí chci darovat něco zvláštního. Na ceně mi dneska nezáleží." 

"Ale samozřejmě, pane generále," odpověděl klenotník, "co by to mělo být?" 
Generál předestřel krátce: "Řetízky, prsteny, brože nebo také náramky, přirozeně 

také osazené perlami a drahými kameny." 
Klenotník vyložil více desek s množstvím cenných šperků na pult. Když se 

klenotník ještě pro něco otočil, strčil generál veškeré šperky do svých kapes u kalhot a u 
kabátu, až byly desky prázdné. Otočil se a šel ze dveří. 

Klenotník skočil před něj a ptal se, co to má znamenat. Ale generál pospíchal a 
neodpověděl mu. Klenotník křičel na chodníku o pomoc: "Zloděj, zloděj." 

Najednou přijelo auto s policejní hlídkou. Klenotník je zastavil a vykřikl: "Vpředu 
jde generál, který mě okradl, prosím o pomoc." 

Policisté se rozjeli a brzy generála chytili. Zůstali u něj stát a řekli, protože lidé 
stáli kolem: "Jménem zákona vás musíme vzít s sebou." 

Zatím přišel také klenotník a žádal o vydání ukradených šperků. Policisté však 
odmítli a řekli: "To všechno uděláme na policejní stanici." Potom odjeli s generálem pryč. 
Klenotník své šperky od policie už neviděl ani o nich neslyšel. Ti dva policisté byli 
generálovi komplicové. Když klenotník sklidil prázdná prkna z pultu, našel cedulku, na 
které bylo napsáno Leciánovo jméno. 

Tyhle dvě historky jsem slyšel ve škole od jiných chlapců a také od dospělých 
vyprávět. V pozdějších letech se často stávalo, že když matka láteřila na neposlušného 
syna, že za ním volala Leciáne. 

ze středního Slovenska (německé podání) 

57. Vandrovník 

Na dvorci u báby Heleny nebyl z rodných dětí už nikdo, kromě jedné dívky, která 
byla z celé vesnice nejkrásnější. Proto se všem chlapcům zalíbila. Ale chudá vdova jí 
nemohla dát věno. 

"Ech, vzal bych si vaši Marijku," říkal jeden bohatý chlapec. "Kdybych dostal 
čtyřicet tisíc korun." 
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"Synku," odpověděla zarmoucená máti. "Odkud bych vzala tolik peněz, když já 
sama se sotva uživím? A jestli tobě třeba tisíce, hledej sobě mezi bohatými, k mojí chudé 
nešlap darmo cestičku." 

Jednoho večera přišel k vdově pěkně oblečený člověk a prosil o nocleh, a stará 
najednou začala před ním chválit svou dceru. 

"Za dcerou chodí nápadníci, bohatý a chudý ... Jeden žádá peníze, druhý nic 
nechce, než Marijku." 

Vandrovník, se podíval na pěknou dívku, řekl její matce: "Ať se vdá za toho, který 
od vás jmění nechce. Když se budou milovat, tak si všeho opatří. Bohatý potřebuje peníze 
a ne vaši dceru." 

Host přespal a ráno šel dále. Na cestě potkal jednoho kočího, který se s bryčkou 
vracel z města. Vandrovník ho zastavil a zeptal se: "To jsou tvoji koně nebo jsi jenom 
kočím u pána?" 

"Jsem kočím a moje jenom tolik, za co někoho potají svezu." 
"Jestli je to tak, tak se otoč a zavez mě do města, já ti zaplatím." 
Vezli se, před městem zastavili a vandrovník se ptá: "Kolik mám zaplatit?" 
"Co dáte, to přijmu," odpověděl kočí. 
V androvník začal vykládat kočímu na ruku stovky. 
"No dobře. Tady máte sto, dvě, tři, čtyři, pět set. Nebo chcete víc?" 
Kočí vyvalil oči na vandrovníka: "Já si nevezmu tolik za kousek cesty." 
"Jen berte, a na mě nešetřete ... " 
Kočí vzal peníze a vrátil se zpátky, a vandrovník šel přímo za jedním majitelem 

lihovaru, jemně se uklonil a ohlásil se jako zástupce ředitele jedné velké firmy. 
"Po celé zemi se říká, že se u vás vyrábí nejlepší alkohol," lichotil vandrovník. "A 

my bychom se chtěli seznámit a navázat s vaší firmou styky. Jestli byste nám mohli každý 
měsíc dodat cisternu vašeho alkoholu? Promyslete si, jak je to pro vás nejlepší a 
nejvýhodnější... Abychom na tom mohli vy i my pěkně vydělat." 

"Nad tím se zamyslím a zatím vás zvu k sobě na oběd." 
Pohostili ho, vandrovníkovi darovali jako vzorek několik lahviček různých likérů, 

a po obědě ho vzal vlastník závodu znovu do kanceláře. 
"Pane Weiss," zeptal se vandrovník milionáře. "Kolik byste dal jako záruku, že 

dohoda mezi naší firmou a vámi nebude porušena?" 
"Nač bych měl skládat záruku, když já sám jsem společníkem obchodní banky," 

odpověděl hrdě milionář, ukazuje bankovní knížku. 
"Dobře, rozumím, že jste společníkem, ale chci vědět, kolik byste naráz mohl nyní 

vložit do jiné banky." 
"Nyní nemám u sebe v hotovosti než čtyřicet tisíc korun," odpověděl milionář. "A 

kolik byste dal vy?" 
"Já nic nedám. A vy svoje peníze vyplatíte mně na dlaň. Já jsem Šuhaj." 
Milionář zbledl strachy a vysázel tisícovky Šuhajovi na ruku. 
"Pane Weiss, tady budete tiše sedět po jednu hodinu a nehnete se z téhle židle a 

když vystrčíš nos z okna dřív nebo houkneš, tak moji chlapci ti to spočítají," řekl Šuhaj. 
Milionář počkal sotva uplynul nařízený termín a začal bušit do dveří, ale nikdo ho 

nemohl propustit, protože Šuhaj dveře zamknu! a klíče vzal s sebou. 
Rodina milionáře zavolala zámečníka, aby odemkl kancelář, a Šuhaj sám se vrátil 

k chudé vdově. 
"Vezmete mě na noc?" zeptal se vandrovník. 
"A proč by ne," odpověděla Helena, "chalupu neprospíte." 
A v chalupě tehdy seděl chudý chlapec, co miloval dceru vdovy. Vandrovník se 

zeptal stařenky: "Babičko, to on si chce vzít vaši dceru?" 
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Stará vážně vzdychla, smutně promluvila: "On, on ... Jen z čeho budou žít?" 
"Babičko, kvůli věnu se netrapte, vaší dceři a tomu chudému chlapci dám čtyřicet 

tisíc českých korun, ať ve zdraví hospodaří, a mně, Nikolu Šuhajovi, prosí zdraví. 
Bohatého vám není proč litovat, ať on hledá své štěstí u bohatých." 

Chlapec a dívka byli rádi, začali líbat Nikolu jako rodného bratra a stará se slzami 
v očích začala hledat po chalupě, jak by lépe pohostila takového vzácného hosta ... 

z Podkarpatské Rusi (Ukrajina) 

58. O zbojníku Šuhajovi 

Zbojník Šuhaj měl odvahu na celý kraj. Kam chtěl, tam šel. Chtěl být mezi 
četníky, šel mezi ně, pil s nimi a jak odešel pryč, napsal kartičku: "Pil s vámi Šuhaj 
Mykala." 

Já jsem se potkal se Šuhajem u Dubrovy. On se mě zeptal, kde by bylo možné 
koupit mléko. Popovídali jsme si, a Šuhaj se sebral a šel na Vovcary, kde zabil sedm 
žandárů, stoupnul si za chlív a každým výstřelem jednoho zabil. Odsud šel na Německou 
Mokrou. Tady zašel za jedním obchodníkem a nakázal: 

"Zítra chci mít třicet tisíc, aj ak ne, budeš kratší o hlavu." 
Obchodník to řekl četníkům, že zítra večer u něj bude Šuhaj. Ale Šuhaj přišel ne 

ten večer, ale až další. 
"Sehnal jsi třicet tisíc?" 
"Ne, protože je nemám." 
Šuhaj odvedl obchodníka na dvůr a zeptal se ho ještě jednou: "Bude třicet tisíc?" 
Obchodník se lekl a peníze dal. 
Odsud šel Šuhaj do Voloveckého okresu a tady dal chudému člověku patnáct tisíc, 

aby si postavil chalupu, koupil dobytek a chleba. 
Ve Volovém, nynějším Mižhitje, ještě udělal velké věci. Z celého kraje se hnali za 

ním četníci, protože ho nemohli chytit. Šel do lesa a na jednom oborohu ležel tři týdny. 
Věděl o něm kmotr, který mu nosil jídlo. 

Četníci ho hledali po vesnicích a do lesa se báli jít. Prohlásili: "Kdo by zabil 
Nikolu Šuhaje, že tomu dají třicet tisíc." 

Ale Šuhaje si nikdo netroufl zabít, protože měl dva věrné kamarády a třetího 
kmotra. 

Jednu neděli přišel kmotr za Šuhajem. Šuhaj mu řekl: "Kmotříčku, ohol mě." 
Sedli si pod stoh sena, a kmotr začal holit Šuhaje. V tu chvíli Šuhajovi kamarádi 

odešli a kmotr, jak holil Šuhaje, ho podřízl. 
Šuhajovi kamarádi po jeho smrti odešli do Ruska. 

z Podkarpatské Rusi (Ukrajina) 

59. Loupežník Šuhaj a jeho konec 

Ve zdejším okolí byl v době mého mládí mezi lety 1919 a 1925 také rusínský 
loupežník jménem Niko1a Šuhaj, který utekl v tom čase z uherské armády a ukrýval se v 
rodných horách. 

Když skončila první světová válka, měl větší volnost v pohybu, pracovat už 
nechtěl, jen lehce žít z pytláctví. Zbraně a munici dostával dost od známých mužů, z nichž 
ještě dva tři se k němu jako loupežníci připojili a znepokojovali celý kraj. Chodili na 
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bohaté židy, přepadali je a brali jim všechny peníze. Když hrozilo nebezpečí, také židy 
zastřelili, utekli zase do lesů a ukryli se. 

Potom jsme byli připojeni k Československu, byly zavedeny jiné státní orgány a 
jiné pořádky. Ty byli klidné a pokojné, tak už neměli loupežníci strach a mohli se volně 
potloukat, dokud zase někoho nezavraždili. Potom proběhla pátrací akce, aby je chytili, 
protože židovské obyvatelstvo bylo v nebezpečí. Ale loupežníci byli příliš chytří a 
nebezpeční, nechali se chytit. Jak se pohla klika nebo se ozvalo klepání na dveře, vyrazili 
pryč, byli vždy připraveni střílet, ani sekundu nezapomínali na svou bezpečnost. 

Ale jednoho dne přišlo nařízení od české justice, že má dostat 10 000 českých 
korun, kdo tohoto hlavního lupiče dopadne. Nikdo se neodvážil tento úkol vykonat, 
protože Šuhaj byl příliš chytrý. 

Ale jednoho dne našli přece jen někteří odvahu, jen kvůli mnoha penězům. Vzali 
kořalku, chleba a slaninu a jeden vzal břitvu s holením. Přišli k jednomu úkrytu, o kterém 
přesně věděli, a řekli: "Dobré ráno, kamaráde Nikolo, dneska máš narozeniny, chceme to 
oslavit." 

Pili a jedli, potom jeden řekl: "Pojď, Nikolo, jsi tak zarostlý, dneska máš 
narozeniny, já tě upravím." 

A tak začali holit. A když už byli skoro hotoví, udeřil ho jeden obuškem zezadu do 
hlavy. A on upadl a byl hned mrtev. 

A když ztuhnul, postavili ho a do úst mu strčili fajfku. Podepřeli ho tak, že mu dali 
klacky do nohavic, aby se neskácel, a tak hlásili rychle na české četnictvo, tam a tam 
nachází se Šuhaj s nějakými muži. 

Byl dán rozkaz a tak ho šli čtyři četníci zajmout, neboť ho bylo potřeba pevně 
svázat. Když přišli blíž, viděli, jak si zpříma stojí na volné louce. Vystřelili, nepadl, 
podruhé vystřelili všichni čtyři. Plný zásah. Ale znovu nepadl, ani se nepohnul. Běželi k 
němu, stále stál bez hnutí. Kulky ho prošpikovali, ale nevytekla ani kapka krve. Ohledali 
ho, byl už dlouho před tím zabit, je ztuhlý. Našli podpěry v nohavicích a pažích, aby české 
četníky hloupým způsobem oklamali a aby dostali vypsanou odměnu. 

Ale tento případ dopadl jinak: Tito tři kamarádi byli zatčeni a odsouzeni na rok do 
vězení. A vypsaných 1 O 000 korun nikdo nedostal. Tak končí tahle loupežnická historka. 

Teď běží na Zakarpatsku a také v NDR film o tomhle Šuhajovi. 

z Podkarpatské Rusi (Ukrajina- německé podání) 

60. Ilko Lepej 

Okolo Repinného, není tomu ještě ani padesát roků, se potuloval loupežník Ilko 
Lepej. Rodem byl ze sousední vesnice a do lesa utekl, protože otec mu nezanechal půdu. 
Jednou ho chytili a on seděl ve vězení, ale utekl, a potom se seznámil s Jurou Klevcem z 
Repinného a už chodili dva. 

Česká vláda s nimi měla práci: loupežníci prostým lidem neublížili a ti na ně nic 
neřekli. A jíst a kouřit nosil oběma bratr Juraje Klevce- Ivan. 

Divný člověk byl Ilko Lepej. Jednou se vyspal na notářově oborohu a druhý den 
tam našli kartičku, protože viděli, že tam někdo zválel seno. 

Jednou pijou v krčmě dva četníci, co hledají Ilka Lepeje- a on tam sedí. Ale oni 
ho nevidí a mluví o něm. Krčmář jen nalévá pálenku a nic nesmí povědět, protože by ho 
druhý den zabil Jura Klevec- Lepejův pobratim. Když Lepej odešel- zanechal kartičku: 
"Popíjeli jste s tím, koho hledáte." Celá vesnice se smála. 
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Ilko Lepej chodil po svatbách - dělal, co kde chtěl. Všechny vesnice okolo znali 
Ilka Lepeje a mysleli si, že to je repinnský člověk. Ale to není pravda. Z Repinného byl 
jen Jura Klevec. A i ten ne přímo z Repinného ale z přilehlé osady Díla. 

Dlouho chytali četníci Ilka Lepeje a chytit nemohli. Měl kolibu v lese - na hoře 
Hrehitu. Tam žil jako doma. A noviny psali, aby na něj lidi ukázali prstem. Ale nikdo se 
neodvážil. Nebyl to hlupák, kdo řekl, že první kamarád, je první nepřítel. Jednou zradil 
Ilka Lepeje a Juru Klevce ten, co jim nosil jídlo a cigarety - Ivan Klevec. Ulakomil se na 
peníze, které slibovali četníci. Ale říkají, že potom je beztak nedostal. 

A jak chytili Ilka Lepeje? V noci ze soboty na neděli. Vojáci, možná že jich bylo 
tři sta, obstoupili místo, kde loupežníci spali, protože Ivan jim ho přesně ukázal. Tak je 
dostali z hnízda. Loupežníci utíkali sem a tam, a utéct nebylo kam. Skočili do řeky. 

Brodili se vodou. Ale únik neviděli. Ilka Lepeje ve vodě postřelili. On se ale nechtěl vydat 
do rukou četníků živý a sám se zastřelil. Tak ho vytáhli z řeky už mrtvého. 
Vyfotografovali ho a hotovo. 

Jura Klevec nějakým způsobem utekl. 

z Podkarpatské Rusi (Ukrajina) 
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1. leh bin der bayrisch Hiesel 

leh bin der bayrisch Hiesel 
Keine Kugel geht mir ein 
Drum fůrcht ich auch kein Jager 
Und sollts der Teufel sein 

lm Wald drauB ist meine Heimat 
lm Wald drauB ist mein Lebn 
Da schieB ich Reh und Hasen 
Und Wildsau auch danebn 

Es gibt kein schoneres Leben 
Als ich fiihr auf der Welt 
Der Bauer gibt mirs Essen 
Und wenns grad fehlt, noch Geld 

Drum tu ich die Felder schlitzen 
Mit meinen tapfren Leut 
Und wo ich immer hinkomm 
O ja, da ists ein Freund 

Und kommt mein letztes Wortschen 
Mach ich die Augen zu 
Soldaten und ihr Jager 
Erst nachher habt ihr Ruh 

Dann wird sichs Wild vermehren 
Und springen kreuzwohlauf 
Und die Bauern werden rufen: 
Hiesel, komm steh wieder auf! 

II. Písně 

II.a Německá oblast 

Já jsem bavorský Hiesel 

Já jsem bavorský Hiesel, 
žádná kule mě netrefi, 
proto se nebojím žádného myslivce, 
kdyby to měl být čert. 

Venku v lesích je můj domov, 
venku v lesích je můj život, 
tady střílím srnce a zajíce 
a kromě nich také kance. 

Není krásnější život, 
než vedu na světě já, 
sedlák mi dá jídlo 
a když právě chybí, také peníze. 

Proto chráním pole 
se svými statečnými lidmi 
a tam, kde přijdu: 
Ó ano, tohle je přítel. 

Až přijde mé poslední slůvko, 
já zavřu oči, 
vojáci a jejich myslivci 
teprve pak budou mít pokoj. 

Potom se zvěř rozmnoží 
a bude skákat zdravá sem a tam 
a sedláci budou volat: 
Hiesele, přijd: vstaň zase! 

lidová píseň ze Šumavy (Česká republika) 
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2. A liedla z'singa (Der bairische Hiesel) 

A liedla z' singa, 
A liedla aufs Neu, 
Von oan Wildschi.itz' n 
/:lm Roastadter Gau. :/ 

"Guťn Abend, Jungfr Resl! 
Bin a widď r-a-mol do; 
Du muBt mi heint z'Nacht bholt 
Und schlog mirs net o!" 

"Wos soll ich dir kocha, 
wos were dir recht? 
A Oarschmolz will i kocha, 
Wans dir iB net schlecht." 

"Du sollst mir nix kocha, 
Es hungert mi net; 
Bin goar z' weit ganga, 
Drum bin i ganz mied." 

"0 du, mein lieber Hiasel, 
Zieg aus deine Schua, 
Geh affi ins Betti 
Und deck di warm zu!" 

"0 du, mein liebes Resl, 
des bild dir net ein: 
Alloa kan i net schloffa, 
MuaBt a bei mir sein!" 

"Die Kuh san gmolka, 
Die Milli is ausgsieg'n, 
Doa iB mei liebs Resl 
Zum Hiesl neingstieg'n." 

Sie liegn beisammen 
Due liebe lange Nacht; 
Die Sonn iB aufgang 'n, 
Dea Hirsch hat schon grast. 

's Resl steht auf 
Und wil Krapsn backa: 
"Zwelf Jager stehn drauB'n, 
SoUst glei aufmocha!" 
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Písnička ke zpívání (Bavorský Matěj) 

Písnička ke zpívání 
písnička nová 
o jednom pytlákovi 
z rastadtské župy. 

"Dobrý večer, panno Rézi! 
Už jsem tady zase, 
musíš mě tu dnes schovat na noc 
a neodmítej mě. 

., Co ti mám uvařit. 
co by ti bylo po chuti? 
Chci osmažit vajíčka. 
když nebudou pro tebe nedobrá." 

Nic mi nevař 
nemám hlad, 
šel jsem docela dost daleko, 
proto jsem celkem unavený. 

" O ty můj milý Matýsku, 
vyzuj si boty, 
jdi nahoru do postele 
a teple se přikrej. " 

., Ó má milá Rézi, 
tak si to nepředstavuj, 
já nechci spát sám, 
musí nějaká být u mě. " 

Krávy jsou podojené 
mléko je zceděné, 
moje milá Rézi 
vlezla k Matýskovi. 

Leží pospolu 
milou dlouhou noc, 
slunce vyšlo, 
jelen již se pase. 

Rézi vstává 
a chce péct koblihy, 
dvanáct četníků stojí venku 
a chtěji hned otevřít. 



"I dhu net aufmocha, 
Bin oanzig alloan! 
I dhat mi sunst ftircht 'n 
Ihr mocht mir wos thua." 

"Ei du, mein liebs Resl, 
Mach du uns net blind! 
Wir ham schon erfahre: 
Dea Hiesl iB drin." 

"O zuckerstiB' r Hiesl, 
O zuckerstiB' s Mund: 
Zwelf Jager stehn drauB'a, 
ham dra groBe Hund!" 

"0 du, mein liebs Resl, 
LaB du sie nur 'rein! 
I dhu mir nix ftirchť n, 
Wans no so viel sein!" 

"0 du, mein lieber Hiesl, 
Zieg on deine Hos'n! 
Du muBt mit uns ausgehn 
Aufs Roastedter G' schloB!" 

"Eh i mi enk ausgeh, 
Eh wog i mei Leb'n! 
I hatt no vierz' ch Gulďn, 
Die that i enk geb'n." 

"0 dei vierz'ch Gulďn, 
Die were schon recht; 
Die dhať n mir se hon krien, 
Wans no so viel tragt." 

"Sie nehmet ihre Hund 
Und hetzes aufmi; 
Doa nehm i sie olle dra, 
Und hetz se auf sie. 

Sie nehmet ihr Bixn 
Und schieBens aufmi; 
Und wie sie ham g' schossn, 
So schieBe halt i. 

243 

"Já vám neotevřu, 
jsem tu sama jediná, 
bála bych se, 
že byste mi mohli něco udělat. " 

"Má, milá Rézi, 
nedělej z nás hlupáky, 
už jsme se dozvěděli, 
že je uvnitř Matýsek. " 

Ó cukrově sladký Matýsku, 
ó cukrově sladká puso, 
dvanáct četníků stojí venku 
mají tam velké psy. " 

" Ó, ty má milá Rézi, 
nech je jen vstoupit. 
Z nich nemám žádný strach, 
když je jich jen tolik. " 

"Ó, ty můj milý Matýsku, 
oblékni si své kalhoty, 
musíš s námi jít 
na Rastadtský zámek. " 

"Eh, s vámi vyjít, 
eh. vážím si svého života, 
měl bych ještě čtyřicet zlatých, 
které bych vám dal. " 

"O těch čtyřicet zlatých, 
to už by bylo dost, 
ty bychom si mohli vzít 
ty bychom unesli. " 

" Vezměte své psy 
a poštvěte je na mě. 
Pak je všechny vezmu já 
a poštvu je na vás. 

Vezměte svoje pušky? 
a střílejte na mě, 
a když dostřílíte, 
tak budu zas střílet já. 



Sechs hob i erschoss'n, 
Sechs sein d 'vong 'rennt: 
Gelt ihr, mei liebe Jager, 
Hobts mi a no net g'kennt? 

Jetzt mueB i von mei lieba Resl, 
Frisch'n Urlaub nehma, 
Sonst mocht mir d' gniidi Herrschaft 
A uf' n Hinter kiima. 

Do nehm i mei Bixn, 
geh auBi auf d 'Alm, 
Doa sinn mei sechs Jiiger 
Aufs knie nidď rgfalln. 

No, mei lieb'n Jiiger, 
No geht es zum SchluB: 
Wan mir widdr amol z'sammkiima, 
So hobts koa VerdruB! 

Šest jsem zastřelil, 
šest odtud uteklo. 
doplácíte na to, mí milí četníci, 
že jste mě ještě neznali. 

Teď musím od své milé Rézi. 
čerstvou dovolenou vzít. 
jinak by mi mohlo milé panstvo 
přijít na zadek. 

Tak si vezmu svou pušku. 
jdu ven na pastvinu, 
tu mých šest četníků 
padlo na kolena. 

No, mí milí četníci, 
přichází konec. 
jestli se zase jednou setkáme. 
tak nedělejte žádné mrzutosti. " 

lidová či zlidovělá píseň z Bavorska (Německo) 

3. Es wollt ein Miiller friih aufstehn 

Es wollt ein Muller fruh aufstehn 
Und wollt spazieren in den Wald gehn 
Und wollt spazieren in den Wald 

Und als er in den Wald nein kam 
Da traf er da zwei Morder an 
Zwei Morder und einen Riiuber 

Guten Tag, guten Tag, Herr Muller mein 
WeiBt du uns kein schwangres Weibelein? 
Wir wollen sie teuer bezahlen 

Der Erste zog sein Geld heraus 
Und zahlt einhundert Taler raus 
Dem Muller fi.ir sein Weibelein 

Da dacht der Muller in seinem Sinn 
Das i st zuwenig fi.ir W eib und Kind 
Mein Weiblein ist mirs lieber 

Der Zweite zog sein Geld heraus 
Und zahlte zweihundert Taler raus 
Dem Muller fi.ir sein Weibelein 
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Jeden mlynář chtěl brzy ráno vstát 

Jeden mlynář chtěl brzy ráno vstát 
a do lesa jít se procházet 
chtěl do lesa se procházet 

A když přišel do lesa. 
potkal tu dva mordýře, 
dva mordýře a jednoho loupežníka. 

., Dobrý den, dobrý den, pane mlynáři, 
nevíte o těhotné ženě pro nás? 
Chceme za ni dobře zaplatit. " 

První vytáhl své peníze 
a vyndaval sto tolarů 
pro mlynáře za jeho ženu. 

Tu pomyslel si mlynář v mysli své. 
že je to příliš málo za ženu a dítě. 
"Má žena je mi milejší." 

Druhý vytáhl své peníze 
a vyndaval dvě stě tolarů 
pro mlynáře za jeho ženu. 



Da dacht der Muller in seinem Sinn 
Das ist zuwenig ftir Weib und Kind 
Mein Weiblein ist mirs lieber 

Der Dritte zog sein Geld heraus 
Und zahlte zwolfhundert Taler raus 
Dem Muller ftir sein Weibelein 

Da dacht der Muller in seinem Sinn 
Das ist genug fůr Weib und Kind 
Mein Weiblein solit ihr haben 

Und als der Muller nach Hause kam 
Sein Weiblein hinter dem Ofen stand 
Mit ihren schwarzbrauen Augen 

Guten Tag, guten Tag, Frau Weibelein 
Geht doch geschwind in den Wald hinein 
De in Vater liegt im Sterben 

Und als sie in den Wald nein kam 
So traf sie da zwei Morder an 
Zwei Morder und einen Rauber 

Guten Tag, guten Tag, Frau Weibelein 
Bist du des Mullers Weibelein 
Die wir so teuer erkauften? 

Ach Gott, hat dies mein Mann getan 
So soli er an mir kein Teil mehr habn 
Hier zeitlich und dort ewig 

Der Erste zog sein Mantel aus 
Der Zweite warf das Messer drauf 
Der Dritte solit sie aufscheiden 

Der Dritte sagt: Das tu ich nicht 
Wenn das mein Vater und Mutter wiiBt 
Wie stand ich da in Schanden 

Und als sie sich einander schritten 
Da kam ein groBer Herr geritten 
Und nahrn sie mit nach Hause 

Tu pomyslel si mlynář v mysli své, 
že je to příliš málo za ženu a dítě. 
"Má žena je mi milejší. " 

Třetí vytáhl své peníze 
a vyndaval dvanáct set tolarů 
pro mlynáře za jeho ženu. 

Tu pomyslel si mlynář v mysli své, 
že je to dost za ženu a za dítě. 
"Mou ženu máte mít. " 

A když mlynář přišel domů, 
žena stála za kamny 
s černohnědýma očima. 

"Dobrý den, dobrý den, paní ženo má, 
jdi rychle do lesa, 
tvůj otec tam leží a umírá. " 

A když přišla do lesa, 
potkala tam dva mordýře, 
dva mordýře a jednoho loupežníka. 

"Dobrý den, dobrý den, paní ženo, 
jsi ty mlynářova žena, 
kterou jsme tak draho koupili. " 

"Ach Bože, tohle můj muž udělal, 
tak nemá mít na mě žádné právo 
ani tady ani tam na věčnosti. " 

První si svlékl svůj pláš( 
druhý na něj hodil svůj nůž, 
třetí ji měl rozříznout. 

Třetí řekl: " To neudělám, 
kdyby to můj otec a matka věděli, 
jako bych tu stál v hanbě. " 

A když k sobě kráčeli, 
tu přijel na koni velký Pán 
a vzal ji s sebou domů. 

lidová píseň z Frank (Německo) 
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4. Ein kesses Leben fiihren wir 

Ein kesses Leben fiihren wir, 
Ein Leben voller Wonne. 
Bei Hollmusch, Lein' marschieren wir, 
Knackert ist unser Nachtquartier, 
Gallon ist unsre Sonne. 

Heut kehren wir beim Gerlach ein, 
Beim reichen Gollo morgen, 
Da gibts brav Kasoff, Moos und Wein 
W as u brig i st, das packen wir ein, 
Der Gerlach, der muB sorgen. 

Ei siehst du lieber Gerlach dann, 
Dein Kieschen ist gehoben, 
Dafiir sollst du den kessen Mann, 
Der Kettenschieben auch gut kann, 
lm Balloch einst fiir loben. 

Und haben wir dann ausgeriiumt, 
Mit Luppert uns versehen, 
Dann trinken wir uns Mut und Kraft 
Und mit dem Gollo Brtiderschaft, 
der in der Perme tronet. 

Smělý život vedem 

Smělý život vedem, 
život plný vůně, 
za bouře v noci mašírujem, 
les je naším noclehem. 
měsíc je naše slunce. 

Dnes zavítáme k faráři, 
zítra zas k bohatému rychtáři, 
bude dobré stříbro, peníze a víno, 
co zbývá, sbalíme, 
farář se musí starat. 

Hle, uvidíš milý faráři, 
že tvoje úspory byly vyzvednuty 
za to máš smělého muže, 
který vloupání také dobře zná, 
jednou v nebi velebit. 

A tak jsme naloupili, 
zaopatřili se pistolemi, 
potom pijeme na statečnost a sílu 
a na bratrství s rychtářem, 
který trůní v krčmě. 

jaunerská píseň z oblasti Berlína (Německo) 

5. Chassne-Schal 

Schohlem-Leagem Kameraden! 
Bald wird man zur Chassne laden, 
was dazu bestimmt wird seyn, 
Auch aus Norden Sud und Weste 
werden sich verschieďne Giiste 
ganz in Steegem finden ein. 

D'schofle Freiefwerden stehen 
und durch Perspective sehen 
wie's bei Chassnen der Gebrauch; 
dann die ganz Chawwerusch wird lachen 
wird ein kohdel Rachmones machen 
doch giebť s die wieniiglen a uch. 
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Píseň při násilném vloupání 

Požehnaný chléb, kamarádi! 
Brzy budeme k vloupání nabíjet, 
co při tom bude jisté, 
také ze severu, jihu a západu, 
dostaví se různí hosté 
docela v tichosti. 

Špatní lidé budou stát 
a koukat trubkou, 
jak je při vloupačce zvykem. 
potom se celá banda bude smát, 
bude velký jásot, 
i když bude také něco pláče. 



Selbst den Bing mit seinen Rotten 
Hi13t man flohnern; - Hi13t man spotten 
was fragt man nach schoflem Feind? 
Er kann uns in allen Fi:illen 
nie ein Netz zum Zoro stellen, 
denn wir haben Gott zum Freund! 

Log' Kammerusch was ich werď sagen 
Schickt Gott schweres Kreuz zu tragen 
nimmt man' s doch geduldig an. 
Denn der' s schickt, der kann's auch nehmen 
Alles steht in seinen Fehmen: 
was Er thut ist toff gethan! 

Sollť Man auch aus der Ohlen schreiten; 
Schmu13en Alle wir: Mit Freuden 
Kohdler Melach, es gescheh'! 
Wir befehlen, wann wir enden, 
unsre N ephesch deinen Handen; 
las sen' s hergen, wie es geh'. 

Hergnen wir hinauf zum Himmel, 
schranzen wir dem W eltgetlimmel 
eine schnode gajo Ratt 
ruhen dann, in Himmelsfreuden 
aus von all' den kohdlen Lei den, 
die man unterkonng' nur hat. 

Samotného ďábla se svou cháskou 
necháme se vysmívat, 
pročpak se ptát po špatném nepříteli? 
On nemůže nás v žádném případě 
nikdy postavit do sítě neštěstí, 
protože máme Boha za přítele. 

Poslyš, kamaráde, co ti povím, 
poslal-li Bůh nést těžký kříž, 
přijmi ho přece trpělivě, 
protože, kdo ho seslal, může ho také 
odejmout, 
vše je v jeho rukách, 
co on činí, dobře činí! 

Mělo by se také z celého světa kráčet, 
my všichni říkáme: S radostí 
Velký Králi se to událo! 
My poručíme, když skončíme, 
svou duši do tvých rukou, 
nech to běžet, jak to jde. 

Stoupáme nahoru k nebi, 
přejeme zdejšímu davu 
dobrou noc, 
odpočívejte pak v nebeských radostech 
od všeho zdejšího utrpení, 
které jen zde dole máme 

jaunerská píseň patrně z Hessenska (Německo) 

6. Feiert Schwaben, feiert ein Freudenfest 
(Hinrichtung des Bayrischen Hiesel) 

Feiert Schwaben, feiert ein Freudenfest 
Und dankt dem lieben Gott 
Der Hiesl, diese Walderpest 
1st endlich einmmal tot 

Der Jagerfeind und Antichrist 
Angst, Gei13el und Komet 
Der euch wie Judas oft gekii13t 
1st wirklich nun labet 
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Slaví Švábsko, slaví radostný svátek 
(Poprava Bavorského Hiesla) 

Slaví Švábsko, slaví radostný svátek 
a děkuje milému Bohu, 
Hiesel, tento mor lesů 
je konečně mrtev. 

Ten nepřítel myslivců a Antikrist, 
obava, pohroma a kometa, 
která vás často jako Jidáš líbala, 
se konečně ztratila. 



Nun liegt der wilde Behemot 
Zur Erde hingestreckt 
Sein Ruhm verwandelt sich in Spott 
Die Schand wird aufgedeckt 

Das Feuer seines Angesichts 
Der Stime Blitz verraucht 
Sobald die Luft des Hochgerichts 
Den Hiesl angehaucht 

Gerichtsdiener, schnauft nun aus 
Und wandert eure Bahn 
Der Hiesl sitzt im Vogelhaus 
Und pfeift euch nicht mehr an 

Sein Kopf, der auf dem Galgen steckt 
Schreit nicht mehr: Hunde weicht! 
Weicht oder das Gewehr gestreckt 
Sonst sterbt ihr ohne Beicht! 

Der gute Stutzen kracht nicht mehr 
Aus seinem Mundloch geht 
Euch zu erschrecken wie vorher 
Kein bleiemes Billet 

Er und sein groBer Hollenhund 
Erschreckte alles zwar 
Jetzt aber kam die letzte Stund 
Sein Mordspiel ist nun gar 

Dergleichen Stolz und Raserei 
Tun in die Uing nicht gut 
Der Himmel hort das Rachgeschrei 
Und fordert Blut fi.ir Blut 

Kommando hin, Kommando her 
Das focht ihn wenig an 
Dem Hiesl wars nichts Neues mehr 
A uf jeden SchuB ein Mann 

Des Lasters Unfug dauert nicht lang 
Die Bosheit wird nicht alt 
Dies lehrt uns Hiesels Untergang 
Die Blutschuld ist bezahlt 

Nyní leží ten divoký Bohemot 
k zemi sražený, 
jeho sláva se změnila v posměch, 
hanba se odkryla. 

Oheň jeho tváře 
jeho čela třpyt se rozplynul, 
sotva Hiesl vdechl 
vzduch popraviště. 

Služebník soudu vydechl 
a putuje svou cestou, 
Hiesel sedí ve velké ptačí kleci 
a už vám nezapíská. 

Jeho hlava na šibenici nastrčená 
už nevykřikne: ., Uhněte psi! 
Uhněte nebo ručnice natažená. 
jinak zemřete bez zpovědi. " 

Dobrá kulovnice už nezarachotí, 
z jejího ústí nevyjde, 
aby vás vylekal jako dřív 
žádný olověný lístek. 

On a jeho velký pekelný pes 
sice všechny polekali, 
teď ale přišla poslední hodinka. 
jeho vražedná hra skončila. 

Taková pýcha a zuřivost 
nemají dlouhého trvání, 
nebe slyší výkřik pomsty 
a požaduje krev za krev. 

Na povel sem, na povel tam, 
to mu málo odporovali, 
Hieslovi nebylo už nic nového 
na každý výstřel jednoho muže. 

Zlořád nepravosti netrvá déle, 
zloba nezestárla, 
to učí nás Hieslův konec. 
krvavá vina je zaplacena. 

kramářská píseň patrně z Bádenska-Wiirtemberska (Německo) 
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7. Leute, horet die Geschichte 

Leute, horet die Geschichte 
Die ich jetzo auch berichte 
Von dem Schiitzen Stiilpner Karl 

Seht in diesem Hauschen klein 
An der Zschop in Scharfenstein 
Wurde dieser Mann geboren 
Den Vater hat er friih verloren 
lm Hungerjahr in tiefer Not 
Die Kindheit armlich, wenig Brot 

Und so wuchs er, wurde alter 
Liebt die schonen groi3en Walder 
Alles was da kriecht und fliegt 
Wird zum Schiitzen, unbesiegt 
Doch ein Armeleutekind 
Keine Jagerstelle findt 

Karlin seinen Jugend jahren 
Mui3te schon viel Leid erfahren 
Holzknechtsarbeit, harte Fron 
Schweres Miihn fiir Wenig Lohn 
Troi3bub wird er bei den Fahnen 
Sich den Weg hinaus zu bahnen 

Der Fiirsten Erbstreit schuf den Krieg 
Nach Bohmen gings, dort rascher Sieg 
Ganz ohne Pulver, ohne Blei 
Unser Karl kam diesmal frei 
Ward vom Militar entlassen 
Mutter konnt die Freud kaum fassen 

Er bekam nun ein Gewehr 
Und der Dienst war nicht so schwer 
Als Jager bei den Offizieren 
Wildert er in den Revieren 
Doch das dicke Ende kamm 
Als man ihn gefangen nahm 

Hier in diesem schonen Saale 
Sitzen Offizieres beim Mahle 
W o das Wildpret wird gefressen 
Doch der Schiitze ist vergessen 
V ergessen a uch das Ehrenwort 
Der Stiilpner sitzt am andern Ort 
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Lidé, slyšte historii 

Lidé slyšte historii, 
kterou vám teď povím 
o střelci Stulpneru Karlovi: 

Podívejte v tomto malém domku 
v Scharfensteinu nad Zschopem 
se tento muž narodil, 
otce brzy ztratil 
v hladovém roce hluboké bídy, 
chodobné dětství, málo chleba. 

A tak rostl, byl starší, 
miloval krásné velké lesy, 
vše co tu leze a létá, 
stane se střelcem, nepřemoženým, 
ale dítě chudých lidí 
nenašlo místo myslivce. 

Kar! ve svých mladých letech 
musel mnoho trápení poznat, 
práci dřevařského sluhy, tvrdou robotu, 
těžkou námahu za málo peněz, 
stal se hochem u vozatajstva u praporu, 
aby si razil cestu ven. 

Kníže začal válku o dědictví, 
do Čech šlo se, tam rychlé vítězství, 
docela bez prachu, bez olova, 
Kar! přišel tentokrát volný 
od vojska byl propuštěn 
matka mohla radost sotva vyjádřit. 

Nyní dostal zbraň 
a služba nebyla tak těžká 
jako myslivec u oficírů 
pytlačil v revírech, 
přece přišel tlustý konec, 
když byl chycen. 

Zde v tomto krásném sále 
sedí oficíři u jídla, 
kde je divočina žrána 
střelec je zapomenut, 
zapomenuto také čestné slovo, 
Stulpner sedí na jiném místě. 



Heran kam die Manoverzeit 
Das Regiment war marschbereit 
Marschieren los im gleichen Schritt 
Sie nahmen den Gefangen mit 
Doch unterwegs ist er gesprungen 
Flirs erste war die Flucht gelungen 

Das Todesurteil gegen ihn 
LieB ihn aus der Heimat fliehn 
Und so blieb er lange fort 
Lebt an ein und anderm Ort 
Zog nach Bohmen und noch weiter 
Heimweh ist oft sein Begleiter 

Kam vom Si.iden nach dem Norden 
1st ihm wenig Gli.ick geworden 
In Bayreuth im Bayemland 
Fiel er gar in Werberhand 
Und er kam mit Spott und Hohn 
Nach Spandau in die Gamison 

In Jena am Entscheidungstag 
Traf PreuBen der V emichtungsschlag 
Sti.ilpner nutzt die Stunde jetzt 
Er entfemt sich abgehetzt 
Halb blessiert sucht er die Flucht 
Frei ist er von PreuBens Zucht 

Er ertrug ein ein langes Leben 
Hat den Armen stets gegeben 
Doch alleingestellt der Mann 
Nicht die Welt verandem kann 
Mutig war er seinerzeit 
Jederzeit zur Tat bereit 

Konig war er dieser Walder 
Schi.itzte armer Bauem Felder 
Vor dem Wild, und mit Erbarmen 
Teilt die Beute mit den Armen 
Seine Ki.ihnheit und sein Mut 
Tat dem armen Volke gut 

Přišel čas manévrů. 

regiment byl připravený pochodovat, 
mašírovat pryč stejným krokem, 
vzali vězně s sebou, 
přesto cestou utekl, 
na poprvé se mu útěk podařil. 

Rozsudek smrti 
ho přiměl uprchnout z vlasti, 
zůstal dlouho pryč, 
žil na jiném místě, 
táhl do Čech a ještě dále, 
stesk po domově ho často doprovázel. 

Táhl křížem krážem, 
málo při něm stálo štěstí. 
v Beyreuthu v Bavorsku, 
padl dokonce do rukou verbířů, 
a přišel s posměchem a výsměchem 
do Spandau do garnizóny. 

V Jeně v rozhodující den 
zasáhl Prus zničující bitvou, 
Stiilpner využil chvíli, 
spěšně se vzdálil, 
poloraněný hledal útěk, 
osvobozený od pruské kázně. 

On snášel dlouhý život, 
vždy dával chudým, 
přestože sám stojící muž 
nemohl změnit svět, 
statečný byl tehdy, 
vždy k činu připravený. 

Byl králem těchto lesů. 
chránil pole chudých sedláků 
před zvěří, a se soucitem 
dělil kořist s chudými, 
jeho statečnost a jeho odvaha 
činila chudému lidu dobro. 

kramářská píseň ze Saska (Německo) 
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8. Auf a uf, ihr Kameraden 
(Aufruf des Rauberhauptmanns 
Schinderhannes) 

Schinderhannes: 
A uf auf, ihr Kameraden 
Bei finstrer Nachteszeit 
Zeigt eure Heldentaten 
Es schlafen allbereit 
All Richter und all Schergen 
U nd was uns schrecken kann 
Ihr durft euch nicht verbergen 
Wenn ihr greift mutig an 
Complott: 
So gut ein Jeder kann! 

Sch: Tut euch nicht lang bedanken 
Eilt hin nachjenem Platz 
Wo in geftillten Schdinken 
Liegt manch verborgner Schatz 
Erbrechet Tur und Schl6sser 
W o groB Palaste sein 
Durchbohrt geftillte Fasser 
U nd trinkt den besten W ein 
C: Dann schenken wir uns ein! 

Sch: Doch hohrt die Bitt der Armen 
Springt bei in ihrer Not 
Mit ihnen habt Erbarmen 
Mit ihnen teilt das Brot 
Den Wandrer auf der StraBen 
LaBt unbehelligt gehn 
Auf solche solit ihr passen 
Die Armut nur verschmahn 
C: Das soll sehr wohl geschehn! 

Sch: Beschafft euch hubsche Kleider 
Wenn in die Stadt ihr geht 
Prahlt nicht wie Barenhauter 
Benehmt euch ganz honnet 
Doch spurt mit Luchsenaugen 
Gelegenheiten aus 
Und sollte euch was taugen 
Das nehmt mit euch nach Haus 
C: Wir machen uns nichts draus! 
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Vzhůru, vzhůru, kamarádi 
(Volání loupežnického hejtmana 
Schinderhannese) 

Schinderhannes: 
Vzhůru, vzhůru, kamarádi 
za temného nočního času 
ukažte své hrdinské skutky, 
když všichni spí, 
všichni rychtáři a drábové 
a co nás může polekat. 
Netřeba vám se skrývat, 
když můžete statečně zaútočit. 
sbor: 
Jak jen každý umí! 

Sch.: Neděkujte se dlouho, 
pospěšte tam na ono místo, 
kde v naplněných skříních 
leží mnohý skrytý poklad. 
Vyražte dveře a zámky, 
kde velké paláce jsou, 
provrtejte plné sudy 
a pijte nejlepší víno. 
Sb.:: Potom si nalejeme! 

Sch.: Přece slyšte prosbu chudých, 
přispějte jim v jejich nouzi, 
s nimi mějte soucit, 
s nimi si dělte chléb. 
Vandrovníky na cestách 
nechte pokojně jít, 
na takové máte dávat pozor, 
chudobu jen snižovat. 
Sb.: Jen ať se tak stane! 

Sch.: Opatřte si pěkné šaty, 
když půjdete do města, 
nechlubte se medvědí kůží, 
chovejte se docela urozeně. 
Sledujte číhavým okem 
příležitost 

a kdyby se vám mělo něco hodit, 
vemte to s sebou domů. 
Sb.: Z toho si nic neděláme. 



Sch: Tut hi.ibsche Madchen halten 
Zu eurer Herzensfreud 
Und laBt den Alten walten 
Er hilft euch jederzeit 
Sollts euch an Nahrung fehlen 
Der Bauer hat noch Schaf 
Konnt ihr bei Tag nicht stehlen 
So stehlt sie ihm im Schlaf 
C: Ja Hansel, so ists brav! 

Sch: Sollt euch letztendlich dri.icken 
Wohl die Verhaftungsqual 
So schont nicht eure Ri.icken 
Einmal fi.ir allemal 
Bleibt euch nach Rutenstreichen 
Des Mundes SchloB nicht zu 
So seid ihr blasse Leichen 
Es geht dem Galgen zu 
C: Dann heiBt herab die Schuh! 

Sch: Raumt uns die Galgenwiesen 
Einst einen Wohnplatz ein 
Wo uns die Raben gri.iBen 
W as kann vergni.igter sein? 
Dort ist der Himmel heiter 
Bei schoner Sommerszeit 
Stehn Blumen, Gras und Krauter 
Zu unsrer Lust bereit 
C: Das ist die letzte Freud 

Sch.: Dbejte o hezké dívky 
jako své důvěrné přátele 
a nechte starého vládnout, 
on pomůže vám v každém čase. 
Kdyby vám měly potraviny chybět, 
sedlák má ještě ovce, 
nemůžete-li krást ve dne, 
olupte ho ve spánku. 
Sb.: Ano, Hansi, takje to správně! 

Sch.: Kyby vás konečně měli tlačit 
snad muka vězení, 
nešetřte svá záda 
jednou provždy. 
Nezůstane-li po ránách holí 
zavřený zámek vaších úst, 
takjste bledé mrtvoly, 
jde se k šibenici. 
Sb.: To znamená sundat si boty 

Sch.: Zařiďme si na louce se šibenicí 
jednou své bydliště, 
kde nás budou krkavci zdravit, 
co může být radostnějšího? 
Tam je nebe jasné 
za krásného letního času 
stojí květiny, tráva a bylinky 
připraveny k naší radosti. 
Sb.: To je ta poslední radost. 

kramářská píseň (Německo) 
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9. leh bin schon weit in der Welt 
rumkommen 

leh bin schon weit in der Welt rumkommen 
In dem Wald nahm man mich gefangen 
Man fi.ihrt mich in die Stadt hinein 
W o ich sollt gefangen sein 

Auf das Rathaus tut man mich fi.ihren 
Zwei- dreimal zu Examinieren 
Man schreibt mir jedes Wortlein auf 
Und fi.ihrt mich in den Turm hinauf 

In dem Turm hab ich gesessen 
Schlechte Speis hab ich gegessen 
Aber endlich kam die Stund 
Wo ich nichts mehr essen kunnt 

Ach Gott, was wird meine Mutter sagen 
Wenn sie hort die harten Plagen 
DaB ich in meinenjungen Jahren 
Schon so viel Boses hab getan 

Johannes Btickler ist mein Name 
Zweiundzwanzig sind meine Jahre 
Zwei Tag, zwei Nacht vor meinem End 
Empfing ich auch das Sakrament 

Das Gertist will ich besteigen 
Jesus, Maria sind meine Zeugen 
J esus, Maria ruf ich an 
DaB sie sich meiner nehmen an 

Das Gertist will ich betreten 
Funf V aterunser will ich beten 
Ftinf Vaterunser insgeheim 
Das soll auch mein Letztes sein 

Ade, Vater, ade, Muter 
Ade Schwester, ade, Bruder 
Wascht eure Hande in meinem Blut 
Denn das Scheiden tut nicht gut 

Dlouho jsem už po světě chodil 

Dlouho jsem už po světě chodil, 
v lese mě lapili, 
vedou mě do města, 
kde mám být uvězněn. 

Povedou mě na radnici 
dvakrát, třikrát k výslechu, 
zapíšou každé mé slovíčko 
a vedou mě nahoru do věže. 

Ve věži budu sedět 
špatné jídlo budu jíst, 
ale konečně přijde hodina, 
kdy nebudu už moci jíst. 

Ach Bože, co řekne moje matka, 
až uslyší o krutých útrapách, 
že jsem již ve svých mladých letech 
tolik zlého udělal. 

Johannes Biickler je mé jméno 
je mi dvacet dva let, 
dva dny, dvě noci před mým koncem 
přijímám také svátost. 

Na lešení chci vystoupit, 
Ježíš, Marie jsou mými svědky, 
Ježíše, Marii budu volat, 
aby se mě ujali. 

Na lešení chci vkročit, 
pět otčenášů se chci modlit, 
pět otčenášů potají, 
to bude také mé poslední. 

Adié, otče, adié, matko, 
adié, sestro, adié, bratře, 
umyjte si ruce v mé krvi, 
protože loučení nedělá dobře. 

zlidovělá či lidová píseň z Porýnské Falce (Německo) 
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10. Und i trau minet eini (Grasel Lied) 

Und i trau minet eini 
Sitzn ďRauber drinna 
San kohlschwarze Manner 
Tan ďLeit umbringa 
Die habn eame Gsichter 
Mitn KohlruaB angeschmiert 
Und den holt der Teufel 
Der si da einiriihrt 

Der Wirt muaB in Keller 
MuaB an Wein auffiholn 
Daweil, ja daweil habn ďReiba 
Sein Ladl Geld g' stohln 
Dann packens die Stalldirn 
Die schreit: Gebts a Ruah 
Doch ďReiba, do lachen 
Und packen fest zua 

Auf amol geht ďTí.ir auf 
Kummt der Grasl eini 
Der schreit: Os Falloťn 
Horts nur ja glei aufmi 
LaBt gschwindi die Dirn los 
Gebts dem Wirtn sein Geld 
Mi holen uns von ďReichen 
Alles, was uns no fehlt. 

Netroufám si dovnitř (Píseň o Graslovi) 

Netroufám si dovnitř, 
sedí loupežníci vevnitř, 
jsou to muži černí jako uhel, 
zabíjejí lidi. 
Mají změněné obličeje 
zamazané sazemi 
a čert vezme toho, 
který je zde vyruší 

Hostinský musí do sklepa, 
musí přinést víno 
a na to loupežníci 
jeho skříňku s penězi ukradli 
Zmocní se děvečky 
která kříčí: ., Dejte pokoj. " 
ale loupežníci, ti se smějí 
a pevně ji přitáhnou. 

Najednou se otevírají dveře, 
vchází Grasel, 
křičí: " Vy lotři, 
hned s tím přestaňte, 
nechte rychle děvečku, 
dejte hostinskému jeho peníze, 
vezmeme si od bohatých 
vše, co nám ještě chybí. " 

patrně zlidovělá či lidová píseň (Rakousko) 

ll. Die Armut, die war freilich schuld 

Seit dem ersten Mai ist uns bekannt 
der Hemsbacher Raub im badischen Land, 
der unser Leben hat verkí.irzt 
und uns in groBes Leid gestlirzt. 

Die Armut, die war freilich schuld, 
weil man sie nicht mehr hat gedulďt. 
Die meisten Herrn sind schuld daran, 
daB mancher tut, was er sonst nicht getan. 

Drum sind wir jetzt, wir arme Leuť, 
in diesem Fall, der uns gereut, 
sind unsrer flinfe arretiert, 
nach Heidelberg in Arrest geflihrt. 
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Chudoba byla arci vina 

Od prvního máje je nám známa 
hemsbašská loupež v bádenské zemi, 
která naše žití zkrátila 
a do velkého trápení nás uvrhla. 

Chudoba, ta byla arci vina, 
protože jsme ji už nechtěli snášet. 
Většina pánů je vina tím. 
že mnohý dělá, co by jinak nedělal. 

Proto jsme nyní, my ubozí lidé, 
při této události, která nás zarmucuje, 
bylo nás pět uvězněno, 
do heidelberského vězení odvedeno. 



Valentin Krahmer der erste war, 
der machts den Herrn gleich offenbar, 
wer diesen Raub und Mord verrichťt, 
und sagts den andern ins Gesicht. 

Danach wir andre gestanden ein 
durch Kerkerstrať und Kettenpein, 
daB wir gewesen auch dabei 
und daB die Armut schuld dran sei. 

lm Oktober ward das V erhor geschlossen, 
viel Tranen haben wir vergossen. 
Gott, der in alle Herzen sicht, 
doch dieser, der verlaBt uns nicht. 

Ob uns schon viele Menschen hassen, 
tun wir uns doch auf Gott verlassen, 
denn er ist doch derselbe Mann, 
der des Menschen Herz regieren kann. 

Unsern armen Weibern und Kinderlein 
mag Gott nun ein Begleiter sein, 
da du doch selbst, Herr Jesu Christ, 
der armen W aisen Vater bist. 

Jetzt wollen wir das Lied beschlieBen; 
doch lasse sichs niemand verdrieBen 
ist vielleicht ein Fehler drein, 
das macht, weil wir nicht studieret sein! 

Valentin Kramer byl první, 
který pánům vyjevil, 
kdo tuto loupež a mord vykonal 
a řekl to ostatním do očí. 

Potom my ostatní přiznali 
skrze trest vězení a trápení v řetězech, 
že jsme při tom také byli 
a že je tím vina chudoba. 

V říjnu byl výslech ukončen, 
mnoho slz jsme prolili. 
Bůh, který do všech srdcí vidí, 
ten nás přesto neopustil. 

At' už nás mnozí lidé nenávidí, 
spoléháme přece na Boha, 
nebot'je přece tím, 
který umí lidským srdcím vládnout. 

Naším ubohým ženám a dětem 
může být Bůh nyní průvodcem, 
ano ty sám, Pane Ježíši Kriste, 
jsi otec ubohých sirotků. 

Nyní chceme píseň ukončit; 
přece nenechte si nikdo omrzet, 
je v ní pravděpodobně nějaká chyba, 
to je tím, že nejsme študovaní. 

Philipp Friedrich Schiitz 

12. Abschiedslied 

Nun hor, mein lieb' Cathrinchen: 
Es kommt nun bald die Zeit, 
Die Dich, mein schones Bllimchen, 
Von mír in Tranen scheiďt. 
Denk an die frliheren Zeiten, 
Die ich schon oft bedacht, 
Die wir in Freud' und Lei den 
Oft haben zugebracht! 
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Píseň loučení 

Nyní poslyš, má milá Kačenko, 
už brzo přijde čas, 
který tě, má krásná květinko, 
ode mě v slzách rozloučí. 
Pomysli na dřívější časy, 
o kterých jsem často uvažoval, 
které jsme v radosti a trápení 
často trávili. 



Viel Seufzer tu ich schicken 
Zu Dir, geliebtes Kind! 
Konnťst Du sie nur erblicken, 
So war Dein Herz entzunďt. 
Oft fiihl in Deinen Armen 
leh in dem Traume mich, 
Empfinde Dein Erbarmen 
Und glaub: Du trostest mich. 

Drum schlag, mein liebes Weibchen, 
Die Trauer aus dem Sinn, 
Und denk in groBter Freude, 
DaB ich gefangen bin! 

Das Herz mocht mir zerbrechen, 
Ja, das muB ich gestehn, 
Weil ich Dich nicht darf sprechen, 
Dich nicht einmal darf sehn. 
Auch unsre armen Kinder, 
Die unverstandig sein, 
Denn sie sind noch Unmunder, 
Sind schon in dieser Pein. 

Die Freude ist verschwunden 
In dieser Zeitlichkeit. 
Bald schliigt die Trauerstunde, 
Die uns hienieden scheiďt. 
Nur Gott kann uns jetzt helfen, 
Sonst bleibet uns kein Freund, 
Was fragt man nach den Wolfen, 
Wenn seine Hilf erscheint! 

Drum schlag, mein liebes Weibchen, 
Die Trauer aus dem Sinn, 
Und denk in groBter Freude, 
DaB ich gefangen bin! 

Mnoho povzdechů ti posílám, 
milované dítě! 
Kdybys je jen mohla spatřit, 
tvé srdce by se zapálilo. 
Často se cítím v tvé náruči 
ve snech mých, 
cítím tvůj soucit 
a věřím, že mě utěšuješ. 

Proto přemáhám, má milá ženuško, 
smutek ve své mysli, 
a pomýšlím v největší radosti, 
že jsem byl chycen. 

Srdce by mě chtělo rozlomit, 
ano, to musím přiznat, 
protože s tebou nesmím mluvit, 
nesmím tě ani jednou vidět. 
Také naše ubohé děti, 
které ještě nemají rozum, 
neboťjsouještě nedospělé. 

jsou už v tomto trápení. 

Radost zmizela 
v tomto pozemském životě. 
Brzy udeří smutná hodina, 
která nás zde na zemi rozloučí. 
Jen bůh nám nyní může pomoci, 
jinak nám nezůstal žádný přítel, 
co se ptát na vlky, 
když se jeho pomoc objeví! 

Proto přemáhám. má milá ženuško, 
smutek ve své mysli, 
a pomýšlím v největší radosti, 
že jsem byl chycen. 

Philipp Friedrich Schiitz 
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II.b Česká oblast mimokarpatská 

13. Nová píseň o hlavním raubíři Kráslu 

Chcete zvědět historii 
o bandýtovi Kráslu: 
týž zločinec, žil jen v boji 
proti celému lidstvu. 

Trudným rykem naplňoval 
všecky husté pustiny: 
v stínu lesním lid mordoval, 
nešanoval chudiny. 

K tvrzům nosil pobořeným, 
co s bandou svou odejmul, 
k skálám vlekl nakloněným 
kořistě, co ukradnu!. 

V tamté straně zahynuli 
láska, štěstí, radosti, 
neřesti se vyhrnuli, 
kamkoliv ved své hosti. 

Ach! Tuť člověka se bojí 
člověk jako potvory, 
neb si petrák statky svoji, 
plaší lidé za hory. 

Jako proudové se hrnou 
loupežníci zuřiví, 
lidé ve vesnicích tmou, 
v pouště běží bázliví. 

Jen malá žena bez pomoci 
v chaloupce své zůstává, 
ouzkostí schne ve dne v noci, 
doufá i se obává. 

Tuť své dítě k prsům vine 
s svým se loučí miláčkem, 
hořce vzdychá, v slzách plyne, 
i já zajdu s synáčkem. 

Slyší hřmot a zbraně třeskot, 
vidí statky hořeti, 
již ji smrti ohněbleskot, 
již se tiskne k dítěti. 
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Na tom zběř ta nemá dosti, 
že hoří již chudá ves, 
Krásl vede líté hosti 
na hraběcí krásný tvrz. 

Šturmovalť jest dlouho dosti 
na to pevné stavení, 
až naposled v své zteklosti 
rozkaz dal k zapálení. 

Všecko v zámku pryč utíká, 
jen ne outlá hraběnka, 
ruce spíná, na zem kleká 
před Kráslem ta panenka. 

Kříčí jak hrom hulákaje: 
"Honem slečno, zlato sem!" 
Přitom mečem dobývaje 
hrozí, že ji vrazí v zem. 

"Kdežbychom já zlato vzala," 
mluví slečna zkroušeně, 
"ráda bych ti perle dala, 
jenom život daruj mě." 

A hned co kat uchopuje 
dítěte se outlého, 
ruku spěšně natahuje 
a meč vrazil do něho. 

Krví zkrápen pryč pospíchá -
bandě velí běh ... v les, 
skrz špehýře, že doslýchá, 
má tudy j edeti farář dnes. 

Outok na něj učiňte, 
ať vyzná, kde stříbro má, 
klíče mu hned vytočíte, 
zabte jej tulichama. 

Faru pak hned vydrancujem, 
jakmile večír bude, 
ouprkem se ode berem 
z Čech do země rakouské. 

V rasovnách nám bude nocleh, 
ve dne budem loupežit, 
v skalních děrách máme pelech, 
tam se budeme dělit. 
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Pravil a hned v kočár skočil, 
z očí jim pryč odjížděl, 
zatím si již mozek stočil, 
k spravedlnosti vstříc páděl. 

Nedaleko města Rohu 
v Rakousích byl polapen, 
tam ho popadli za nohu, 
opásali řetězem. 

Lískovkou donucen vyznal, 
kde se banda zdržuje, 
na šibenici konec vzal, 
žádný jej nelituje. 

Toť jest příklad pro ležáky, 
jenž chtí bohatství míti, 
tehdy na ty darebáky 
musí právo zlý býti. 

kramářská píseň z jižní 
Moravy (Česká republika) 

14. Veliký loupežník Babinský 
(Píseň o jeho celém živobytí, jeho skutcích a trestu) 

Před semdesáti skoro lety 
narodil se možným rolníkům 
outlý synáček a ten když zrostl 
brzy, opustil otcovský dům. 

Do Litoměřic šel na študie, 
kde se učil s velkou pilností, 
brzy ale povolán byl domů, 
aby obstarával rolnosti. 

Na to když mu rodiče zemřeli, 
starší bratr statek sobě vzal, 
hošík ale dosáh vyšší léta, 
na vojnu se k dělostřelcům dal. 

Na vojně si udělal pak známost 
s hezounkou a hodnou dívčinkou, 
chudé matičky jedinou dcerou, 
s dobrou milovanou Lidunkou. 

Ta když s matkou v nouzi velké byla, 
chtěl jim jinoch něčím přispěti, 
a tu nejprv sešel s cesty pravé, 
které se měl vždycky držeti. 
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Ukradl jest svému setníkovi 
pokladnici s mnoha penězi, 
dal jí dívce, aby trestu ušel, 
uprch' z vojny, běžel za lesy. 

Tu pak jméno Babinský si hned dal, 
bandu zločinců si zverboval, 
s kterýmiž pak loupežnické skutky 
ve vůkolí páchat započal. 

Boháčům a lichvářům bral jmění, 
chudého prý vždycky ušetřil, 
ano peníze, co odňal možným, 
často s potřebnými rozdělil. 

Aby skrejš a doupě loupežnické 
lidu nepřístupné učinil, 
často za ducha neb za strašidlo 
přestrojen se v lesích objevil. 

Tím pak sebe a svou celou rotu 
chránil dlouho před vyzrazením, 
neb se sprostý lid bál jíti k místům 
od obludných příšer zrejděným. 

Jednou Babinský dal rolníkovi 
sumu peněz, aby domů šel 
a mu v noci hostinu vystrojil, 
ku které on s bandou přijít chtěl. 

Ve vesnici hned se rozhlásilo, 
že tam v noci přijde Babinský; 
tu hned rolníkův dům obklopila 
silná stráže a lid zámecký. 

Babinský však místo k rolníkovi 
se svou rotou do zámku se vdral, 
tam co zatím čeleď ve vsi byla, 
klenoty a pokladnice vzal. 

Tak to po dlouhá prováděl léta, 
právům vyhýbal se s chytrostí, 
konečně se míra dovršila 
a on propad spravedlnosti. 

Za loupežné skutky do žaláře 
na dvacet let odsouzen jest byl, 
kterýž trest se na něm na Špilberku 
a v Kartouzích zcela vyplnil. 
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Nyní sedmdesát roků starý 
po přestálém trestu vyšel ven, 
Bože, dejž, by tímto přísným trestem 
pro svůj celý věk byl polepšen. 

kramářská píseň z Čech (Česká republika) 

15. Babinský žije! 
(Po dvacítiletém vězení, čistý zas mezi námi) 

Jaká bouře na tom světě 
sem tam člověkem zniká, 
někomu zde štěstí květe, 
časem i bol proniká; 
ukrutní jsou osudové, 
jenž vedou člověka dnové, 
těžko se protiviti, 
co má koho potkati. 

Babinský byl syn rolníka, 
od dětinství ctný, mravný, 
a škola litoměřická 
dala mu osvětlení, 
študoval vědy latinské, 
byl jinoch velmi hrdinský, 
rád mnoho kněh četl, 
v kterých svou mysl spletl. 

Povolán pak k otce svému, 
který brzyčko zemřel, 
bratr jeho se jal domu, 
Babinský díl obdržel, 
dále nemohl studovati, 
dal se k vojsku zverbovati, 
co dělostřelec švarný, 
byl v setnině vážený. 

Miloval švarnou Lidunku, 
která byla chudobná, 
ta měla starou matinku, 
nad hrobem nakloněná, 
Liduška se roznemohla, 
zásoby žádné neměla, 
to Babinského hnětlo, 
do neštěstí ho spletlo. 

Láska k dívce, k člověčenstvu, 
dojala ho velice, 
věděl, že je naplněna 
setníka pokladnice, 
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uzmul ji, desentiroval, 
ubohý, v lesích se skrýval, 
při hlůze loupežnické 
vyvolen byl za vůdce. 

Jeho velká radost byla 
lidem chudým dávati, 
bohatým zkáza hrozila, 
kde mohl koho obrati; 
jeden zeman svoje jmění 
měl již celé prodloužený, 
tomu též chtěl pomoci 
a buchráře podvésti. 

Wallenfeld, bankéř veliký, 
chtěl mít dceru zemana, 
činil všeliké námitky, 
by mu byla oddaná, 
ona však již milovala 
svoje srdéčko zavdala 
Adolfovi chudému, 
mládenci spanilému. 

Babinský je chtěl spojiti, 
poslal k Wallenfeldovi, 
aby se nechal viděti, 
na zámek k zemanovi, 
by vzal sebou dlužní spisy, 
že se s ním chce spořádati, 
dcera, že již svolila, 
by mu svou ruku dala. 

Bankéř ještě tohoto dne 
k zemanovi si vyjel, 
ale sotva po hodině 
v jiné doupi se viděl, 
loupežníci jsou ho jali, 
a svému vůdci dodali. 
Babinský mu přikázal, 
by mu všecky spisy dal. 

Musel všecko podepsati 
a pečetí potvrdit, 
zemanovi vše vrátiti, 
jeho dcery se odřícti. 
Ty věci poslal do zámku, 
jemu pak ještě dal směnku, 
peněz štyry tisíce, 
vyplatit do měsíce. 
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Radost velká u zemana 
byla k nevyslovení, 
hned byla Pepinka daná 
Adolfu k zasnoubení, 
všichni Boha velebili, 
že jsou se dluhu sprostili, 
buchrář bolestně vzdychal, 
Babinský ale plesal. 

Jednou kráčel jak myslivec, 
sedlák tu ved kravičku, 
byla hotový kostlivec, 
on s ním postál trošičku, 
krátce se od něj dozvěděl, 
že je dvě stě v ouřad dlužen. 
Babinský mu dvě stě dal, 
byl je ouřadu podal. 

Při tom mu také přikázal, 
by vystrojil večeři, 
kdyby se ho někdo tázal, 
kdo ho tak obdařil: 
Byl tu myslivec Babinský, 
přijde zítra s dvanácti, 
u mně chce stolovati, 
se mnou se radovati. 

To bylo všude hlídání, 
všady lid ozbrojený, 
na Babinského čekání, 
i osoby ouřední. 
Ale kde pak byl Babinský? 
Ten si počínal hrdinský, 
v důchodě kasu vybral, 
by chudé obdaroval. 

Jedenkráte ve své sluji 
slyšel blízké bouchání, 
sebral brzy smysle svoji, 
že to jsou doly horní, 
vloudil se tam co duch horní, 
slyšel divné hovoření, 
jak jeden horník pilný 
chtěl mít děvče milený. 

U schoval 300 tolarů, 
jak chtěl jeho tchán míti, 
dostal přesmutnou novinu, 
když se myslel ženiti, 
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že bratr jeho vyhořel, 
on svou nevěstu oželel, 
z pravé lásky bratrské, 
dal mu peníze všecky. 

Babinský jsa citem hnutý 
nad těma to miláčky, 
nechal soudek naplniti, 
do něj zas ty tolárky, 
do rozpuklin ho schoval tam, 
kde ten havíř pracoval, 
na soudku podepsání, 
že jsou pro něho dány. 

Babinského heslo bylo: 
činit blaho chudému, 
ale zkázou vždycky hrozil 
každému bohatému. 
Že byl k lidem dobročinný, 
dosáhl věku prodloužení, 
dvacet let ve vězení 
oplakával své činy. 

Jako oheň zkouší zlato, 
by se čistě zaskvělo, 
tak nyní vyšel na světlo, 
srdce se jeho chvělo, 
stařec let sedmdesáte, 
radostí srdečně pláče, 
rád by ten svět obejmul, 
na své srce přivinul. 

Dlouho želel činu svého, 
velké činil pokání, 
Bůh mu dal věku dlouhého, 
vystoup' zas očištěný. 
Včí božské smilování 
je než lidské provinění, 
Bůh nás i jej miluje, 
nechť ať Babinský žije! 

kramářská píseň ze Čech (Česká republika) 

16. Na kopečku v Africe 

N a kopečku v Africe, 
stojí stará věznice, ach ouvej. 
Na kopečku v Africe, 
stojí stará věznice, ach jo. 
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Vězňové se tetelí, 
že maj ženský v posteli. 

Mezi nima Bábinskej, 
starej lotr mexickej. 

Běž, Babinskej, běž dolu, 
máš tam vzácnou návštěvu. 

Šel Bábinskej, šel dolu, 
uviděl tam svou ženu. 

"Běž, má milá, běž domů, 
já mám zejtra popravu." 

Jak to milá slyšela, 
škytla, prdla, omdlela. 

Když ho vedli uličkou, 
píchl kata vidličkou. 

Když ho vedli na stržku, 
dal katovi na držku. 

Když mu hlavu sekali, 
trenýrky mu skákaly. 

Když mu hlavu usekli, 
trenýrky mu utekly. 

Když se znovu narodil, 
vypadal jak krokodýl. 

Když ho máma umyla, 
vypadal jak gorila. 

Když mu dala čepeček, 
vypadal jak blbeček. 

Když mu byly dva roky, 
chtěl po mámě Suzuki. 

Když mu bylo šestnáct let, 
chtěl po mámě kulomet. 

Když mu bylo šedesát, 
chtěl po mámě celej stát. 

Když mu bylo sto roků, 
chtěl po mámě Škodovku. 
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Škodovka mu ujela, 
Babinskýho přejela. 

Když mu bylo let tisíc, 
střelili ho na měsíc. 

Když mu bylo milión, 
posral celej stadión. 

v současnosti ústně tradovaná píseň 
v dětském prostředí (Česká republika) 
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II.c Karpatská oblast 

17. Zavolajte ně Ondráša 

Zavolajte ně Ondráša, nech čuje mé učení, 
keré já mu, otec starý, dávám při svém skončení. 

Ty, Ondrášu, synu milý, ty sa dobře měť budeš, 
ty máš srce jako zbojník, tak si peněz dobudeš. 

A v noci sa ty ubíraj k dědinám při měsíčku, 
a ve dně sa zas vyhřívaj na horách na slunečku. 

Per, zabijaj, kraď, obíraj, neboj sa zlej nehody, 
per, zabijaj, kraď, obíraj, co sa ti gde přihodí. 

A dyž potkáš žida íti, jeho boží stvoření, 
ptaj sa, co to nese v ranci: pálenku leb koření. 

Dyž ti bude odpovědať, daj si pozor na řeči, 
jak nebude odpovědať, per, ež duša vyletí. 

Ober dycky bohatého a rozdaj to chudině, 
skryj sa v horách v nebezpečí, zdržuj sa na Beskydě. 

Tam na zámku vylup kasu, vyber všecky rynščáky, 
najlepší sú bajom báky a ty zlaté dukáty. 

Nedaj strachu znať na sobě, dyž uvidíš vojáka, 
hned' z hbitosťú a rychlosťú hoď gulku do pluháka. 

Zhoď ho na zem, strhni dolu, kyjem mu zlámaj nohy, 
sedni si na jeho koňa a utíkaj pod hory. 

Jedenást měl kamarádú, Ondráš starším zbojníkem, 
Juráš ho v hospodě zabíl jeho vlastním obuchem. 

zlidovělá píseň z Valašska (Česká republika) 

18. Ondraš, Ondraš 

Ondraš, Ondraš, 
včilej sobě rozvaž, 
aj včilej sobě rozvaž, 
keru cestu iť maš. 

Pujděm, pujděm, 

hore dolinami, 
aj hore dolinami, 
pujdě pambu s nami. 

267 



Pujděm, pujděm, 

hore do kopečka, 
aj bude o mě plakat' 
moja galanečka. 

Hory, lesy, 
stromečku březovy, 

aj stromečku březovy, 
listečku javorovy. 

z Valašska (Česká republika) 

19. Na Kaňúrském vršku 

Na Kaňúrském vršku, hej, 
jasný ohník horí, hej, 
a okolo něho 
dvanást chlapců chodí. 

Chodija,chodija,h~, 

obušky zdvihajú, hej, 
Ondráša, Juráša 
věrně si vartujú. 

Hore háj, dole háj, hej, 
pode hájom chodník, hej, 
můj otec býl dobrý, 
já mosím byt zbojník. 

z Valašska (Česká republika) 

20. Oj, oj, oj, gdziez Ondraszek mily 

Oj, oj, oj! 

Gdziez Ondraszek mily, 
Cózescie zrobili? 
Ze ci~ Bóg tak strestal, 
I nigdy nie przestal, 
Któz ci tak podeslal? 

Gdzie sc:t twoje szaty? 
Gdzie twój lancuch zloty? 
Gdzie S't pasamany. 
Husar prymowany, 
I kabat czerwony? 
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Gdzie pasy bogate 
I janczary zlote? 
Gdzie S'l nogawicie 
I srebme babice, 
Biale rtťkawice? 

Gdzie masz czyzmy zóhe, 
Przy nich wst'lzki zlote, 
Gdzie strztťpki swieC'lCe, 
Podkówki iskrz'lnce, 
Ostrogi brztťCZ'lce? 

Gdzie jest twój karabin, 
Którys celnie nabil, 
Gdzie S'l twe naboje, 
Pistolety twoje, 
I te noze twoje? 

Gdzie cedrowa flinta? 
Gdzie spaniala pinta, 
Obuszek mistemy, 
Z których miald sily, 
N asz Ondraszek mi ly? 

Gdzie jest twoja glowa, 
Pitťkna kadzierzawa? 
Gdzie twe wlosy sliczne, 
Rumiane oblicze, 
U sta koraliczne? 

Oczy jako strzaly, 
Rtťce jako skaly, 
Nogi twoje silne 
W ucieczce nieomylne, 
Gdzieze sitť podzialy? 

Gdzie twa umiejtťtnosé? 
Gdzie sila i zrtťcznosé? 
Gdzie smialosé takiego 
Dowódzcy mtťznego, 
Jak sokól wartkiego? 

Jui: jest wszystko darmo, 
Wojsko robi larmo 
I juz widzieé ogien, 
Kazdy z swoim koniem, 
Idzcie z Panem Bogiem! 

zlidovělá píseň patrně z Horního Slezska (Polsko) 
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21. Ej, zapískau Jánošík 

Ej, zapískau Jánošík, 
zapískau Jánošík 
na skale trenčanskej, 
ej, na skale trenčanskej. 

Ej, čuli ho muádenci 
na straně moravskej. 

Ej, schodíja sa chuapci 
z moravskej stolice. 

Ej, chystajte si, páni, 
pěkné šibenice. 

Ej, majú oni, majú, 
obušky brúsené. 

Ej, pistole za pasem 
stríbrem vybíjané. 

Ej, poďme, chuapci, poďme, 
už Jánošík vouá. 

Ej, sem poďte družino, 
sem pěkně dokoua. 

z Valašska (Česká republika) 

22. Čo sa stalo v bore 

Čo sa stalo v hore 
v tom liptovském dvore, 
chytili tam Jánošíka 
s dievčatom v komore. 

A keď ho chytili, 
hned' ho povazali 
a do mesta Mikuláša 
došikovať dali. 

Ti liptovskí páni 
takto ho vítali: 
"A ty vtáčku, jarabáčku, 
už sme ťa chytili." 
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"Prosím vás, pánovia, 
prosím po prvýkrát, 
dovol'te mi moj opasok 
opásat' ešte raz." 

Oni mu nedali, 
lebo sa ho báli, 
oni mu ten svoj opasek 
opásat' nedali. 

"Prosím vás, pánovia, 
prosím po druhýkrát, 
dovol'te mi sekerečku 
ešte raz do ruky vzat'." 

Oni mu nedali, 
lebo sa ho báli, 
oni mu tú sekerečku, 
do rúčky nedali. 

"Prosím vás, pánovia, 
prosím po tretíkrát, 
dovol'te mi moju milú 
ešte raz pobozkať." 

Oni mu ju dali, 
lebo sa nebáli, 
oni mu tú jeho milú 
pobozkati dali. 

Hučia hory, hučia, 
už Janíčka mučia. 
Ešte oni hučať budú, 
keď ho oni vešať budú. 

Plače strom zelený, 
plače aj osika, 
ver viac nezahynie 
meno Jánošíka. 

z Oravy (Slovensko) 

23. Bol by ten Jánošík 

Bol by ten Jánošík, 
bol by ten bojoval, 
keď by si svoj opašťok 
na stole nenehal. 
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Stará baba zvedela, 
že on tú silu má 
v utešenom tom opasku, 
čo mu driek objíma. 

Stará baba zvedela, 
hneďky to zradila, 
že Jánošíkov opašťok 
na stole videla. 

Do opasku zaťali, 
žilu v ňom preťali 
a slabého Jánošíka 
ihned' poviazali. 

Štyri centy železa 
na svojich nohách mal, 
ešte si on od zeme 
tak zahajduchoval. 

Ej, palošík, palošík, 
do duba zaťatý, 
keby som ťa pri sebe mal, 
nebol bych zajatý. 

z Liptova (Slovensko) 

24.rpoJuaycKinauose 

fpo3HaycKi rraHoBe! 
ITiTaM Bac rrepiiii pa3: 
)J;aŘu;e Bi MHhtť MOŘ orraiiiqoK 
,ZJ:o pyKi roq JihtťM pa3! 

Bepa Mi Hhtť ,IJ;aMe, 
Eo IIIe o6aBaMe, 
Arrhtť Te6e .51HoiiiiKy 
Ha IIIi6eHh u:araMe. 

fpo3HaycKi rraHoBe! 
ITiTaM Bac ,Il;pyri pa3: 
)J;aŘu;e Bi MHhtť MOŘ IIiCTOJihiK 
)J;o pyKi roq JihtťM pa3! 

Bepa Mi Hhtť ,IJ;aMe, 
Eo IIIe o6aBaMe, 
Arrhtť Te6e .51HoiiiiKy 
Ha IIIi6eHh u:araMe. 
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fpo3HaýcKi rraHoBe! 
ITiTaM Bac Tpeu;i pa3: 
,ZJ.aiíu;e Bi MHh<ť BarrarnoqKy 
,[I. o pyKi roq nhyM pa3! 

Bepa Mi Hh<ť .n,aMe, 
Eo rne o6aBaMe, 
Anny Te6e 51HorniKy 
Ha rni6eHh u;araMe. 

(Polsko nebo Ukrajina) 

25. Ej, byli chlopcy, byli 

Ej, byli chlopcy, byli 
jak orly na skale, 
na zamky, na panskie, 
z ciupask<:t chadzali. 

Ej, byli chlopcy, byli 
i prawi i smiali, 
chadzali za buczki 
z siekierk<:t ze stali! 

Ej, bili siy z panami 
o równosé na ziemi, 
najpierwszy, najsmielszy 
Janosik przed nimi! 

Ej, szumi nocka ciemna, 
ej, niese i glosi 
jak echo po lesie: 
- Janosik! Janosik! 

Ej, gadaj-ze nam, gadaj 
ej, noc k o o dawnym, 
o hardym zbójniku, 
Janicku przeslawnym! 

(Polsko) 

26. Ej, už se na tej huore 

Ej, už se na tej huore 
lístek červeneje, 
deže se ten V dovčík 
na zimu podeje? 
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Ej, spraví si kolibku 
z tej hustej čatiny, 
ket mu bude zima 
zejde do dediny. 

Ej, spraví si kolíbku 
zo samého čátu, 
ket mu bude zima 
zej de ku dievšatu. 

z Gemeru (Slovensko) 

27. ldú chýry, idú po celie doline 

Idú chýry, idú po celie doline, 
ulapili Dovca na Slanskie doline. 

Ket ho ulapili mocne povazali 
slanskiemu gruofovi na známost' dávali. 

Ket sa to gruof doznál hnet sak nemu vybrál. 
"Vítaj, Dovšík, vítaj, kde si sa ty tu vzal?" 

Naš mne máš vítati, najjasnejší pane, 
vet už teraz za mna nikto nezastane. 

Beží voda, beží z kamena na kamien 
už tvojmu životu dneska bude amen. 

Ket ma obesíte dobre ma obeste 
valašku, cedidlo na dome zaveste. 

Chto popri mna puojde každý ma spomene, 
škoda, bože, toho, šuo valaška jeho. 

Pýtal si on pýtal košielošku bielu, 
vet se pekne nosiel ket chodiel po zboju. 

Našže teba Miško biela košieloška? 
Vet k tebe nepríde žadna frajeroška. 

z Gemeru (Slovensko) 

28. Čo sa stalo vnove na Kobeliarove 

Čo sa stalo vnove na Kobeliarove 
ulapili Vdofčíka pri milej fkomore. 
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Jak ho ulapili priam ho poviazali 
a nočnou hodinou do Rožňavy vedli. 

Kec ho tam privedli, tak ho provítali: 
Ach, vitaj, V dofčík, ptáčku, už sme ta dostali. 

Prosim vas, panove, prosim po pervy raz, 
popusteže moje ruky popuste ešte raz. 

Oni nepustili, tuhšej zatiahnuli 
až tie jeho biele ruky krvou zatiekali. 

Prosim vas, panove, aj i po druhy raz, 
dajteže mi moj opasok na sebe ešte raz. 

Oni mu nedali, lebo sa ho bali 
oni jemu ten opasok na neho nedali. 

Prosim vas, panove, aj i po treti raz 
dajteže mi starú babu do hrsti ešte raz. 

Oni mu nedali lebo sa ho bali 
oni jemu starú babu do hrsti nedali. 

Prosim vas, panove, ešte po štvrty raz 
dajteže mi toho stlpa raz obhajduchovac. 

Tri centy železa na svojich nohach mal 
ešte preci tri razy stlp obhajduchoval. 

Kec obhajduchoval tak sebe poskočiu 
až totu šibenicu ta ho kat zavesiu. 

Bou by V dofčík vdofcoval ke by sa bou varovau, 
keby nebou svoj opasok na stole nenehau. 

Jedna stará baba ona ho zradila 
že ona ten opasok na stole videla. 

Ten opasok taký bol vygombikovany 
že každá gombička stala po toliari. 

z Gemeru (Slovensko) 
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29. Na Krolowej hali 

Na Krolowej hali 
zla pal i W dowczyka, 
gdze-ze ho zlapali 
w komurecce cudzej. 

Byl by se gazdowol 
kieby se warowol 
kieby svoj opasik 
na stole nie niechol. 

Ale go zradzila 
jedna staro ziena 
co jego opasik 
na stole widziala. 

W komrze zlapali 
na dvorze zwionzali 
i nocnom godzinom 
do Lewoce gnali. 

Lewocy panowe 
pieknie go witali: 
"Witaj ze Wdowczyku, 
juz my cie dostali!" 

Kie go prowadzili 
przes to cieme pole 

matka za nim wolo: 
"Wróc sie dziece moje!" 

Juz jo se nie wróce, 
bo jo zakowany 
ceka mie majsterek 
pod siubenickami. 

Majsterku, majsterku, 
nie cekaj, nie hore, 
niek jo se wyberiem 
od ojca, maciore. 

Dyé sie nie wybierom 
na rok ani na dwa 
ino sie wybierom 
ze nie prydze nigda. 
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Jakos by to bylo 
synu ulubiony, 
zebys sie nie wrócil 
do ojca, maciory. 

Ftedy jo sie ftedy 
matko wróce ku wom 
kie na wasym stole 
zakwitnie tulipon. 

Ftoze to slychowol, 
ftoze to hyrowol, 
by na nasym stole 
tulipon kwitowol? 

z Podhalí (Polsko) 

30. 3amyMiJiu rpi3uo ropu 

3aiiiyMimf rpi3HO ropH, 
IToxoBa.rrHCh 3Bipi B HopH, 
BiTep BHe i ry,ne, 
.lJ:oB6yiii 3 XJIOITIJ,51Mlf i_ne. 

Eepe)I(HC51, Bopor JIIOTHŘ, 
.lJ:oB6yiii Hac Be,ne Ha KyTH. 
Xnorr Bi,n rraHa rrporra,ne -
,ZJ.orroMory Haiiiy )l(_ne. 

ITaH ryn51e Ha Becinni 
Bi.n He,nini ,no He,nini, 
Me,n, ropinKy CMaqHo rr'e, 
.lJ:oB6yiii rraHa B IIIHIO 6' e. 

Horo MaTH 51K po,nHJia 
CB5J:qeHoB Bo,noB KporrHJia. 
Ko)l(eH 3Hae, XTO BiH e, 
5IKe ŘMeHH5J:qKO Mae. 

z východních Karpat (Ukrajina) 
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31. Oií BH3CBhKO COBIJ,e CXO)J.HTh 

Oií HH3eHbKO COHIJ,e cxO,ll;HTb, 

IUe HH)l('!e mrrae. 

CH,ll;HTb )J;oB6yrn rri.[( cMepeKOB 

Ta ií ,ll;YMKY ra,ll;ae. 

"Oií )J;oB6yrne MOJIO,ll;eHbKHH, 

5IKa B Te6e ra.[I;Ka?" 

"mo He IIHJia ,ll;OBrO KpOBÍ 

OrrpHrnKÍBCbKa 6apTKa. 

l.JH: 3Ha€Te, rrerÍHHKH, 

IUo B KocoBi-MicTi 

B)l(e HO'IOIOTb HM PH6HHIJ,eB 

ITorrhCbKÍ pe3epBÍCTH. 

B CoKorriBKax rryrnKapHKH 

CiM xaT 3arrarrHJIH, 

B 5IBopoBi rri.[( cKarraMH 

TpbOx rreriHiB B6HrrH. 

HacyHyrrH rramr-JI5IIllKH 

Ha BHCOKÍ ropH, 

P036HBaiOTb 3 rryrnKap5IMH 

fa3,[(ÍBCbKÍ KOMOpH." 

Oií rreTirra 303YITHIJ,5I, 

Uirra Ha BopHHy. 

KoTHJIOIJ,5I KaMÍHH5I'IKO 

3 ropH Ha ,ll;OJIHHy. 

MicTO KociB 5IK ropirro, 

KyTH C5I ,[(HBHJIH. 

YTiKarrH pe3epBÍCTH, 

36poiO rrory6HrrH. 

KoTHJIOC5I KaMÍHH5I'IKO 

Ha 6HTÍ ,ll;Opom. 

IToMicHrro pe3epBÍCTÍB, 

ITorroMHrro HorH. 

OM: Ha ropi .[(Bi CMepi'IKÍ, 

Ha PH6HHIJ,Í KJia,ll;Ka. 

CKyrrarrac5I B rraHchKÍM KpoBi 

OrrpHrnKiBCbKa 6apTKa. 

z východních Karpat (Ukrajina) 
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32. IlocJiyxaiíTe, JIIO)J.H )J.06pi, IIJ,O xoqy KaJaTH 

ITocrryxaihe, ITIO.ZlJf .no6pi, ru;o xoqy Ka3aTH, 
5I CTapeHbKY CIÚBaHOqKy xoqy 3aCrriBaTH. 
A 5I 3acrriBaiO cTapoMy, MarroMy 
0TaKOl CITiBaHoqKH- )l.BiCTa poKiB TOMy ... 
Oi1 6yB )J,oB6yrn 6i.nHHi1 xrrorreq1, cirri>CbKa51 .ll.HTHHa, 
B IJeqeHi)I(HHi BpO.ll.HBC51, TaM iloro po.nHHa. 
BiH rrac BiBqi B ITOJIOHHHI.li Ta ll ,ll.OlB KOpOBH, 
36HpaB xrrorrqi yB orrpHrnKH caM co6i rroBorri. 
36HpaB XJIOITI.li YB OilpHillKH, XOTiB CJiaBy MaTH, 
A caMHH cTaB KarriTaHoM - rraHiB pa6yBaTH. 
A 5IK XJIOITI.li MOJIO)l.eHbKi KarriTaHa MaiTH, 
ITirnrrH B PiqKy .IJ:i.nyrnKoBi, iloro Bi)l.03HaiTH. 
ITpHilrnoB )J,oB6yrn .no .IJ:i.nyrnKa, 3aqaB roBopHTH: 
"TH 3a MOlO rorroBoqKy MaB rporni y351TH!" 
KiCToqKH B HiM rrorroMHITH, rorry Bi.npy6arrH, 
)J,oMH iloro icrrarrHrrH a Ta i1 o6pa6yBarrH. 
IToTiM rrHrrH Ta i1 ryrr51JIH, BHilrnrrH y CHHHI.li, 
CKa3aB )J,oB6yrn y CHHHI.l51X 3po6HTH ITHBHHI.li. 
f1HBHHI.li OHH 3p06HJIH, y ITHBHHI.l51X )I(HJIH, 
A .ne Koro 3pa6yBarrH, TO TaM rrpHHOCHJIH. 
ITaHiB pa6yBarrH, a BoporiB 6HrrH, 
KoTpi 6yrrH 6i.nHi ITIO.ll.H, .no6pe 3 HHMH )I(HJIH. 
0HH TO TaM rrpHHOCHJIH, KOfO 3pa6yBarrH, 
5IKi )I(HJIH TaM ITO CBiTi, TO TaM 3aMyBarrH. 
BHilrnoB )J,oB6yrn B qopHoropy mocH ITO)l.HBHTH 
Ta i1 CKa3aB y Ke.npoBaTiM KOMopy 3po6HTH. 
Oi1 KoMopy i3po6HrrH, JIIO)l.H TaK roBop51Tb, 
Cpi6rra, 3JIOTa TaM 6araTo, rocrro.nH, 6opoHH! 
Cpi6rra, 3ITOTa TaM 6araTo, KO)I(HHi1 ne .nYMac, 
Arre .ne 'i i3po6HrrH, TO HixTo He 3Hac. 
Arre BOHH Bpa6yBarrH i He O)l.HOfO 6araqa, 
ITirnoB )J,oB6yrn y I>orrexiB, a)l( )1.0 rorroBaqa, 
fOJIOBaq TOi16yB 6araTHH, MaB )l.06pi ITHBHHI.li, 
Cpi6rra, 3JIOTa TaM 6araTO, KpicH Ta pyrnHHqi . 
.IJ:o6pa TaKH MaB 6araTO i )l.OMH Birri'i. 
bpaMH 6yrrH CKpi3b 3aiTi3Hi, ,ll.Bepi CTaiTbOBi'i. 
Oi1 51K rrpHilrnrrH y I>orrexiB, O.ll.HY pa.ny MaiTH, 
ITirnrrH B MiCTo Ha KorriiO, .ny6a 3aKoBarrH, 
IToTiM iloro po3KaqarrH, 6paMy OTBOpHrrH, 
BoHH 6paMy OTBOpHrrH, TaKe roBopHrrH: 
"!.niTI>, xrrorrni, Bcepe.nHHy, cTpaxy BH He Mai1Te, 
Cpi6rro, 3JIOTO 3a6Hpai1Te, 6i.nHHM p03,ll.aBai1Te! 
ITirnoB )J,oB6yrn caM .no naHa, .no iloro rroKoiO, 
A rraH Ka)l(e )J,oB6yrneBi: "5! Ti C51 He 6oiO!" 
A rraH Ka)l(e )J,oB6yrneBi: "5! Ti C51 He 6oiO, 
5I )1.1151 Te6e CTpirr16y MaiO y CBOlM ITOKO'i!" 
IlaH )1.0 CTiHH rrpHCTyrrac, CTpÍ1116y i3HÍMaC, 
Arre lBaH CaH.noripcbKHi1 rorroBy CTHHac. 
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ITaHa BOHR 3pa6yBarrH, rorroBy Bi.[I,TirrH, 
BHHecrrH y 1lopHoropy i TaM rrorro)KHJIH. 
0TaM ŘOfO IIOXOBa.JIH, IIOBiK BiKiB aMiHh, 
Cepe,l1, IIIIIHU C51 Ha3HBaE: "rorroBaqiB KaMiHo". 
B Ke,l1,poBaTiM rriTyBarrH Ta ll: oceHyBarrH, 
A 51K rrpHŘIIIJIH CMOJI51KH, TO 1x p03irHarrH. 
Oll: 51K BOHR p03f0HHJIH, TO CTpirro6a 3apyrra, 
Ti CMOJ151KH - IIOJiiiJ,i51 TO.[I,i TaKa 6yrra . 
.5IK OIIpHIIIKH yTiKa.JIH, TO HiXTO He 6yB C51. 
OH: .[I,O ,[l,pHM6H rrpHŘIIIOB )J,oB6yiii, y Hero HaŘMHBC51. 
Hall:MHBC51 y )J,pHM6H Ta ll: 3HMyBaB 3HMy, 
A 51K BecHa HacTyrrHrra- rriiiioB B rrorroHHHy. 
Oll: rriiiiOB BiH B IIOJIOHHHY THMH o6rra3aMH, 
b.[I,H6aBC51 B IIOJIOHHHi i3 TOBapHIIIaMH. 
"He 6ill:TeC51, TOBapHIIIi, 6y.[l,eM .[I,06pe )KHTH. 
B)Ke He 6y,l1,yTh CMOJI51KH 6Hpiiie po3rOHHTH. 
He MYT Hac po3rOHHTH, HHqo HaM He 6y,l1,e, 
I1o6y.[l,eMO B IIOJIOHHHIJ,i, IIi.[l,eM Me)KH JIIO.[I,H." 
3 TOBapHCTBOM rriiiiOB )J,oB6yiii B BHcoKy PoKHTy, 
A Ha BapTy BiH rroCTaBHB orrpHIIIKa MHKHTy. 
I1pH6iraE: pa3 MHKHTa Ta ll: 3aqaB Ka3aTH: 
"OH: i.[l,yTh Kyrrui Ha BeHorpH, Tpe6a pa6yBaTH!" 
b PoKHTH 36irrrH, 3 ropH Ha .[I,OJIHHy, 
BoHR KyrruiB 3pa6yBarrH, B6HrrH rrorroBiHy. 
OH: ciB )J,oB6yiii y rricKy Ta ll: Bi.[l,rroqHBa€, 
Arre rrorrHK cTapeHbKHŘ .[J,oporoB MaH.[I,)Ka€. 
OH: 3arrpocHB H:oro )J,oB6yiii, 3aqaB roBopHTH: 
"I1pOCHB 6H naHa OTIJ,51 ce6e IIi.[l,fOJIHTH!" 
"OH: rraHe KarriTaHe, 5I B uiM He .[l,yMaiO, 
I1i.[l,fOJIHTH He IIi.[l,rOJIIO, 60 6pHTBH He MaiO". 
"KOJili 6pHTBH He MaE:Te, HeMa lll,O Ka3aTH, 
To 5I CBoro xrrorriJ,51 rriiiirriO .[I, O Baiiio1 xaTH." 
ITiiiiOB xrrorreiJ,h, HpHH1c 6pHTBY- Hiqo roBopHTH, 
CB5ITHŘ OTeiJ,h KarriTaHa MYCHB rri.[l,rorrHTH. 
",[I,5IKYIO BaM 3a po6oTy, 3,l1,0pOBi .[1,0 XaTH, 
A 5I BaM 3a IJ,IOIO rrpauiO .[l,aiO TpH .[l,yKaTH." 
B KorroMHIO rriiiioB )J,oB6yiii .[I,O rraHChKOl xaTH, 
)J,arrH 3HaTH TOMY rraHy, mo Ř.[I,YTh pa6yBaTH. 
ITaH HO.[I,yMaB: "IIJ;o 6H TO Terrep i3po6HTH?" 
I HaKa3aB 51KHall:cKopiiie cTorrH 3acTerrHTH. 
CTorrH 3aCTerrHrrH Ta ll: o6i.[l, rroKrrarrH, 
OH: 51K rrpHll:.[l,yTh Ti orrpHIIIKH, 6H rroxapqyBarrH. 
"Oll: .[I,06pH,l1,eHh, KarriTaHe, 5I Ti He 60IOC51, 
.5I .[1,0 Te6e MOJIO.[I,OfO ropiBKH Haii'IOC51. 
IJpoiiiy BaC 5I .[1,0 IIOKOIO, fOCTi MOl MHITi, 
I1o6y.[l,eMO, rroryrr51ŘMO- B lll,aCJIHBiŘ fO.[I,HHi". 
I1oryrr51JIH, HaiiHJIHC51 Ta Ř IIO,l1,51KYBa.JIH, 
3 rraHOM 6orOM C51 IIpO)KHJIH, Hiqo He 3p06HJIH. 
ITiiiiJIH .[l,arri .[1,0 .[l,i.[I,Hqa - H:oro Bi.[I,03HaTH, 
Ta ll: y6HrrH B Eepe3oBi Korro H:oro xaTH. 
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B351JUI 6oqKy copoKiBIÚB, omma Ha Kyni, 
lilTHpH IIHIIITi IIOpoxy, 30nOTa ,IJ,Bi Kyni. 
B351nH cyBKa rronoTHa Ta ň TaJI51pH cpi6Hi. 
Y Ci TOTH rraHChKi peqi, KOTpi 6ynH 3,IJ,i6Hi. 
CiM piK )].oB6yiii pa6yBaB, He Morrrn 'ro ňMHTH, 
CiM piK poBTH nocnnann, mo6 ňoro y6nTH. 
He Mornn y6HTH, He Mornn 3narraTH, 
ITiiiiOB )].oB6yiii Ha KocMaq, TaM MYCHB KOHaTH. 
ITpnňiiiOB )].oB6yiii ,IJ,o ,z::(3BiHoqKn Taň 3a,IJ,yMaBc51, 
CTenaH ,z::(3BiHKa Ha6HB rryiiiKy, B XOpOMH CXOBaBC51. 
ITpnňiiioB ,z::(oB6yiii ni,IJ, BiKoHue Ta ň 3aqaB Ka3aTn: 
"IJycTH MeHe, ,IJ,YIIIKO, B XaTy, IUOCh MaiO Tll ,IJ,aTH". 
"Oň He nyruy, naHe ,z::(oB6yiii, He MaiO OXOTH, 
Eo CTenaHa HeMa ,ll, O Ma, niiiioB Ha po6oTy". 
BnoMHB )].oB6yiii ,IJ,Bepi ,z::(3BiHKH, He IIIyKaB BiH npaBa, 
A 51K )].3BiHqyK B Hero cTpinnB, Kyn51 B rpy,IJ,51X cTana. 
KpnKHYB ,z::(oB6yiii CB01 xnonui, 3aqaB roBopHTH: 
"Oň ,z::(3BiHqyKa, ňoro :>IÚHKy, XaTy icnaJIHTH!" 
ITycTHnHC51 TOBapniiii, 36pmo B Hero B351nH, 
Horo h351nH noni,IJ, 6eper, TaM ňoro noKnaJIH. 
YTiK ,z::(3BiHqyK y ceno, 51B niO,IJ,51M Ka3aTH, 
A6n niiiinH yci pa3oM )].oB6yiiia IIIyKaTH. 
IJiiiiOB nonHK i rpoMa,IJ,a, BBiňiiinH ni,IJ, 51nHUIO, 
HaňiiinH naHa KarriTaHa Taň KpoBi KpHHHUIO. 
"Oň OneKco, KaniTaHe, Tenep cnoBi,IJ,aňc51, 
IUO 3p06HB Tll Ha UHM CBiTi IUHpeHhKO noKaňc51". 
"He xoqy C51 cnoBi,IJ,aTH, TOrO MR He Tpe6a, 
A n 3HaiO, mo BMHpaiO Ta ň rii,IJ,y ,IJ,O He6a. 
Oň ni,IJ,y 5I Ta ň ,IJ,O He6a, 6y,IJ,y naHyBaTH, 
A 3a CKap6H, KOTpi CXOBaB, HiXTO He Me 3HaTH". 
Horo Bi,IJ,THB He:>KHBoro rpoMa,IJ,a y351na, 
B KonoMH1 Ha pnHoqKy TaM 'ro noxoBana. 
Oň qoro onpHIIIKH, niO,IJ,H, To,IJ,i BOIOBaJIH? 
Eo Ha cBiTi 6yno n:>KKO, 6yno TPH ,IJ,ep:>KaBn: 
ITonhChKa Ta PyMyHchKa, Ha BeHhrpax Mar51pH, 
JliO,IJ,H 6i,IJ,Hi 6i,IJ,yBaJIH Ta ň He MaJIH cnaBH. 
Oň He Ka:>KiTh, niO,IJ,H ,IJ,o6pi, 6yno T51:>KKO :>KHTH: 
Xni6a Mano, rpoiiieň HeMa, HiqnM noconHTH, 
BiňT nynHTh, nin ,IJ,epe i ,IJ,51K He Bi,IJ, TOro, 
lJ,H TO ,IJ,i,IJ,a, Ull TO 6a6y, Ull TO MOnO,IJ,OrO. 
Tpa Ha naHa Bi,IJ,po6nTH, Ha ,IJ,opory ,IJ,aTH, 
OpeH,IJ,api, 51K 3HacTe, xo,IJ,51Th Kono xaTH. 
JliO,IJ,H 6i,IJ,Hi 6i,IJ,yBaJIH, IUO lCTH He MaJIH, 
Po6nnn BHH naHIUHHoqKy, y nicn BTiKaJIH. 
Inn cnpi neqepnui Ta ň Ti :>KOBTi pn:>KKH, 
5IK TOC lM Ha,IJ,OlnO, TO ň iiiinH B onpHIIIKH. 

z východních Karpat (Ukrajina) 
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33. Oií rrorrm raií 3eJieneHhKHH 

Ofi rrorri,u rafi 3eJieHeHhKHH 
Xo,n;HTh ,ll,oB6yiii Mono,n;eHhKHH, 
Ha Hi)l(eHhKY Hamrrae, 
ITicmo ronocHo crriBae, 
CBoix xnomúB-,ll,oB6yiiiiBIÚB 
.[(o ce6e CKJIHKae: 
"OH BM, XJIOJIIÚ, BM, MOJIO,IJ;IÚ, 
B3yBaŘTeC5I BM B IIOCTOJihiÚ, 
TaB HOCTOJIH peMiHHÚ, 
A BOJIOKH IIIOBKOBil. 
fafi,n;a 30 MHOIO! 
CTaHeM, xnom:ri, My,n;pyBaTH, 
,l),e 6y,n;eMO HoqyBaTH. 
CTapi KyTn He MHHYTH, 
.[(o KocoBa rroBepHyTH, 
.[(o KocoBa Ta fi ,n;o ,ll,3BiHKH, 
.[(o illTe<iJaHOBOl )l(iHKH". 
"OH, ,ll,oB6yiiie, TH Halil rraHe, 
TaM aKach rrpnro,n;a cTaHe. 
Eo Ky,n;a MM JIHIII 6yBanH
Hi,n;e 3pa,nn He BH,IJ;aJIH. 
T errep 3pa,na Ta Ř HM HaMR 
Mono,n;HMH neriH5IMH." 
"KoTpHH i3 BaC TaK BOpO)l(HTh, 
f OJIOBOIO Hall HaJIO)l(HTh!" 
Ka)l(e lBaH: "To a, 6paTe, 
Och ,n;e rpy,n;n- MO)!( cTpinaTn!" 
,ll,oB6yiii fioro He rrory6HTh, 
Eo 6inniiie Bcix fioro JII06HTh . 
Ta ll y XJIOIIIIiB BiH B IIOIIIaHi, 
ITepiiiHH BiH no OTaMaHi. 
"TH, ,l),oB6yiiie, He 3JIOCTHC5I, 
I.l..{e pa3, Ka)l(y, 3aBepHHC5I, 
Eo y nici KpyKa qYIO, 
BiH He,n;o6pe HaM Bi:rrryE.:". 
"BM Ha MeHe yBa)l(aHTe, 
IJo ,IJ;Bi KyJii Ha6HBaŘTe, 
A 5I rri,n;y rri,n; BiKOHUe, 
qH CIIHTh MO€ JII06e COHUe". 
"qH CIIHIII, ,l],3BiHKO, Ta qH qyE.:III, 
qH ,ll,oB6yiiia 3aHoqyE.:III?" 
"OH 5I He CIIJIIO, 5I BCe qyiO, 
Te6e, 36ya, He BHoqyiO". 
fyKHYB ,l),oB6yiii CII03a XaTH: 
"qH CKa)l(eiii C5I ,n;o6yBaTH, 
A qn rri,n;eiii YTBOpaTn?" 
"He Ka)l(y C5I ,n;o6yBaTH 
I He rri,n;y YTBOp5ITH". 
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"fiycKaH, )];3BÍHKO, 3apa3 B xaTy, 

II(o6H ,[(BepÍ He JiaMaTH". 

"8 MeHe ,[(Bepi THCOBÍI, 

B MeHe 3aMKH CTaJieBi"i, 

5I BeqepoqKy roT)'IO 

I rrycKaTH He MÍpKyiO. 

I{~ Beqep~ 6y,n:e IIHBHa, 

ITo BCÍM cBiTi 6y.n:e .D:HBHa". 

"He IIOMO)KYTI> 3aMKH TBOl, 

51 K IIÍ,[(JIO)KY IIJieqÍ CBOI". 

83~BC~ ,ZJ;oB6ym ,n:o6yBaTH, 

CTaJIH 3aMKH Bi,n:niTaTH. 

ITi,n:KJiaB ,ZJ;oB6ym rrneqi cBoi" -

TBapHJIHC~ ,n:Bepi Tpol. 

TinhKH )J;oB6ym ,n:Bepi BXHJIHB, 

IllTe<)JaH 3 rro.n:y B cepn:e cTpinHB, 

Ta He B cepn:e- B rrpaBe rrneqe, 

A 3 JIÍBoro KpOBU:~ Teqe. 

II(e caM )J;oB6ym BHlimoB 3 xaTH: 

"Tpe6a, xnomú, yTiKaTH! 

CTaHhTe, xnorrn:i, He JI~KaliTecn, 

,ZJ;ymy B TÍJIÍ He JIHIIlaŘTe. 

HeciTh MeHe nicoM-CBHCTOM, 

HaH: rrpHrra.n:e paHa JIHCTaM. 

HeciTh MeHe B qopHoropy, 

TaM e IIJIHTa MapMypoBa, 

A rri.n: HelO cyH.D:YK 3 rpimMH. 

Ta li c~ rpimMH po3,n:iniThC~, 

Ta li c~ 3 KYIIH p03iH:,n:iThC~. 
H,n:in ,n:o,n:oMy ra3,n:yBaTH, 

He BapTH cTe p036HBaTH. 

He BapTH cTe p036HBaTH, 

JliO,[(ChKY KpOBU:IO IIpOJIHBaTH. 

JliO.[(ChKa KpOB.Q~ He BO,[(H.Q~, 

ITpoJIHBaTH He ro,n:HThC~. 

Ta li He BqÍThC~, JII06i, IIHTH, 

MaeTe qifM na,n:Ho )KHTH. 

I TYT MeHe cxopoHiTe, 

I HÍKOMY He Ka)KiTe. 

Hali c~ JI~XH He 36HTKYJOTh, 

Moe TÍJio He qBepT)'IOTh". 

z východních Karpat (Ukrajina) 
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34. V tom zeleném boří 

V tom zeleném boří 
jasný oheň hoří. 

A při tom ohýnku 
dvanást švámých synků. 

Třinástý Adámek, 
zbojnický hejtmánek. 

Leží poraněný, 
kulkúje střelený. 

Keď už umřít musí 
kamarádů prosí: 

"Kamarádi moji, 
nenechte mia tady. 

K ostrozským hranicám 
pochovat mě dajte. 

Z mojeho paláška 
kříž mi udělajte. 

Kdo tady pojede, 
každý ať spomene: 

Tu leží Adámek, 
zbojnický hétmánek. 

Adámku, Adámku, 
kams peňázky díval, 
cos po horách zbíjal? 

Neco sem propíjal, 
neco chudobě dal. 

ze Slovácka (Česká republika) 
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35. Zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny 

Zabili, zabili 
dvoch chlapcov bez viny, 
jeden bol Kapusta, 
druhý bol Ursíny. 

Kapusta, Ursíny, 
to bol chlapík silný, 
našli sa silnej ší, 
čo ich obesili. 

"Kapusta, Ursíny, 
čože si pokradol, 
že vás poviazali 
do mocných povrazov?" 

"Veď sme neukradli 
i ba jeden kotál, 
už nás idú vešať 
na bystrický chotár. 

Na bystrický chotár, 
nad jakubskú vodu, 
už mi zaviazali 
tú moju slobodu. 

Keď ma šikovali 
cez to dolné pole, 
žienka za mnou volá: 
'Vrát' sa, srdce moje.' 

'Akože sa vrátim, 
keď som poviazaný, 
už ma majster čaká 
pod šibenicami.' 

Keď ma šikovali 
cez tie dolné lúke, 
žienka za mnou volá: 
'Podajme si rúčke!' 

Keď ma šikovali 
hore cez Bystricu, 
už mi otvárali 
hajdúsi temnicu." 

(Slovensko) 
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36. Poza vrch Pol'any 

Poza vrch Pol'any 
slniečko vychodi, 
v Budačovom dvore 
s mesiačkom sa schodi. 

Prišli kamarati 
Budača volati, 
obuj sa, Budačik, 
chybaj na zboj s nami. 

Jeho mlada žena 
pri obločku stala, 
keďže to počula, 
priam ho dnu volala. 

Obuj sa, Budačik, 
chybaj do kostola, 
sadneme si pod chor, 
pod pana rechtora. 

Do kostola prišla, 
ružičku voňala, 

na chor pozerala, 
žalostne plakala. 

Keď z kostola prišla, 
sadla si za vrch stol, 
svokra sa spytuje, 
kdeže je manžel tvoj? 

Choďže ty, dievčička, 
choďže do susedov, 
či ho nevideli, 
či tam u nich nebol? 

Na židovic lazech 
stoji strom zeleny, 
pod nim leži Budač, 
tam je zastreleny. 

Kde ho zastrelili? 
Pri vapenej peci, 
jeho kamarati 
zutekali všetci. 
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Jeho kamarati 
hore ho dvíhali. 
Staň, Budačik, hore, 
pod' na Hrochoť s nami. 

Kamarati moji, 
ja hore nestanem, 
ja už s vami viacej 
po zboji nep6jdem. 

z Detvy (Slovensko) 

37. V mestečku na Sliačku krčmárka bohatá 

V mestečku na Sliačku krčmárka bohatá 
mala ona štvrtku striebra, tri merice zlata. 

Rajko sa uberá, že ju on ozbíja 
o maličkú krátku chvíl'ku, o jednu hodinku. 

"Dobrý večer ja vám, paní krčmár6čka, 
počul som ja novin6čku, že ste vy dovica. 

Krčmár6čka naša, mal by sa vás trochu jedno slovo s pýtať, 
či byste vy dneská večer nemohli tancovat'." 

Ako to krčmárka, ako to počula, 
razom ona razom pre hudcov bežala. 

"Skadial' ty, mládenček, skadial' ty pochádzaš, 
že ty také sladké reči predo mňa predkladáš?" 

"]a som z mesta toho, perom písaného, 
ja som z mestečka Jelšavy, kupca bohatého." 

"A ja som krčmárka velice bohatá, 
mám ja jednu štvrtku striebra, tri merice zlata." 

"A ty, Ďuru, Ďuru, vezmi verešďuru 
a zapchaj tam nado dvermi tú velikú ďúru. 

Ticho po povale, lebo poval praští, 
hospodári ťa počujú, dolámu ti kosti. 
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Slanina aj sadlo, to nám bude snadno, 
aj klbásy hor na pánte, aj tie dolu dajte. 

Kamaráti moji, dnu sado komory, 
lojom pilku namastite a dverká vypíl'te. 

Kamaráti moji, už sa von z komory, 
veď jej už v nej neostalo ani slanej vody. 

Kamaráti moji, dnu sa do pivnice, 
všetke sude pospúšťajte, pálenku zapál'te. 

Kamaráti moji, chojte do maštale, 
všetke kone osedlajte, sivku mi nehajte. 

Kamaráti moji, na koňa sadajte, 
tam pri hore prijedl'ovej, tam ma dočakajte. 

Nejdite dolámi, chojte vy horámi, 
lebo by vás polapali tí mestskí žandári. 

Kamaráti moji, tam si posadajte 
a tam že vy dobrí chlapci, peniažke čítajte. 

Jednému dve tisíc, druhému tri tisíc 
a Rajkovi naostatku balem sedem tisíc. 

Krčmáróčka tlustá, tancujže si zhusta, 
už je tvoja maštal' prázdna, aj s komórkou pustá." 
Ako to počula, žalostne zakliala: 
"Bodaj som ja takých hostí nebola poznala." 

Ked prážok prekročil, na šiml'u vyskočil, 
pod tým hájom pod zeleným kamarátov zočil. 

z Detvy (Slovensko) 
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38. Jede forman dolinú 

Jede forman dolinú, 
zbůjník za ním bočinú. 

Stůj, formane, nenáhlaj, 
vrané koně vypřahaj. 

Dy jsi ty tak velký pán, 
vypřahaj si koně sám. 

Dyby bylo na poli, 
nebyl bych ti po vůli. 

Ale že je při horách, 
při zbojnických komorách. 

Tu byste mia zabili, 
do chrastiny vhodili. 

Děti by mia plakaly, 
že tatíčka neznaly. 

Žena by mia želila, 
že se mnú málo byla. 

z východní Moravy (Česká republika) 

39. Pod:íme chlopci, pod:íme zbijaé 

Podzme chlopci, podzme zbijaé, 
bo ni mame za co pijaé, 
ej, bo se nam poczyna 
bucyna rozwijaé. 

Przypnime si opaseéki, 
zabirme se ciupeseéki, 
flinciéki na ramie 
p-uojdzme na jelenie. 

Kie se ciemna nocka zaéne, 
cekaj za nas Marys znaéne, 
ej, v tim ciemnuékim borze, 
cekaj przi jaworze. 
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Kie naberes miedzi, srebla, 
ucekajze poza wrota, 
ej, do góry pirtiami 
s pekniemy diewkami. 

z Podhalí (Polsko) 

40. Oň He 6y.ll:y K03H nacTH 

Oíí: He 6y.IJ:y K03H rracTH, 
Ane caMi CTpH)l(KH, 
CinKy co6i 3aKoxaiO, 
Ta rri.IJ:y B orrpHIIIKH. 

z východních Karpat (Ukrajina) 

41. Do zboja sa, chlapci, dajme, 

Do zboja sa, chlapci, dajme, 
ovce z bačú zanechajme, 
se pi s tulku, sem ju daj, 
valašku si prichystaj. 

Obúvajme sobě krpce, 
kerý máte smělé srce, 
sem ten vatrál, sem ho daj, 
valašku si prichystaj. 

z Valašska (Česká republika) 

42. Nebudem ja dobrý 

Nebudem ja dobrý 
ani mi nesvedčí, 
m6j otec bou zbojník. 
aja budem vačí. 

(Slovensko) 
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43. Keby mi neboli 

Keby mi neboli 
bračoka zabili, 
boli by sme spolu 
po zboji chodili. 

z Detvy (Slovensko) 

44. ropu MOl, ropu 

fopii MOl, ropii, 
Bll MOl KOMOpii; 
A Bll 51Jlli.U:l, 
Bll MOl CbBiTJIH:Ul. 

Ko6II Mli C51 6yqoK po3BIIB, 
3eJieHa CBII,nOBa, 
He e,nHa 6II orrycT1na 
)l{i,niBCbKa KOMOpa. 

z východních Karpat (Ukrajina) 

45. Kiedy ja se skocem 

Kiedy jase skocem 
z bucaka na pniaka, 
nie z jednego pana 
urobiem ziebraka. 

z Podhalí (Polsko) 

46. Ciymna nocka béla 

Ciymna nocka béla, 
kie my na zbój posli, 
niesclťsliwa béla, 
nic my nie prziniesli. 

z Podhalí (Polsko) 

291 



47. Povecže mi, povec 

Povecže mi, povec, 
Janík Turopolec, 
keď ťa dorúbajú, 
či ťa bude bolet'? 

Veď je moje telo 
ni z javora drevo, 
keď ho dorúbajú, 
že by nebolelo. 

Povecže mi, povec, 
Janík Turopolec, 
keď ťa dorúbajú, 
či ti krv bude tiecť? 

Veď je moje hlávka 
ni z javora kvorka, 
keď ju dorúbajú, 
žeby krv netiekla. 

z oblasti Novohradu (Slovensko) 

48. Počali ma vešať 

Počali ma vešať 
na javor zelený, 
ale som odpadou 
na sniežtik studený. 

Počali ma vešať 
na železný háčik, 
aja som utekau, 
jak do hory vtáčik. 

(Slovensko) 

49. Ani som nekradou 

Ani som nekradou, 
ako druhí kradli, 
keď ma i šli ve šať, 
šibeničke spadly. 
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Šibeničke troje, 
kerie že ste moje, 
či hornie, či dolne, 
či len tie prosrednie. 

(Slovensko) 

50. Nie wstycie sie ludzie 

Nie wstycie sie ludzie, 
macie zbója w rodzie, 
zbójnik pudzie w niebo 
na samiutkim przodzie. 

z Podhalí (Polsko) 
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III. Katalog pověstí o vybraných zbojnících a loupežnících 

Ediční poznámka ke katalogu 

Katalog zbojnických a loupežnických pověstí má především usnadnit čtenářům a 
dalším badatelům jejich orientaci v problematice těchto podání. Vycházím z předpokladu, 
že vědecké dílo má být pokud možno transparentní a badatel má dát komukoliv co nejlepší 
možnost, aby jeho postup zkontroloval. Tento katalog tedy umožňuje kontrolu mých 
závěrů a statistických zpracování, zároveň poskytuje možnosti k dalšímu badatelskému 
zpracování, pokud by o ně měl někdo zájem. Nebylo v mých silách zpracovat takto 
všechny pověsti, které jsem v pramenech vyhledal, omezil jsem se proto na podání o devíti 
hlavních loupežnických postavách středoevropské a karpatské tradice (Schinderhannes, 
Paulus, Karásek, Grasel, Babinský, Ondráš, Jánošík, Vdovec a Dovbuš). V případě 

Jánošíka a Dovbuše, kde je materiál nejrozsáhlejší, jsem přistoupil k výběrovému 
zpracování. Domnívám se, že soubor zpracovaných pověstí poskytuje reprezentativní 
vzorek a že v dalších pramenech bude jen velmi málo motivů, které se v tomto katalogu 
neobjevují. (I tak soubor podání v katalogu o těchto zbojnících výrazně rozsáhlejší než o 
ostatních postavách.) Samozřejmě je možné, že budou nalezeny další pověsti o ostatních 
postavách, v jejichž případě jsem zařadil do katalogu všechny pověsti, které se mi podařilo 
nalézt. 

Způsob záznamu jednotlivých údajů v katalogu 

Katalog obsahuje několik základních údajů o každé pověsti. Je zde uveden název, 
lokalita, kde byla pověst zaznamenána, jméno hlavní postavy, jazyk podání, typ záznamu 
(zda se jedná o dokumentární záznam či o literární zpracování pověsti), rok záznamu, 
odkaz na příslušný pramen. Za těmito údaji následuje na novém řádku stručný děj pověsti 
a pod ní jsou v závorce uvedeny názvy hlavních motivů dané pověsti, přičemž názvy jsem 
přiřadil jednotlivým motivům sám podle určitých kritérií, o nichž bude ještě řeč. 

Nyní zůstaňme ještě u způsobu uvádění jednotlivých údajů. Chci nyní podat 
podrobný přehled, jak jsou informace v katalogu zapisovány a jaké zkratky a symboly zde 
používám. Zápis pověsti v katalogu vypadá např. takto: 

17. O Ondrašovi a Kurašovi, Štramberk (Morava), Ondráš a Kuraš, čj., A-1951, Sivek s. 153-154 
a) Kuraš potká babku, která chválí Ondráše a Kurašovi říká, že je zlý. Ten si nechá koupit cvočky a 
na ty ji pak za trest posadí. 

(m: posazení na cvočky) 

Číslo určuje pořadí pověsti v katalogu. Nejdříve je uváděno číslo v rámci podání o 
konkrétní postavě. Následuje název pověsti, který zvolil vydavatel. V případě, že 
vydavatel název neuvádí, píšu místo názvu první slova pověsti v uvozovkách, např.: 

"Bývalo o tom plno pěsniček. .. " nebo, jestliže autor vypráví pověst v rámci rozsáhlejšího 
textu, pak přiděluji pověsti vlastní název, který pro rozlišení uvádím v závorce, před níž 
jsou tři tečky, které symbolizují chybějící název, např.: ... (Poznán v procesí). 

Za názvem následuje lokalita, kde byla pověst zaznamenána a v závorce její bližší 
zařazení do určité oblasti. Pokud vydavatel lokalitu neuvádí, je v případech, kdy je to 
možné, uvedena obec, o níž se v textu pověsti mluví, neboť pověst může s velkou 
pravděpodobností pocházet odtamtud nebo z obce nepříliš vzdálené. V tom případě je za 
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názvem obce uveden otazník, např.: Šluknov?. 
Za lokalitou je uvedeno jméno hlavní postavy. Za ním následuje zkratka jazyka, v 

němž byla pověst tradována (nebo alespoň nejpravděpodobněji tradována). Používám při 
tom následující zkratky: čj.- čeština, nj., němčina, sl.- slovenština, pl.- polština, ukr.
ukrajinština (pro zjednodušení sem přiřazuji i rusínštinu). 

Následuje písmeno označující typ záznamu a za ním rok tohoto záznamu, spojené 
spojovníkem (např. A-1950). Jako typ A označuji zápisy, které obsahují dokumentaci o 
sběru - místo zápisu, čas zápisu, údaj o informátorovi (věk, jméno nebo povolání). K 
označení za typ A přistupuji tehdy, pokud jsou uvedeny, alespoň dva z těchto údajů. Jako 
typ B označuji prameny, u nichž lze předpokládat reprodukci ústního podání s mírnými 
zásahy vydavatele. Je však důvod se domnívat, že vydavatel nedoplňoval informace 
převzaté odjinud než z ústního podání. U pramene typu B tedy předpokládám poměrně 
věrnou reprodukci příběhu. V výjimečných případech snad mohlo při této reprodukci 
dojít ke kompilaci několika vyprávění a může se zde odrážet autorovo mínění odlišné od 
mínění vypravěčů. Jako pramen typu C označuji takový pramen, kde je použito jako 
základ patrně lidové vyprávění, ale autor doplňuje historické údaje, vlastní mínění a 
případně i vlastní "dokreslující" motivy. 

Posledním údajem na prvním řádku je odkaz na pramen, kde se pověst vyskytuje. 
Zpravidla uvádím jméno autora a stránku v příslušné publikaci. Pokud je mezi použitými 
prameny více publikací od jednoho autora, jsou v závorce uvedena počáteční slova 
názvu. Použité prameny jsou v katalogu uváděny u každé postavy zvlášť zcela na konci. 
Pokud se mezi nimi vyskytuje více prací od jednoho autora, jsou v závorce uvedena 
počáteční slova z názvu publikace. 

Názvy vypravěčských motivů 

Za soupisem pověstí je uveden ještě soupis motivů, které se ve vypravěčské 
tradici vyskytují a za tímto soupisem ještě jejich roztřídění do modelu zbojnického 
života, který je uveden v deváté kapitole (Zbojnický mýtus). Pro lepší orientaci jsou 
názvy motivů uvedeny ještě v závorce pod stručným dějem pověsti, např.: (m: posazení 
na cvočky) (Písmeno m je pochopitelně zkratkou za slovo motiv či motivy.) 

Při práci s motivy a jejich názvy jsem narazil na několik problémů, které bylo 
třeba řešit. Na některé z nich jsem upozorňoval již na příslušných místech v textu, je však 
vhodné je uvést na tomto místě znovu. Hlavní dva problémy byly, jaké motivy do 
soupisu zařadit a jaké pro ně zvolit názvy. 

Již jsem psal o rozlišování událostních a charakterizujících motivů a o tom, že 
charakterizujících motivů je takřka neomezené množství. (Pod událostním motivem je 
myslím takový motiv, který nám představuje právě jednu událost. Charakterizující motiv 
je např. tvrzení, že zbojník měl za pasem dvě pistole.) Základním požadavkem bylo tudíž 
vybrat motivy událostní. Ovšem některé charakterizující motivy se ukázaly z různých 
důvodů důležité a proto jsem některé z nich zařadil do soupisu rovněž. Bylo to vhodné 
např. tam, kde charakterizující motiv je ozvukem jiného motivu událostního. V jednom 
vyprávění se např. dozvíme, že Jánošík měl kouzelnou košili (charakterizující motiv), a v 
jiném podání je popsáno, jakým způsobem ji získal (událostní motiv). 

Dalším problémem pak byly názvy motivů. Rozhodl jsem se pracovat s názvy a 
nikoliv z čísly podle vzoru jiných katalogů, neboť se domnívám, že takto se bude v 
problematice snáze orientovat i laický čtenář. Pro název je důležité, aby stručný vystihl 
příběh tak, aby si čtenář znalý tohoto příběhu jej mohl po přečtení názvu rychle vybavit. 
Proto jsem se snažil zohlednit v názvu pověsti především to, co je pro ní specifické. 
Např. u pověsti, kde zbojník posadí ženu, co ho pomlouvá, na cvočky, se nabízí různé 
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možnosti pojmenování - trest za pomluvu, pomlouvačná žena, posazení na cvočky. 
Zvolil jsem poslední variantu (posazení na cvočky) právě pro to, že si pod ním člověk 
rychle představí pointu příběhu. Zároveň je dobré, aby název nešlo zaměnit s jiným 
příběhem. Lze předpokládat, že se mohou vyskytovat v narativním podání i jiné tresty za 
pomluvu než posazení na cvočky, a pak by mohlo dojít snadno k záměně, pokud bychom 
použili název "trest za pomluvu". 

Mým přáním bylo, aby se pod jeden název nedostaly motivy, které vznikly 
nezávisle na sobě. Někde to byl problém, např. v případě pozdní milosti pro loupežníka 
(Schinderhannes a Jánošík). Při tom pozdní milost je podstatou tohoto příběhu. V tomto 
případě nebylo např. možné věc vyřešit zcela uspokojivě: U Schinderhannese jsem zvolil 
název: pozdní milost (rozmluva s Napoleonem) a u Jánošíka odmítá pozdní milost. 
Problém je, že v některých podáních je Jánošíkova smrt právě o ono odmítnutí milosti 
ochuzena a proto jsem musel použí i alternativní název pozdní milost. Kromě toho se 
motiv podobný odmítnutí milosti vyskytuje i u Vdovce, zde však bylo možné zvolit 
název odmítá modlitbu. 

Příznačným problémem je, když se některé okolnosti, které se zdají vhodné pro 
pojmenování motivy, neobjeví v jiné variantě stejného příběhu, např. právě ono 
odmítnutí milosti. Jiné vyprávění líčí Jánošíkovu statečnost před smrtí s tím, že žil 
zavěšen za žebro na hák a při tom kouřil dýmku. Zvolil jsem tedy název pokouření na 
šibenici, ale v zápětí se objevila verze, kde je zaznamenáno právě to, že ještě tři dny žil, 
ale nikoliv to, že kouřil fajfku. V jiném podání zas vedle kouření pije pálenku, zpívá a 
pláče a žije celkem devět dní. Proto jsem byl nucen volit další způsoby, jak tyto rozdíly v 
katalogu zpracovat. Někde bylo potřeba rozdělit původně jeden motiv na dvě části a 
chápat je jako dva motivy, i když se většinou vyskytují společně. V případě, že jsou ve 
vyprávění spojeny, je možné je pak spojit v jeden název pomlčkou, např. tři dny žije 
zavěšen na háku- pokouření na šibenici. 

Právě toto spojování a rozpojování motivů v rámci jednoho příběhu (přímo u 
jedné jediné události) se ukazuje největším problémem pro klasifikaci. Na jednu stranu 
není možné zahrnout tyto evidentně příbuzné událostní motivy pod jeden jednoduchý 
název, na druhou stranu se jedná bezpochyby o motivy příbuzné - putovní, pro něž 
bychom rádi jeden název měli. Dokonce i tak jednoduché posazení na cvočky je 
problematické označit jedním způsobem, neboť se vyskytuje velmi často místo posazení 
na cvočky nabití cvočků do zadku (někdy i do pat). Pro jiné motivy, které určitě vznikly 
nezávisle na sobě, je, jak již bylo řečeno, zase problematické vymyslet odlišný název 
(pozdní milost). Zdá se tedy, jako by se pověsti jakožto živoucí útvary bytostně bránili 
tomu, aby je někdo rozřezal a rozškatulkoval do nadepsaných přihrádek. 

Považoval jsem za užitečné zmínit tyto potíže a říci, podle jakých kritérií jsem při 
práci s motivy postupoval. Patrně lze u řady motivů zvolit vhodnější název, ale ten by 
měl vyplynout z dalšího studia příbuzných vypravěčských látek. 
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A. Schinderhannes (Johannes Biickler) 

A. I Soupis pověstí o Schinderhannesovi 

l. Schinderhannes v Kommen, Kommen? (Hunsrlick- Porýní), Schinderhannes, nj., B-1991, Wagner s. 
258 

a) Uloupí sedlákovi vola s ukrytým váčkem peněz, peníze večer vrátí. 
b) Přespí u sedláka a neukradne drahé hodinky na stole, o které se sedlák bojí. 

(m: vrácené peníze, slušný nocležník) 

2. Schinderhannes přepadá mlýn, Kettwing (Porýní), Schinderhannes, nj., B-1926, Petzoldt Historische s. 
152-153 

- Přepadne mlýn, ale mlynářka včas schová peníze do popela, odnesou pár věcí, když přijdou 
vesničan i 

- Motiv nezranitelnosti. 
(m: přepad mlýna, motiv nezranitelnosti) 

3. Schinderhannes napálí faráře, K i rb erg? (Hessensko), Schinderhannes, nj. B-1929, Petzoldt Historische s. 
153 

-Přestrojí se za mrzáka, schová berle na strom, faráře, který jede kolem prosí o pomoc, mezitím, 
co hledá farář berle, přijde o koně. 

(m: mrzák krade koně) 

5. Dobromyslný loupežník, Eschmar (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936, Petzoldt Historische s. 154 
Doprovodí přes les děvče, co se bojí S. a na konec se jí představí. 

(m: přátelský doprovod) 

7. Schinderhannes obírá židy, Fronhausen (Hessensko), Schinderhannes, nj., A-1951, Petzoldt Historische 
S. 154-155 

Přepadne židy, zamíchá jim boty na hromady, kdo nenajde do 2 min musí dát peníze, z nich pak 
dá S. něco trhovkyním. 

(m: židovské boty) 

8. Schinderhannes uniká policii, Lindenschied (Mosel), Schinderhannes, nj., A-1925, Petzoldt Historische 
S. 155 

Policajtům, co ho hledají v domě, ukradne koně ze stáje, ostatním přeřízne sedlový řemen, zavolá 
na ně, oni skočí na koně a spadnou. 

(m: přeříznutá sedla) 

9. Schinderhannes v Rakousku, Rauris (Hohe Tauern), Schinderhannes, nj ., B-191 O, Petzoldt Historische s. 
156 

Ukázal sedlákovi, kdo ve sklenici vody čarodějnici, která mu začarovala krávu. 
(m: odhalení čarodějnice) 

1 O. Přelstěný (Kolega), Steinbrucharb. Oberkassel (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936, Dittmaier s. 
35, Petzoldt Historische s. 154 

Potká se s loupežníkem, ten ho s pistolí oloupí, S. chce prostřelit klobouk na znamení, že byl v 
nebezpečí, lupič vystřelí patrony z obou hlavní a bezbranný musí vše vrátit a přidat i svůj majetek. 

(m: loupežník oloupí loupežníka) 

ll. Schinderhannes vůbec není tak špatný, Hangelar (Sieg), Schinderhannes, nj. A-1936?(1950), Dittmaier 
s. 36 

Je s falešným vousem mezi lidmi, kteří mluví o tom, že si na Schinderhannese nejde dát dost 
pozor. Řekne ji(m: "Když si nemůžete držet psa, držte si aspoň psíka." Na rozloučenou jim řekne, 
s kým mluvili: "Se Schinderhannesem, který vůbec není tak špatný, jak si myslíte." 

(m: není tak špatný) 

12. Schinderhannesovi lidé se vloupali do kláštera v Plitzchen, Hangelar (Sieg), Schinderhannes, nj., , A-
1936?(1950), Dittmaier s. 36 

Můj pradědeček byl kovář v Hangelaru a jednou cestou z hor viděl Schindehannesovi muže, ptali 
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I 

se ho, kdo je a nechali ho přihlížet, jak beranidlem vyrazili bránu kláštera, potom ho poslali pryč a 
klášter vyloupili. Schinderhannes tam nebyl. 

(m: loupež v klášteře (S. tam nebyl)) 

13. Schinderhannes pomáhá jedné ženě, Hangelar (Siegerland), Schinderhannes, nj ., A-1936?(1950), 
Dittmaier s. 3 6, Petzoldt Historische s. 15 6-157 

Doplatil ženě na dluh za krávu (přidal navíc 20 tolarů), ale měla přimět věřitele, aby přišel k ní pro 
peníze sám. Na zpáteční cestě 

mu je Schinderhannes uloupil. 
(m: vrácená půjčka na dluh) 

14. Schinderhannes a hrabě, Meindorf (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?(1950), Dittmaier s. 37 
V hostinci se vychloubá hrabě, že se Sch. nebojí, ten je však přítomen, počká si na něj přestrojen 
za mrzáka, předstírá, že mu zlí chlapíci pověsili berle na strom, když je hrabě sundává, ujede 
s jeho koněm. 

(m: mrzák krade koně) 

15. Schinderhannes a dívka s vajíčky, Meindorf (Siegerland), Schinderhannes, nJ., A-1936?(1950), 
Dittmaier s. 38 

Schinderhannesovi muži přepadli v lesíku dívku, co nesla vejce na trh, leknutím je rozbila, ale 
Schinderhannes ji je zaplatil dvojnásobně. Jiná dívka to slyšela a chtěla se taky nechat přepadnout, 
ale jeden z bandy to vyslechl. Když přišla tak jí nezaplatili, ale vyhrnuli jí sukni a házeli ji vejce 
do zadku. 

(m: dívka s vajíčky) 

16. Schinderhannes v Rotterhofu, Schmar (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?(1950), Dittmaier s. 
38 

S. se baví s pachtýřem, jestli nemá strach z S. Říká, že ne, že má tři velké psi. Druhý den ráno je 
najde oběšené na bráně. 

(m: oběšení psi) 

17. Schinderhannes a žena s vejci, Kohlkaul (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?(1950), Dittmaier 
s. 38 

Žena, která na něj nadává, jde prodat vejce na trh, přiváže ji ke stromu, vyhrne ji sukni a vyhází jí 
vejce do zadku. 

(m: dívka s vajíčky) 

18. Schinderhannes dělá muziku, Hoholz (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?(1950), Dittmaier s. 
39 

Schinderhannes šel do Hangelaru k jednomu nemocnému sedlákovi. Část družiny dělali muziku a 
tancovali s ženami, ostatní šli k nemocnému a vzali mu všechny peníze. 

(m: loupež během tance) 

19. Schinderhannes a četníci, Hoholz (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?(1950), Dittmaier s. 39 
Dokázal se přestrojit. Jednou seděl jako obchodník v hospodě a hrál karty, přišli dva četníci, kteří 
pátrali po Sch. On vyšel posléze ven, jednomu četnickému koni přeřízl popruh u sedla, pak 
zaklepal na okno a zavolal dovnitř, že pili se Schinderhannesem a na druhém koni ujel, když 
četníci vyběhli ven a jeden vysedl na koně, hned spadl, než dal sedlo do pořádku, byl Sch. daleko. 

(m: přeříznutá sedla) 

20. Jak Schinderhannes přišel k penězům, Stieldorf (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?(1950), 
Dittmaier s. 39 

Jeden muž vyhrál peníze, chce koupit krávu, děti chtějí část peněz, žertem je vystrčí z okna se 
slovy: "S., tady máš peníze." On tam stál a sebral je. 

(m: měšec vystrčený z okna) 

21. Schinderhannes a dívka, Holzlar (Siegerland), Schinderhannes, nj., A-1936?( 1950), Dittmaier s. 40 
a) Doprovodí přes les dívku, která má obavy z Sch. a nese jí koš. Na rozloučenou praví: "Řekni 
doma, že ti Schinderhannes nesl koš." 
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b j Bral bohatým a dával chudým. 
(m: přátelský doprovod) 

22. Schinderhannesova smrt (Sch. konec), Holzlar (Siegerland), Schinderhannes, A-1936(1950), Dittmaier 
s. 40, Petzoldt Historische s. 155-156 

Sch. chytili Francouzi a s dvanácti svými kumpány byl odsouzen k smrti. Přivedli ho před 

Napoleona a Sch. mu řekl: "Ty velký, já malý." Myslel tím, že sám je malý vojevůdce, ale 
Napoleon myslel, že ho nazývá velkým zločincem. Když se večer dozvěděl pravdu, chtěl mu dát 
milost, ale ta přišla pozdě. 

(m: pozdní milost) 

23. Schinderhannes pomáhá z nouze, Bretzingen (Bádensko), nj., B-1923, Kiinzig 106 
Schinderhannes bydlí v jeskyni, v zimě k němu chodí dřevaři a on je hostí a nic za to nechce, 
protože si jídlo sám nakrad. Jednou dá dřevařům 500 tolarů, když si stěžují na svou bídu. 
Chudé ženě, které pošla kráva, ukradne nejlepší krávu ze mlýna. 

(m: podarování dřevařů) 

24. Přátelský Schinderhannes, Bretzingen (Bádensko), Schinderhannes, nj ., B-1923, Kiinzig s. I 06 
Schinderhannes oblečený za myslivce, doprovodí přes les dívku, která si nese výslužku a bojí se 
ho, S. nese její koš a na konci se jí představí. Byl zrazen kamarády a popraven ve Wertheimu. 
Všichni ho litovali. 

(m: přátelský doprovod, zrazen kamarády) 

25. Zmařené zajetí Schinderhannese, Bretzingen (Bádensko), Schinderhannes, nj., B-1923, Kiinzig, s. /07 
S. měl 25 až 30 kumpánů, četníci ho chtěli chytit a jednou mu skutečně dali pouta. On jim řekl, 
aby se otočili, a tu uviděli, jak za stromy stojí spoustu jeho kumpánů. Nechali S. a spěchali 
pryč. 

(m: četníci, otočte se!) 

26. Jak Schinderhannes přišel ke koni, Niederhof A. Sackingen (Bádensko), Schinderhannes, nj., B-1923, 
Kiinzig s. 12 7, Petzoldt Historische s. 153-154 

Schová berle, dělá mrzáka a jezdci, jenž mu pomáhá najít berle, ukradne koně. 
(m: mrzák krade koně) 

27. Schinderhannes a žena s v aj íčky, Bretzingen (Bádensko), Schinderhannes, nj., B-1923, Kiinzig s. 128 
Potká ženu s vejci a ona mu odmítne dvě dát. Zapíská na kamarády, přivážou ji ke stromu a 
vyhází na ni celý koš vajec. (oblečený jako pán) 

(m: dívka s vajíčky) 

28. Schinderhannes v "Zeleném Stromě'',? (Kurpfalz), Schinderhannes, nj., B-1987, Schick-Lehr s. 21 
Žandáři ho hledají, on se představí a ujede na koni., vypravěč to zná od otce. (pozn. v nářečí, 
nerozuměl jsem všemu) 

(m: únik četníkům) 

29. Schinderhannes, Arzfeld (Eifel Ardennen), Schinderhannes, nj., B-1984, Zender s. 260 
Farář si přeje vidět někdy Schinderhannese, ten si na něj počká a vydává se za mrzáka, kterému S. 
přivázal berle na strom, farář mu jde pomoc, S. ukradne koně a představí se. 

(m: mrzák krade koně) 

30. Der Schlakhafte Rauber, Kreuznach (Hunsrtick), Schinderhannes, nj., B-1989, Bach s. 286-288 
Schinderhannes oloupí obchodníky cestou na trh, potom jim zamíchá boty a řekne, že kdo je 
nenajde do pěti minut bude zastřelen, obchodníci se o ně poperou a on s kumpány mezitím zmizí. 
(motiv začerněných tváří) 

(m: židovské boty) 

31. Schinderhannes a stará žena,? (Hunsrtick), Schinderhannes, nj., B-1989, Bach s. 289-290 
Potká chudou ženu cestou na trh a přidá jí deset tolarů na koupi krávy, požaduje však potvrzení od 
obchodníka. Večer přijde k obchodníkovi a vyžádá si za potvrzení 20 tolarů. 

(m: vrácená půjčka na dluh) 
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32. Přátelský průvodce, ? (Hunsrtick), Schinderhannes, nj., B-1989, Bach s. 291 
Dívka si nese výbavu a potká Schinderhannese jako myslivce, svěří se mu, že se bojí 
Schinderhannese, on jí doprovodí přes lese a nese jí koš, potom se jí dá poznat. 

(m: přátelský doprovod) 

33. Schinderhannes v Muhle, Muhl (Hunsrtick), Schinderhannes, nj., B-1989, Bach s. 292-293 
Schinderhannes pobývá ve mlýně u vdovy Dtipreové, má zde dobrý úkryt a podniká výpravy. 
Jednou ukrad v továrně v Birkenfeldu balík sukna, přišli ho chytat tři strážníci a od vdovy se 
dozvěděli, že je u Webera v Ztischi. Tam ho našli, i když ho Ztisch zapíral. Přál si, aby se mohl 
lépe obléknout a vzít si peníze. Šli tedy do mlýna a vdova strážníky pohostila. Když dopili 
kořalku, zjistili, že Schinderhannes zmizel oknem, jednoho koně jim ukradl a ostatním přeřízl 
sedlový popruh. 

(m: úkryt u vdovy ve mlýně, loupež sukna v továrně, přeříznutý popruh (útěk oknem)) 

34 .... (Trest pro špatného loupežníka),?, B-1958?, Schinderhannes, nj., Layer s. 192 (odkazuje na publ. 
Franke s. 62) 

Oběsí loupežníka, který chce do jeho bandy a vychloubá se, že obral o veškerý majetek vdovu s 
pěti dětmi. 

(m: trest za oloupení chudé vdovy) 

35. Schinderhannes přelstil čerta, ? (Po rýnská Falc), Schinderhannes, nj ., B-2000, Car! s. 717 
S. potká čerta a nabídne mu pokouření z dýmky, místo ní mu strčí do pusy pistoli a vystřelí, čert 

zmizl a příště ho nechává na pokoji. 
(m: přelstí čerta) 

A.2 Soupis vypravěčských motivů 

1. četníci, otočte se! 
2. darované a zúročené peníze 
3. dívka s vajíčky 
4. loupež během tance 
5. loupež sukna v továrně 
6. loupež v klášteře 
7. loupežník oloupí loupežníka 
8. měšec vystrčený z okna 
9. motiv nezranitelnosti 
1 O. mrzák krade koně 
ll. není tak špatný 
12. oběšení psi 
13. odhalení čarodějnice 
14. podarování dřevařů 
15. pozdní milost 
16. přátelský doprovod 
17. přelstí čerta 

18. přepad mlýna 
19. přeříznutá sedla 
20. slušný nocležník 
21. trest za oloupení chudé vdovy 
22. trestá barona a úředníky 
23. ukradne krávu pro chudou ženu 
24. úkryt u vdovy ve mlýně 
25. vrácená půjčka na dluh 
26. vrácené peníze 
27. zatčený se obléká- přeříznutá sedla (únik lstí) 
28. zrazen kamarády 
29. židovské boty 
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A.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

Motivy: 
a) Životopisné 

aa) Zvláštní narození - O 
ab) Zvláštní dětství - O 
ac) Získání nadpřirozené síly- (konstatování nezranitelnosti) 
ad) Odchod na zboj - O 
ae) Získání vůdcovství- O 
af) Chycení nebo smrt zradou- zrazen kamarády 
ag) Poprava- pozdní milost 
ah) Zbojnický odkaz- O 
af) Víra v návrat hrdiny- O 

b) Činy 
ba) Loupeže- vrácené peníze, přepad mlýna, obelstění jiného loupežníka, mrzák krade koně, židovské 
boty, loupež v klášteře, půjčka na dluh, loupež během tance, měšec vystrčený z okna, ukradne krávu pro 
chudou ženu, darované a zúročené peníze, loupež sukna v továrně 
bb) Obdarování- půjčka na dluh, židovské boty, podarování dřevařů, ukradne krávu pro chudou ženu, 
darované a zúročené peníze 
bc) Jiný druh pomoci- odhalení čarodějnice 
bd) Trest a pomsta- oběšení psi, dívka s vajíčky, potrestaní baron a francouzští úředníci 
be) Útěk či únik- přeříznutá sedla, četníci- otočte se!, zatčený se obléká 
bf) Setkání s panovníkem- pozdní milost (rozmluva s Napoleonem) 
bg) Jiné- nocleh u sedláka, Sch. není tak špatný, přátelský doprovod, úkryt u vdovy ve mlýně, trest za 
oloupení chudé vdovy, přelstí čerta 
bh) Hrdina přemožen - O 

A.4 Seznam lokalit výskytu 

Arzfeld (Eifel Ardennen- Porýnská Falc) 
Bretzingen (Bádensko) 
Eschmar (Siegerland) 
Fronhausen (Hessensko) 
Hangelar (Siegerland) 
Hoholz (Siegerland) 
Holzlar (Siegerland) 
Kettwing (Porýní) 
Kirberg ?* (okr. Limburg, Hessensko) 
Kohlkaul (Siegerland) 
Kommen? (Hunsrtick- Porýnská Falc) 
Kreuznach (Hunsrtick- Porýnská Falc) 
Lindenschied (Mosel) 
Meindorf (Siegerland) 
Muhl (Hunsrtick- Porýnská Falc) 
Niederhof A. Sackingen (Bádensko) 
Rauris (Hohe Tauern - Rakousko) 
Schmar (Siegerland) 
Steinbrucharb. Oberkassel (Siegerland) 
Stieldorf (Siegerland) 

*Pozn.: Otazník za jménem obce označuje vesnici, která se vyskytuje v textu, u nějž není zaznamenáno 
místo sběru. 

A. 5 Použité prameny 
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Dittmaier, Heinrich: Sagen Marchen und Schwanke von der unteren Sieg, Bonn a. Rh. 1950. 
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Layer, Gerhard: "So etwas tut ein richtiger Rauber nicht". Schinderhannes und Holzerlips als 
Sagengestalten, in: Siebenmorgen (1995), s. Petzoldt, Laender: Historische Sagen. Bd. 2. Ritter, Rauber 
und geistliche Herren, Míinchen 1977. 
Schick, Paul- Lehr, Rudolf: Kurpfálzer Sagenschatz, Heidelberg 1987. 
Wagner, Reinhold: Ritter, Rauber, Heilige. Sagen von Mosel, Eifel, Hunsríick, Wittlich 1991. 
191-202. 
Zender, Matthias: Volksmarchen und Schwanke aus Eifel und Ardennen, Bonn 1984. 
(odkaz u Layera: Franke, Curd-Manfred: Der Schinderhannes in der deutschen Volksíiberlieferung. Diss. 
Frankfurt am Main 1958.) 

B. Paulus (Rhonský Paulus) 

B.J Soupis pověstí o Paulusovi 

1. Rhonský Paulus, ? (Durynsko), Paulus, nj., B-1988?, Braune s. 34-39 
a) Je to oblíbená postava mezi Kaltennordheim a Dermbach, Híimpershausen a Weilar, rhonští 
řezbáři ho zpodobňují. (m: oblíbená postava) 
b) Jistých zpráv o něm je málo, narodil se 1736 jako nemanželské dítě ve Weilaru, sloužil jako 
pastýř, pacholek a pašerák soli. Několikrát uvězněn a popraven 1780 jako pytlák. 
c) Podle pověsti byl syn ovčáka z Kohlbachshofu u Rof3dorfu, poctivě pracoval, ale nešťastná 
láska ho svedla na šikmou plochu, dal se naverbovat do sedmileté války, pak se nedokázal vrátit 
do normálního života. Aby se uživil začal přepadat s kamarádem Ludem, ale nikdy chudé rhonské 
sedláky. (m: syn ovčáka, voják z nešťastné lásky, loupí s kamarádem Ludem, nepřepadal chudé 
sedláky) 
d) Jednou oknem ukrad chleba, uzeninu a dal ji do vedle ležícího vaku, selka litovala ztráty vaku, 
asi se v němu hnulo svědomí při pozorování srdce vyrytého v jeskyni a vak přinesl zpět a hodil 
oknem, žena byla ráda, když to povídala učiteli, řekl, že to mohl být jen Paulus. (m: vrácený vak) 
e) Poslouchá v hodpodě rozhovor o sobě, pak nechá společnost osobně pozdravovat po obecním 
strážníkovi. (m: poslouchá rozhovor o sobě) 
t) Na wíirzbursko-tannerské hranici potkal pašeráka s těžkým rancem soli, pomoh mu s ní do 
kopce, když chtěl vak vrátit, objevili se financi a muž se dal na útěk, strážci za ním, Paulus vzal 
pytel dones ho do Klein-Fischbachu, prodal ho za dva tolary a dostal večeři, peníze pak odevzdal 
chudému pašerákovi oknem a beze slova odešel. (m: pomoc pašerákovi) 
g) Dostal se do vězení a utekl - strážci řekl, že pod jeho pryčnou vykukuje často bílá myš, ten se 
šel podívat a Paulus utekl a zamkl strážce. (myš pod pryčnou) 

.« h) Pomáhá sedlákovi na poli a při tom jde ukázat žandárům jeskyni, kde bydlí loupežník Paulus. 
(m: pomáhá sedlákovi s orbou, ukazuje jeskyni četníkům) 
i) Jí s husary, pak zvenčí do okna zavolá, s kým jedli, chtějí ho pronásledovat, ale mají od něj 
přeříznutá sedla. (m: přeříznutá sedla) 
j) Obklíčen proboštovými vojáky v domě v Empertshausenu, nevidí únik, tak se promění 

v černého kohouta, probošt ho dokonce pohladí. (m: promění se v kohouta) 
k) Dokázal znehybnět ty, co chtěl oloupit, uměl být na dvou místech najednou. (m: znalý 
znehybnění, na dvou místech najednou) 
I) Měli všude lidi, kteří je ukrývali. (m: lidé je ukrývali) 
m) Po těchto dvou loupežnících dostali četníci pokyn, aby v případě nutnosti stříleli. 
n) Snídá s četníkem, kterému ještě nabídne šunku a salám, pak ho doprovodí, aby ho ochránil před 
Paulusem, půjčí si pušku a nechá se poznat, pak vyděšenému četníkovi zmizí v lese. (m: doprovází 
četníka) 

o) Byli s Ludem na tancovačce, Lude byl poznán a utekl, Pauluse pak chytli, ale za 2 týdny 
s pomocí Luda utekl. (m: chycen na tancovačce) 
p) Ludeho zastřelili, Paulus ho uložil do hromady kamení. (m: pochování zastřeleného kamaráda) 
r) Jeho banda je znehybněna kouzlem sedláka a málem zatčena, ale přijde Paulus s mocnějším 
kouzlem a znehybní sedláka i strážníka. (m: znehybněni kouzlem sedláka) 
s) Dítě si hraje s penězi a rozzlobený otec je vystrčí z okna s hrozbou, že je dá Paulusovi, ten však 
jde náhodou okolo a měšec sebere (dvě verze). (m: měšec vystrčený z okna) 
t) Utekl z vězení, i když byl přikován řetězem, stálým šoupáním řetěz uvolnil. (m: ošoupaný řetěz) 
u) Známý kovář mu pomůže od okovů, ale pak ho zradí kvůli odměně. (m: zrazen kovářem) 
v) V jeho jeskyni pak byly hledány poklady. 
w) Měl respekt před čarodějníkem a zámečníkem Josefem Kaiserem a majitelem papírny, 
několikrát ho v noci nemohl vyloupit, jeho dílna byla obklopena ze všech stran vodou nebo visela 
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ve vzduchu na řetězech. (m: kouzly chráněná papírna) 
x) Chycen Kaiserem, na popraviště veden ve zvláštní kleci, aby neutekl, odmítnuta milost, Kaiser 
se schovával celou dobu ve sklepě, protože pod zemí mu Paulus nemohl ublížit kouzlem. (m: 
chycen zámečníkem Kaisrem) 

2. Loupežník Paulus,? (Durynsko), Paulus, nj., B-1967, Wenig s. 195-197 
a) Uzavřel smlouvu s knížetem pekel, objevil se, kde bylo vysloveno jeho jméno a nechal se 
zajmout, 
protože mohl uniknout z vězení. (m: smlouva s knížetem pekel, nevyslovuje se jeho jméno) 
b) Jeho loupící kumpáni znehybněni kouzlem sedláka, Paulus je však vysvobodí mocnějším 
kouzlem. (m: znehybněni kouzlem sedláka) 
c) Sedlák vystrčí měšec peněz z okna a na oko je nabízí Paulusovi, ten si je vezme. (m: měšec 
vystrčený z okna) 
d) Snídá s husary a potom se jim nechá poznat, ale přeřeže koňům popruhy, aby za ním nemohli 
jet. (m: přeříznutá sedla) 
e) Promění se v kohouta, když je v jednom domě obklíčen oddílem pod vedením probošta, ten 
milé zvíře pohladí, loupežníka nenajde. (m: promění se v kohouta) 
t) Chycen v jeskyni, kouzel znalý zámečník Josef zhotoví zámek z nějž neunikne. (m: chycen 
zámečníkem Josefem) 
g) Pod šibenici vezen v bedně, přeje si stoupnout ještě na zem, aby mohl kouzlem uškodit 
Josefovi, 
je mu to odepřeno. (m: vezen ve zvláštní kleci, nesmí stoupnout na zem) 

3. "V podhůří Rhonu .. :', ? (Durynsko), Paulus, nj., C-1926, Quensel s. 149-159 
a) Lidé se báli vyslovit jeho jméno, protože se objevil, kde se o něm mluvilo. (m: nevyslovuje se 
jeho jméno) 
b) Uměl znehybnět lidi, které chtěl oloupit. (m: znalý znehybnění) 
c) Pokud se nechal někdy zajmout, bylo jisté, že druhý den bude volný. 
d) Uměl se udělat neviditelným nebo změnit v psa či v černého kohouta. (m: neviditelnost či 
pomněna v psa či kouhota) 
e) Měl respekt před majitelem papírny ve Weilaru a čarodějem Josefem (zámečníkem v 
Wiesenthalu). Ten ho chytil v jeho jeskyni nad Glattbachem. Byl odsouzen k oběšení. Postavili 
pro něj zvláštní klec, z níž koukala hlava, ruce a nohy. Nesměl si naposledy stoupnout na zem. (m: 
chycen zámečníkem Josefem, vezen ve zvláštní kleci, nesmí stoupnout na zem) 

B.2 Soupis vypravěčských motivů 

I. doprovází četníka 
2. chycen na tancovačce 
3. chycen zámečníkem Kaiserem 
4. kouzly chráněná papírna 
5. lidé je ukrývali 
6. loupí na svou místech 
7. myš pod pryčnou 
8. nepřepadal chudé sedláky 
9. nesmí stoupnout na zem 
I O. neviditelnost a schopnost proměny 
ll. nevyslovuje se jeho jméno 
12. oblíbená postava 
13. ošoupaný řetěz 
14. pochování zastřeleného kamaráda 
15. pomáhá sedlákovi orat (ukazuje četníkům svou jeskyni) 
16. pomoc pašerákovi 
17. poslouchá rozhovor o sobě 
18. proměnění se v kohouta 
19. přeříznutá sedla 
20. smlouva s knížetem pekel 
21. syn ovčáka 
22. veden ve zvláštní kleci 
23. voják z nešťastné lásky 
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24. vrácený vak 
25. vystrčený měšec 

26. znalý znehybnění 
27. znalý znehybnění 
28. znehybněni kouzlem sedláka 
29. zrazen kovářem 

B.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

a) Životopisné 
aa) Zvláštní narození- syn ovčáka 
ab) Zvláštní dětství- O 
ac) Získání nadpřirozené síly- smlouva s knížetem pekel, (znalý znehybnění), (neviditelnost a schopnost 

proměny) 

ad) Odchod na zboj (příčiny, okolnosti)- (loupí s kamarádem Ludem) 
ae) Získání vůdcovství- O 
af) Chycení nebo smrt zradou- zrazen kovářem, chycen zámečníkem Josefem 
ag) Poprava- veden ve zvláštní kleci, nesmí stoupnout na zem 
ah) Zbojnický odkaz- O 
af) Víra v návrat hrdiny- O 

b) Činy 
ba) Loupeže- vrácený vak, znehybnění sedláka, loupí na dvou místech, měšec vystrčený z okna 
bb) Obdarování- doprovází četníka 
bc) Jiný druh pomoci- pomáhá sedlákovi orat, pomoc pašerákovi, 
bd) Trest a pomsta 
be) Útěk či únik- poslouchá rozhovor o sobě, přeříznutá sedla, myš pod pryčnou, ošoupaný řetěz, chycen 
na tancovačce, (doprovází četníka) 
bf) Setkání s panovníkem - O 
bg) Jiné - lidé je ukrývali, neolupuje chudé sedláky, pochování zastřeleného kamaráda, znehybněni 
kouzlem sedláka, (nevyslovuje se jeho jméno) 
bh) Hrdina přemožen- kouzly chráněná papírna 

B.4 Seznam lokalit výskytu 

Pozn.: V tomto případě jde pouze o lokality uváděné v textech, s velkou pravděpodobností jsou některé z 
nich zároveň lokalitami, kde byly pověsti zaznamenány. 

Andenhaus? (Durynsko) 
Dermbach ? (Durynsko) 
Empertshausen ? (Durynsko) 
Empfertshausen ? (Durynsko) 
Empfertshausen ? (Durynsko) 
Friedelshausen? (Durynsko) 
Glattbach? (Durynsko) 
Hochrain u Dermbachu ? (Durynsko) 
Kaltennordheim ? (Durynsko) 
Kaltensundheim ? (Durynsko) 
Klein-Fischbachu? (Durynsko) 
Kohlbachshof? (Durynsko) 
Mittelsdorf? (Durynsko) 
Weilar? (Durynsko) 

B.5 Použité prameny 

Braune, Gudrun: Thtiringer Sagen um Raubritter und Rauber, Erfurt 1988 (?). 
Quensel, Paul: Thtiringer Sagen, Dlisseldorf- Kolln 1974. (Reprint, původní vydání Jena 1926.) 
Wenig, Ernst Kari: Es sagt aus alten Tagen. Ein neues Thtiringer Sagenbuch, Rudolstadt 1967. 
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C. Jan Karásek (Johannes Karraseck či Karasek) 

C.l Soupis pověstí o Janu Karáskovi 

l. Karásek jako přátelský průvodce, Shonbach (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 87 
Prababičku doprovodil Karásek přes les. 

(m: přátelský doprovod) 

2. Karásek jako přátelský průvodce 2, Schonbach (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 88 
Doprovází ženu, která má strach před Karáskem. 

(m: přátelský doprovod) 

3. Karásek jako přátelský průvodce 3, Neugersdorf (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 88 
Doprovodí do Leutersdorfu a podaruje ženu, která se ho obává. 

(m: přátelský doprovod) 

4. Krásek jako průvodce 4, Neugersdorf (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 88. 
Doprovodil Hillejtirgela, který měl peníze přes les z Neuwaldu do Neugersdorfu. (srov. Ronsch s. 

157- pozn. O. S.) 
(m: přátelský doprovod) 

5. Karásek jako průvodce 5, Berthelsdorf (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 89. 
Zaplatí pivo za pacholka a nechá ho doprovodit. (srov. Berthold, 28. kap., Ronsch s. 157-58 -

pozn. O. S.). 
(m: zaplacení piva a doprovod) 

6. Loupežník dobře platí, Schonberg na druhé straně Nisy (Horní Lužice- Polsko), nj., Karásek, A-1961, 
Schwiir s. 89. 

Dobře zaplatí ševci za správku bot. Švec ho považuje za barona a vytahuje se, že se K. nebojí, 
dokud se K. nepředstaví. 

(m: dobře zaplatí ševci) 

7. Karásek a děti, Rumburk? (severní Čechy), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 90, 
Obrátí za děvčátko seno na louce a obdaruje ho. 

(m: obrací seno) 

8. Karásek a děti 2, Schonbach (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 90, 
Nechodí kde jsou malí psíci a děti. 

(m: neloupí, kde jsou psíci a děti) 

9. Karásek a děti 3, Oderwitz (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 90, 
Kde v komoře hoří jen lampa, tam nic nevemu. 

(m: neloupí, kde je lampa) 

l O. Karásek a děti 4, Schonbach (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 90, 
Dítě a pes jsou ticho, když jde Karásek loupit. 

(m: dítě a pes jsou ticho) 

ll. Vděčný Karásek, GroBschonau (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 90, 
Sveze ho Wantig z výrobny mědi a zachrání ho před pronásledováním. K. mu děkuje. 

(m: zachráněn Wantigem) 

12. Zbožný Karásek, Šluknov? (okr. Děčín), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 90, 
Karásek neloupí ve Šluknovském kostele a kárá druha, který tam chce loupit. 

(m: neloupí v kostele) 

13. Zbožný Karásek 2, Dolní Podluží? (okr. Děčín), nj., Karásek, A-1961, Schwiir s. 91, 
Karásek zaplatil zádušní mši v Dolním Podluží za Worma, kterého zabila jeho banda. 
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(m: zaplatí zádušní mši) 

14. Zbožný Karásek 3, Oybin (Horní Lužice), nj., Karásek, B-1961 (1926), Schwiir s. 91, 
Slyší modlitbu obyvatel domu a upustí od vloupání. (Schone Sagenbuch des Zittauer Gebirges -
odkaz O. S.) 

(m: zaslechnutá modlitba) 

15. Zbožný Karásek 4, Berthelsdorf (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 91, 
Karásek se oženil ve dvorním kostele v Drážďanech. 

(m: svatba v Drážďanech) 

16. Karásek jako strašák, Schonberg (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 91, 
K. vezme měšec vystrčený z okna od mlynáře od Reichenbachu. 

(m: měšec vystrčený z okna) 

17. Karásek jako strašák 2, Lawalde (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 92, 
K. veme od továrníka z Leutersdorfu měšec vystrčený z okna. 

(m: měšec vystrčený z okna) 

18. Karásek jako strašák 3, Lawalde (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 92, 
Maminka straší: Vezme si tě Karásek. 

(m: strašení) 

19. Karásek jako strašák 4, Waltersdorf-Grol3schonau (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 92 
Jeden strašil nás děvčata Karáskem. Vyprávěl o přepadení mlýna a loupeži za bílého dne. Karásek 
byl ale uhlazený muž a bral, kde toho bylo moc. 

(m: loupež ve mlýně, loupež za bílého dne, K. není strašák) 

20. "Můj pradědeček ... ", Neugersdorf (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 92 
Máme Karáskovu hůl po pradědečkovi. 
(pozn. sběratele Jiná rodina měla jeho tesák, kterou vzal předek spícímu Karáskovi. Hostinský ze 
Sorgenšenku n. Gtildenen Euters měl jeho kabát. Stařenky vzpomínali, jak s ním tančili.) 

(m: hůl po K.) 

21. "To není něco vylhaného ... ", Neugersdorf(Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 96. 
Procházel se v Neugersdorfu a dohlížel, aby se nekradlo. Jednou zakročil proti zloději, který ukrad 
staré ženě pár nových bot. 

(m: zakročí proti zloději) 

22. Karásek v tísni, Cunewalde (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 96 
Karáskovi se nepodařilo vyloupit vůz, jeho majitel ho začal mlátit, ale K. mu utekl. 

(m: přemožen vozkou) 

23. Karásek v tísni 2, Lobau (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 95, 
Fabrikant přiskřípne okenicí K., který lez do okna. (0. S. uvádí též podobnou historku bez 
Karáska od Johanna Emila Schobela z Eibau Vaterhaus und Heimat) 

(m: málem přišel o hlavu) 

24. Karáskovi pomahači, Schonbach (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 95, 
Vyprávění o Karáskových pomocnících ve vsi. 

(m: pomahači) 

25. Pronásledován dragouny, Leutersdorf-Neuwalde (Horní Lužice), nj ., Karásek, A-1961, Schwar s. 96, 
Karáska honí dragouni a vyptávají se pasáčka. 

(m: pronásledován dragouny) 

26. "ČástNeuwaldu se jmenuje ... ", Leutersdorf(Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwiirs. 96-97, 
Nechal se přemluvit k vloupání do Glathova domu v Leutersdorfu a to byla chyba. Našli spoustu 
peněz, že je nepobrali, dragouni jich několik našli a podle nich Karáska dopadli. Lidi zde mu nic 
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zlého nepřáli. (pozn. sběratele: Vyprávěno podle knih Berthold a Ronsch, ale vyjádřeno je zde 
mínění vypravěče.) 

(m: dopaden po vloupání v Leutersdorfu) 

27. "Karásek byl uvězněn ... ", Varnsdorf (severní Čechy), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 97, 
Karásek byl vězněný v krčmě vL., lidé volali: Karásku jsi tam ještě? 

(m: jsi tam ještě) 

28. "Babička viděla .. :', Neugersdorf (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 97, 
Babička viděla, jak Karáska vedli, koně ho pošlapali, tekla mu krev z nohou. 

(m: pošlapané nohy) 

29. "V Budyšíně Karásek ... ", Schonbach (Horní Lužice), nj., Karásek, A-1961, Schwar s. 97 
Jak byl K. v budyšínském vězení spoután a děti přicházeli a volali na něj: ,jsi tam ještě". 

(m: jsi tam ještě) 

30 .... (Karásek v budyšínském vězení),? (Horní Lužice), nj., Karásek, B-1961, Schwar s. 98 
Byl spoután, že mu na čelo kapala voda a každou půlhodinu byl buzen. (pozn. O. S.: podle 
historek o Lipstullianovi a Kunzovi von Kaffungen, není lidového původu) 

(m: buzení ve vězení) 

31. Poklad v Karáskově jeskyni , Varnsdorf (severní Čechy), nj., Karásek, B-1928. Schlegel s. 44 
V jeskyni, kde s skrýval Karásek je poklad, jeden člověk ho vyzvedl o půlnoci na Štědrý večer, ale 
celý zbytek života pak kulhal na jednu nohu. 

(m: poklad za tělesnou vadu) 

32. Loupežníci Karásek a Stillpner, Jiřetín p. Jedlovou (severní Čechy), čj., Karásek, A-1997, Votruba s. 55 
Před pronásledovateli mohli přejít hranice, po propuštění z vězení dělal K. zahradníka v klášteře. 

(m: po propuštění zahradníkem) 

33. Pověst o Hollengrundu, Dilrrhennersdorf? Schonbach? Leutersdorf? (Horní Lužice), nj., Karásek, B-
1990, Neitzel- Nurnberger s. 99 

V lese Hollengrundu (Peklo) se ukrýval Karásek, když obcházela mezi boháči fáma, že je tu 
Karásek, tak říkali "Peklo je zase prázdné". A tak se začalo říkat lesu Peklo (Hollengrund). 

(m: původ názvu Hollengrund) 

34. Poklady loupežnického hejtmana Karáska u Spitzkunnersdorfu a Ojvína, Spitzkunnersdorf?, Oybin? 
(Horní Lužice), nj., Karásek, B-1994, Kuhn s. 92-93 

Jeho duch stráží poklad u jeskyně, kdo ho vyzvedne získá též tělesnou vadu, jiný poklad u Ojvína 
ve skále je označen znamením lodě či hlavy. Nikdo je ještě nevyzvedl. 

(m: jeho duch stráží poklady, znamení u pokladu) 

C.2 Soupis vypravěčských motivů 

1. buzení ve vězení 
2. dítě a pes jsou ticho 
3. dobře zaplatí ševci 
4. dopaden po vloupání v Leutersdorfu 
5. hůl po K. 
6. jeho duch stráží poklady 
7. jsitamještě 

8. jsitamještě2 

9. K. není strašák 
I O. loupež ve mlýně 
ll. loupež za bílého dne 
12. málem přišel o hlavu 
13. měšec vystrčený z okna 
14. název Hollengrund 
15. ne loupí v kostele 
16. neloupí, kde je lampa 
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17. ne loupí, kde jsou psíci a děti 
18. obrací seno 
19. po propuštění zahradníkem 
20. poklad za tělsnou vadu 
21. pomahači 
22. pošlapané nohy 
23. pronásledován dragouny 
24. přátelský doprovod 
25. přemožen vozkou 
26. strašení 
27. svatba v Drážďanech 
28. zachráněn Wantigem 
29. zakročí proti zloději 
30. zaplacení piva a doprovod 
31. zaplatí zádušní mši 
32. zaslechnutá modlitba 
33. znamení u pokladu 

C.3 Roztřídění motivů podle modelu loupežnického života 
Motivy 
a) Životopisné 

b) Činy 

aa) Zvláštní narození- O 
ab) Zvláštní dětství- O 
ac) Získání nadpřirozené síly- O 
ad) Odchod na zboj (příčiny, okolnosti)- O 
ae) Získání vůdcovství - O 
at) Chycení nebo smrt zradou- chycen podle ztracených dukátů, vězněný v krčmě, odvádění, děti volají 
na něj do vězení, věznění, (zrada milenky) 
ag) Poprava - O 
ah) Zbojnický odkaz - po propuštění dělal zahradníka, poklad v Karáskově jeskyni, jeho duch stráží 
poklad u Ojvína 
at) Víra v návrat hrdiny 

ba) Loupeže- vezme měšec vystrčený z okna, osudná loupež 
bb) Obdarování- zaplatí pivo pacholkovi 
bc) Jiný druh pomoci- přátelský průvodce, obrací seno na louce, zakročí proti zloději na tržišti 
bd) Trest a pomsta - O 
be) Útěk či únik- zachráněn dělníkem z výrobny mědi, pronásledován dragouny 
bt) Setkání s panovníkem - O 
bg) Jiné- dobře zaplatí ševci za splátku, neloupí kde jsou děti a štěňata, nebere kde hoří lampa, děti a psi 
jsou tiše když loupí, neloupí v kostele, zaplatí zádušní mši, pro modlitbu upustí od loupeže, oženil se 
v královském kostele, strašení Karáskem, Karáskova hůl, Karáskovi pomahači, les Hollengrund 
bh) Hrdina přemožen - přemožen vozkou, skřípnut okenicí 

C.4 Seznam lokalit výskytu 

Berthelsdorf (Horní Lužice) 
Cunewalde (Horní Lužice) 
Dolní Podluží? (okr. Děčín) 
GroBschonau (Horní Lužice) 
Jiřetín p. Jedlovou (okr. Děčín) 
Lawalde (Horní Lužice) 
Leutersdorf (Horní Lužice) 
Leutersdorf-Neuwalde (Horní Lužice) 
Lobau (Horní Lužice) 
Neugersdorf(Horní Lužice) 
N eugersdorf (Horní Lužice) 
Oderwitz (Horní Lužice) 
Oybin (Horní Lužice) 
Rumburk ? (okr. Děčín) 
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Schonbach (Horní Lužice) 
Schonbach (Horní Lužice) 
Schonberg (někdejší část Horní Lužice- Polsko) 
Schonberg na druhé straně Nisy (Horní Lužice) 
Spitzkunnersdorf? (Horní Lužice) 
Šluknov? (okr. Děčín) 
Varnsdorf (okr. Děčín) 
Waltersdorf-GroBschonau (Horní Lužice) 

C.5 Použité prameny 

Ktihn, Dietrich: Sagen und Legenden aus Sachsen, Weimar-Jena 1994. 
Neitzel, I. - Ntirnberger, F.: Sagen der Oberlausitz, Nordbohmens und angrenzender Gebiete, Waltersdorf 

1990. 
Schlegel, Ludwig: Das Bohmische Niederland. Deutsche Heimatbticher aus dem nordlichsten Bohmen. 
Erstes Heft. lm Sagenkranze der Heimat, Rumburk 1928. 
Schwar, Oskar: Volksgeschichten um Karasek und andere Oberlausitzere Rauber, in: Deutsches Jahrbuch 
fůr V o lkskunde, 1 961 . 
Votruba, Adam: Poklad na Tolštejně. Pověsti z Jiřetína pod Jedlovou a Lužických hor, Jiřetín pod Jedlovou 
2003. 

D. Jan Jíří Grasel (Johannes Georg Grasel) 

D.l Soupis pověstí o Graselovi 

1. ... (Grasel kupuje kabát), Staré Hobzí (Čechy), Grasel, nj. *, B-1933?, Hruschka s. 71-72 
Grasel si bere kabát, i když ještě není vyžehlený, vyžehlí ho sám. (podobná v románě, leč s jinou 
zápletkou, přebere kabát jinému) 

(m: kupuje kabát) 
*Pozn.: Mezi pověstmí zaznamenanými Hruschkou se může vyskytovat i některá českojazyčná, neuvádí 
jazyk vypravěče a v oblasti, kde pověsti zaznamenal bylo v té době kolem 1 O % českého obyvatelstva. 
Nicméně pravděpodobnější je, že všechna vyprávění byla zachycena od německy mluvících vypravěčů. 

2 .... (Svezení mlynářem), Staré Hobzí (Čechy), Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 72-73 
Mlynář nevěda o koho jde, ho sveze. Rozpráví spolu o nebezpečí loupežníků, mlynář řekne, že má 
respekt jen před Graselem, ten ho obdaruje. 

(m: obdarování za svezení) 

3 .... (Hledán v domě milenky), Matějovec, Bolíkov(-Cizkrajov), Nová Bystřice (Čechy), Grasel, nj., B-
1933?, Hruschka s. 74 

Obklíčen v domě milenky, marně hledán, poslední hledající najde dutě znějící místo v podlaze, ale 
když o něj pažbou udeří, prostřelí si hlavu. 

(m: obklíčen u milenky- pátrač se zastřelí) 

4 .... (Schován na hrušni), Číměř u Nové Bystřice, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 74-75 
Hledán v domě milenky, vyleze oknem (střešním?) ve štítu a schová se na mohutné hrušni. 

(m: úkryt na hrušni) 

5 .... (Obrácené podkovy), Čechy-Morava (Matějovec?), Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 75 
Po vyloupení matějovecké fary přibil koňům obráceně podkovy. 

(m: obrácené podkovy) 

6 .... (Nevyzvednutá puška), Slavonice?, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 75-76 
Dal si opravit pušku pod jménem hrabě z Rohu, při vyzvednutí potkal u puškaře lesního zřízence, 
jemuž byl jako hrabě představen, pod záminkou se vzdálil a pušku si nikdy nevyzvedl. 

(m: nevyzvednutá puška) 

7 .... (Poznán v procesí), Slavonice?, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 76 
Jednou byl mezi poutníky ke kostelu Svatého Ducha ve Slavonicích, nápadný muž, bledý 
s modrým kabátem, poznali v něm Grasla, začali si to šeptat a on zmizel směrem 

309 



k Einsiedlerbrunn. 
(m: poznán v procesí) 

8 .... (Vyhraná sázka), Slavonice?, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 76 
Vsadil se, že vyzvedne jistou věc z kostela ve Slavonicích, aniž by přelezl hradby nebo použil 
bránu. Dostal se tam podzemní chodbou, při tom navštívil sklepy měšťanských domů, kde ukradl 
víno nebo si tam ulevil, jako v domě č. 138. 

(m: vyhraná sázka) 

9 .... (Nocleh ve hřbitovní kapli), Slavonice, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 77 
Nocoval ve věži hřbitovní kaple a v kryptě schovácal kradené věci. 

(m: nocleh v kapli) 

10 .... (Ve vězení prozrazený poklad), Slavonice, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 77 
Před odsouzení prozradí spoluvězni (či vojákovi z Čech z Rudolce), že u kamenné stěny na 

Buchbergu 
697 m ukryl poklad. 

(m: prozradí ve vězení poklad) 

ll. ... (Prozrazený a nalezený poklad), Stoječín (Č. Rudolec) a Bolíkov (Cizkrajov), Grasel, nj., B-1933?, 
Hruschka s. 77-78 

Ve vězení prozradí strážci z Rudolce, že ukryl poklad na poli mezi Bolíkovem a Stoječínem, ten 
ho najde a uloží na knížku, ale úředník mu peníze zabaví, pak už najde jen měďáky, ty se občas 
najdou s Graslově poli dosud. 

(m: prozradí ve vězení poklad) 

12 .... (Poklad přinesl štěstí), Stálkov, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 78-79 
Graslův poklad nalezený v tzv. Eremitáži přinesl štěstí člověku, co se pak přestěhoval do Vídně. 

(m: nalezný poklad) 

13 .... (Krádež během ohlášené hostiny), Slavonice?, Grasel, nj., B-???? (U. Tartaruga: Bertihmte Rauber), 
Hruschka s. 79-80 

Dá ženě 200 tolarů, aby mu přichystala hostinu, dozví se to starosta a čeká na něj, Grasl vyloupí 
berní p. (stalo se ve Slavonicích) 
(m: loupež během ohlášené hostiny) 

14 .... (Loupež během ohlášené hostiny), Panenská, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 80-81 
Jako předchozí, žena o Gr. říká že obírá bohaté a dává chudým. dá se jí poznat atd. vyloupí 
vrchnostenskou pokladnu, stalo se ve Starém Hobzí (hosp. č. 81) nebo v Lospitz u Jemnice. 

(m: loupež během ohlášené hostiny) 

15 .... (Grasel na tancovačce), Písečná, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 81 
Tancuje do rána, platí muzice, dá se místním poznat a vytáhne pistoli s tím, ať si někdo zkusí ho 
stopovat. 

(m: na tancovačce) 

16 .... (Zaplatí srncem), Dešná u Jemnice, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 81-82 
Na tancovačce ve Freisteinu hodně utrácí, vzdálí se a hostinské přinese místo peněz statného 

srnce. 
(m: platí srncem) 

17 .... (Pověsil kluka za nohy), Maříž, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka s. 82 
V hněvu mladíka pověsil za nohy, hlavou do mraveniště, za tři dny ho našel živého, později činu 

litoval. 
(m: pověsí kluka hlavou do mraveniště) 

18 .... (Nabití cvočků), Vlastkovec?, Grasel, nj., B-1933?, Hruschka 82-83 
Na cestě z Vlastkovce do Slavonic potká bábu, co ho pomlouvá, nechá si přinést kladivo a cvočky 
a nabije jí je do zadku 

(m: nabití cvočků) 
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19 .... (Posazení na cvočky), Staré Hobzí, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 83-84 
Potká bábu mezi Starým a Novým Hobzím, nadává na něj, nechá si přinést cvočky a posadí ji na 
ně. 

(m: posazení na cvočky) 

20 .... (Neuskutečněná loupež u umírajícího správce), Jemnice?, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 84 
Šel oloupit nenáviděného správce, našel ho umírajícího, ženu a děti u postele, právě sebrané 
peníze ženě vrátil a zmizel. (totéž in: Breier II, s. 19/20) 

(m: neuskutečněná loupež u umírajícího) 

21. ... (Oloupení hodináře během karetní hry), Jemnice?, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 84-85 
Hraje v hostinci v Jemnici (v čase vydání knihy hostinec "Sedláček") karty, přijde hodinář a 
kibicuje, dá mu karty a vyloupí mu z výlohy ll hodin a stříbrnou dýmku. (prý se skutečně stalo 
29. 12. 1814) 

(m: oloupení hodináře) 

22 .... (Oloupení židů), Jemnice, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 85-86 
Židovští podomní obchodníci jdou pohromadě kvůli nejistotě, přepadeni Graselem, nebrání se, 
dají mu svou hotovost, nakáže jim hodit boty na hromadu, kdo bude poslední, bude zastřelen, 
zatímco hledají, zmizí. (Breier 2., s. 204/205) 

(m: židovské boty) 

23 .... (Půjčil učiteli na vsazení do loterie), Štítary?, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 86 
Chudému učiteli půjčil na vsazení do loterie, ten vyhrál, Gr. zpět nabízené peníze nepřijal. (Breier 
2, s. 17-18) 

(m: půjčka učiteli do loterie) 

24 .... (Krádež koně faráři),? (jižní Čechy nebo Morava), Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 86-87 
Přestrojen za žebráka u cesty, chce pomoc od faráře na koni zvednout, ten seskočí, Grasel mu 
ukradne koně. (Breier 2, s. 203/204) 

(m: mrzák krade koně) 

25 .... (Loupež poštovního koně),? (jižní Čechy nebo Morava), Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 87-88 
Přestrojen za starého muže se nechá svézt na poštovním koni, pošťák mu půjčí roh, aby si 
zatroubil, Grasel se zatroubeném ujede, roh pak pošle s pozdravem zpátky. (Breier 1, s. 52/53) 

(m: loupež poštovního koně) 

26 .... (Návštěva u purkmistra v Rohu), Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 88-89 
Navštíví purkmistra v Rohu převlečen za obchodníka a když přijde řeč na Grasela, dá e mu 
poznat. (Breier I, s. 15-27) pozn. otázka je nakolik poslední tři podání vychází z ústní tradice, 
Hruschka uvádí pouze odkaz na román a zároveň neříká, kde tuto historku slyšel vyprávět. 

(m: návštěva u purkmistra) 

27 .... (Grasel pod šibenicí), Panenská u Starého Hobzí, Grasel, nj. B-1933?, Hruschka s. 89-90 
Ukousne matce pod šibenicí nos za to, že ho špatně vychovala. 

(m: ukousnutý nos) 

28 .... (Graselova kostra), Vídeň, Schrick (Rakousy) Grasel, nj. C-1933?, Hruschka s. 90 
V roce 1863 vykopali ve Vídni údajně jeho kostru a pověrčiví lidé si kupovali jeho kosti. 
Podle jiného podání se našla kostra v rakouském Schricku s železným kruhem kolem krku. 

(m: kostra) 

29. O zbojníku Graselovi, Klobouky u Brna?, Grasel, čj., B-1940, Ošmera s. 36-38 
O Pingartce jeho milence. Zradila ho, když u ní jednou usnul. 

(m: dopaden zradou milenky) 

30 .... (Grasel a milenky), Bohumilice na Břeclavsku, Grasel, čj., A-1981, Šalanda (Podání) s. I 03 
MěJ více milenek, byl dopaden zradou jedné vídeňské milenky. 

(m: dopaden zradou milenky) 
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31. Grasl a tovaryš, (Waldviertel) Dolní Rakousy, Grasel, nj., 8-1924-1930, Burde-Schneidewind -
Agricola s. 208-209 

Tovaryš je oloupen lupičem, Grasel přestrojený za myslivce ho potká, zavolá své lidi a jeho ranec 
mu vrátí a přidá dva tolary, lupiče ze své bandy za to zastřelí. 

(m: trest za oloupení chudého) 

32. Pověst o dvou Graslech, Brno, Grasel, čj., B-C-1994, Radvanová s. 6/-62 
a) Otec Tomáš Grasel utekl po sedmi letech ze Špilberku a zjistil, že jeho syn se stal také 
obávaným loupežníkem. Loupili spolu a nikdo si nemohl být před nimi jist ani majetkem ani 
životem. Jednou chytili starého Grasla a on dožil na Špilberku, syn Jan Jiří se dal do armády, ale 
dezertoval a chytili ho, tak dostal šibenici. 
b) Někdo říká, že brali jen bohatým a chuďasům dávali, ale není to pravda, jinak by si lidé jejich 
jménem nenadávali. 

(m: loupil s otcem, dezerce z armády) 

33. O Grázlovi, Slavonice? Písečná? (jižní Morava), Grasel, čj.?*, B-1986, Kilianová s. 33 
a) Vsadil se, že vezme ze Slavonického kostela zlatý svícen, aniž by prošel bránou či přelezl 
hrdaby. Sázku vyhrál, použil podzemní chodbu. V jiném sklepě ukradl cestou víno. 
b) Tancoval v Písečné na zábavě, pak se představil a pohrozil pistolí tomu, kdo by ho chtěl 

sledovat. 
(m: na tancovačce, vyhraná sázka) 
*Pozn.: Možná převzato z Hruschky, Kilianová se však odkazuje na rukopisné poznámky O. Jerové. 

34. O vyloupené pokladně, Český Rudolec? (jižní Morava), Grasel, čj., B-1986, Kilianová s. 75-76 
Jakýsi mládenec se v hospodě zmíní, kde se zdržuje Grasel. Sládek to oznámí hraběti a ten dá na 
něho číhat. V panském přestrojení přijde Grasel do zámku a žádá klíče od pokladny, aby mu 
přinesl listiny. Pokladnu vyloupí. 

(m: vyloupená pokladna) 

D.2 Soupis vypravěčských motivů 

1. dezerce z armády 
2. dopaden zradou milenky 
3. kostra 
4. krádež koně 
5. kupuje kabát 
6. loupež během ohlášené hostiny 
7. loupež pošt. koně 
8. loupil s otcem 
9. natancovačce 

1 O. nalezený poklad 
ll. návštěva u purkmistra 
12. neuskutečněná loupež u umírajícího 
13. nevyzvednutá puška 
14. nocleh v kapli 
15. obdarování za svezení 
16. oběšen 

17. obklíčen u milenky- pátrač se zastřelí 
18. obráceně podkovy 
19. oloupení hodináře 
20. platí srncem 
21. posazení na cvočky (nabití cvočků) 
22. pověsil kluka hlavou do mraveniště 
23. poznán v procesí 
24. prozradí ve vězení poklad 
25. půjčka učiteli do loterie 
26. trest za oloupení chudého 
27. ukousnutý nos 
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28. úkryt na hrušni 
29. vyhraná sázka 
30. vyloupená pokladna 
3 I. židovské boty 

D.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

a) Životopisné 
aa) Zvláštní narození - O 
ab) Zvláštní dětství- O 
ac) Získání nadpřirozené síly- O 
ad) Odchod na zboj (příčiny, okolnosti)- loupil s otcem 
ae) Získání vůdcovství- O 
af) Chycení nebo smrt zradou- chycen zradou milenky 
ag) Poprava- ukousne matce nos 
ah) Zbojnický odkaz 
af) Víra v návrat hrdiny- prozradí poklad 

b) Činy 
ba) Loupeže - sázka, loupež během ohlášené hostiny, neuskutečněná loupež, židi hledají boty, krádež 
koně v žebráckém přestrojení, vyloupená pokladna 
bb) Obdarování- svezení mlynářem, půjčka na loterii, 
bc) Jiný druh pomoci- O 
bd) Trest a pomsta- pověšení nad mraveniště, posazení na cvočky, trest za oloupení chudého 
be) Útěk či únik- schován v podlaze, úkryt na hrušni, obrácené podkovy, nevyzvednutá puška, poznán v 
procesí 
bf) Setkání s panovníkem - O 
bg) Jiné- koupě kabátu, nocleh v hřbitovní kapli, na tancovačce, platba srncem 
bh) Hrdina přemožen - O 

(c) Památky na hrdinu- nalezený poklad, Graselova kostra) 

D.4 Seznam lokalit výskytu 

Bohumilice (okr. Břeclav) 
Bolíkov- Cizkrajov (okr. Jindřichův Hradec) 
Brno 
Číměř u Nové Bystřice (okr. Jindřichův Hradec) 
Dešná u Jemnice (okr. Jindřichův Hradec) 
Jemnice (okr. Třebíč) 
Klobouky u Brna? (okr. Břeclav) 
Maříž (okr. Jindřichův Hradec) 
Matějovec (okr. Jindřichův Hradec) 
Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec) 
Panenská (okr. Třebíč) 
Písečná (okr. Jindřichův Hradec) 
Schrick (Dolní Rakousy) 
Slavonice (okr. Jindřichův Hradec) 
Stálkov (okr. Jindřichův Hradec) 
Staré Hobzí (okr. Jindřichův Hradec) 
Stoječín- Č. Rudolec (okr. Jindřichův Hradec) 
Štítary? (okr. Znojmo) 
Vlastkovec (okr. Jindřichův Hradec) 

D.S Použité prameny 

použité prameny: 
Burde-Schneidewind, Gisela - Agricola, Christiane: Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. 
Jahrhundert, Berlín 1977. 
Hruschka, 1.: Der Rauber Grasel in Bohmen und Mahren, České Budějovice, bez data (vyšlo před rokem 
1933, příloha s prameny: Grasel in der Sage- s. 71-90.) 
Kilianová, Eva: O stříbrné podkově. Pověsti zjižní ajihozápadní Moravy, Brno 1986. 
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Ošmera, J.: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. Klobouky u Brna, s. 36-38. 
Rad vanová, Michaela: Špilberk v pověstech, Brno 200 I. 
Šalanda, Bohuslav: Ústní podání a dějiny, Praha 1988. 
(odkaz u Burde-Schneidewind: KieB!ing I, 24f. Nr. 17, Franz Kief3ling, Frau Saga im niedrčisterreichischen 
Waldviertel, Heft 1-9. Wien 1924-1930.) 

E. Václav Babinský 

E. I Soupis pověstí o Babinském 

1. "Vůdce loupežnické bandy Babinský ... ", Kněžmost (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-(1995), 
Jermář 19-20 

B. převlečen za myslivce, pozve dívku do kočáru a pak chce s ní ujet, lidé pracující na poli kočáru 
nadběhnou a dívku vysvobodí. 

(m: pokus o únos) 

2. Strašidelný dub, Bakov nad Jizerou (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., B-1995, Jermář 20 
Pod dubem poklady, kolem něj provádí rejdy divoženky. 

(m: strašidelný dub) 

3. "Jedna chudá žena z Maníkovic ... ", Maníkovice? (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., B-1995, Jermář 20, 
Žena z Maníkovic neprozradí pronásledovaného Babinského, ten ji za to obdaruje. 

(m: neprozrazen babičkou) 

4. "Jednou se ... ", Maníkovice? (Bakovsko?), Babinský, čj., B-1965, Jermář 20-21 
Babku, která ho pomlouvá posadí na cvočky. 

(m: posazení na cvočky) 

5. Stařena a Babinský, Brandýs n. Labem, Babinský, čj., A-1929 Musil 86-87 
Stařena jde přes les do Benátek pro koření, potká lesního a nadává na Babinského, lesní si nechá 
koupit cvočky a babu na ně posadí, je to převlečený Babinský. 

(m: posazení na cvočky) 

6. Loupežník Babinský a socialisté, Bohdaneč (Pardubicko), čj., Babinský, A-1955, Karbusický 58-59 
Posadí bábu, co ho pomlouvá na cvočky. Po propuštění dělá zahradníka. Nikoho nezabil, jeho 
puška byla brak, dával chudým. Vypravěčova máma přirovnává socialisty k Babinskému 
(bohatým vzít a dát to chudým) 

(m: posazení na cvočky, po propuštění zahradníkem) 

7. Pomsta Babinského,? (Hradecko?), Babinský, čj., B-1947, Horyna-Pověsti 182-3 
Bábu, která ho pomlouvá posadí na cvočky. 

(m: posazení na cvočky) 

8. Babinského dar a pomsta, Chlumec nad Cidlinou, Babinský, čj., B-1961, Horyna-Sluneční 107-109 
Přepiloval mříže a utekl ze Špilberku, nemohli ho chytit, popíjel s četníky v hospodě, laškoval s 
děvčaty v převlečení za husara nebo za myslivce. Babku, která ho pomlouvá, posadí na cvočky. 

(m: přepi1ování mříží, pije s četníky) 

9. "Jednou jel jeden sedlák ... "(Babinského hostina) , Nová Ves? (Bakovsko), Babinský, čj., B-1966, 
Jermář 21-22 

Obdaruje chalupníka, kterému hrozí exekuce, nechá si od něj vystrojit hostinu. Vojáci se to 
dozvědí a obklíčí chalupu. On ale mezitím vyloupí zámeckou pokladnu. 

(m: loupež během ohlášené hostiny) 

1 O .... (Babinského hostina),? (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., B-1935, Sellner 
jako předchozí (totéž se prý vypráví o Bímšvencovi), 

(m: loupež během ohlášené hostiny) 

11. ... (Babinského hostina), Brno, Babinský, čj., B-1995 Radvanová s. 49-50 
a) Prý bral jenom bohatým a chudé podarovával. 
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b) Jednou potkal chalupníka, co neprodal krávu a bál se, že pro nesplacené daně přijde o chalupu. 
Babinský mu dal peníze, ať vystrojí večeři pro tucet mužů, knížepán se to dověděl a nechal dům 
obklíčit, B. mezitím vyloupil zámeckou pokladnu. 

(m: loupež během ohlášené hostiny) 

12. Babinského cop, Malá Bělá (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-(1966), Jermář 22 
Babinský nosil cop, jedna děvečka mu to pořád předhazovala a nakonec mu ho ustřihla. 

(m: ustřižený cop 

13. Jeskyně Zlodějka, Do lánky u Bakova (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., B-1980, Jermář 23 
V jeskyni se skrýval Babinský. 

(m: úkryt v jeskyni) 

14. O pokladu pod hruškou, Veselá (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-1966, Jermář 23 
Muž najde B. poklad a má za něj postavit kapli a zbytek si nechat. To udělá. Podle vyprávění 
potomka údajného nálezce. 

kaple za poklad) 

15. "V jeskyni Zlodějce ... " , Nová Ves (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., B-1963, Jermář 23 
Několik různých informací, úkryt, přestrojení, zrada ... , chycení není explicitně vyjádřeno, zrada 
ženy podle jedné varianty služka. 

(m: chycen zradou ženy) 

16. "Jednou jel v kočáře ... " , Malá Bělá? (Podbězdězí), Babinský, čj., B-1995, Jermář 24 
Továrník Menz! svezl Babinského a ten obdaroval. 

(m: svezen továrníkem) 

17. O vraždě manželů Stránských v Maníkovicích, Ptýrov (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-1995, 
Jermář 24 

Loupežníci zabili Stránského a jeho ženu, nepohodli se s ním kvůli dělení kořisti. Dítě zabít 
nedokázali. Později se našel u nich v zemi hrnec zlaťáků. 

(m: vražda manželů Stránských) 

18. "To se jednou vracel...", Bakov nad Jizerou (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-1995, Jermář 25 
Sedlák jde s bejčkem a vidí ležet rukavici. Kus dál na cestě uvidí druhou. Vrací se pro první a 
uváže bejčka na místě, B. mu ho zatím ukradne. 

(m: krádež pomocí pohozených rukavic) 

19. "To se stalo dědovi mého tatínka .. :', Bílá Hlína (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-1982, Jermář 25 
Ukradené peníze z pokladny, dědeček říkával, že to byl beztak Babinský. 

(m: krádež dávaná do souvislosti s B.) 

20. O Havlově hostinci, Dolní Krupá (Mladoboleslavsko), Babinský, nj., A-(1919), Jermář 25-26, (pověst 
německá) 

Pocestný nalezne v hospodě prst v jídle, to ho varuje a on odjede. 
(m: prst v jídle) 

21. O Babinském, Nová Ves (Mladoboleslavsko), Babinský, čj., A-1920, Jermář 26 
Tancuje s milou a písničkou dává příkazy kumpánům, kteří ji vyloupí. 

(m: okradená krčmářka (zde dívka ze statku)) 

22 .... (Loupež u Anny Krouzské),? (Mladoboleslavsko), čj., B-1922, Sellner 1922 
(m: loupež u Anny Krouské) 

23 .... (Prozrazený poklad), Pozdeň na Kladensku, Babinský, čj., A-1981, Šalanda Podání s. 112 
Babinský prozradí u výslechu, kde je zakopán poklad. Ten však není nalezen. 

(m: prozradí u výslechu poklad) 

24 .... (Obávaný lupič Babinský), Brno, Babinský, čj., B-1991 Radvanová s. 47-48 
a) Obávaný lupič Babinský seděl 16 let na Špilberku. 
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b) Pravým jménem se jmenoval Venca Pokratický, byl spořádaným synkem majetné a vážené 
rodiny od Litoměřic, už ve škole prováděl lotroviny a učení ho nebavilo. 
c) Zamiloval si dívku a chtěl si ji vzít, ale musel na vojnu, když se vrátil byla pod čepcem, i když 
mu slíbila věrnost, soka na místě uškrtil, tak přišel o dobrou pověst a dostal se na loupežnickou 
dráhu. 

(m: seděll6 let na Špilberku, lotroviny ve škole, usmrtil soka v lásce) 

25 .... (Šňupec tabáku), Brno, Babinský, čj., B-1995 Radvanová s. 51-52 
a) Babinského chytili kvůli zradě jedné z jeho milenek. 
b) Nechtěl se přiznat a popíral i svou totožnost. Jednou si však u výslechu rasa šňupl tabáku. B. 
chtěl také, nešňupal půl roku. Rada mu řekl, že obyčejnému zlodějíčkovi nebude dávat svůj tabák, 
ale 8. že by dal, tak se přiznal. 

(m: chycen zradou ženy, přiznání za šňupec tabáku) 

26. Les Vidrholec, ? (střední Polabí), vícero loupežníků, čj., C-1969 (autor textu patrně čerpal z 
různých místních kronik) Musil s. 87-88 

(citujeme pouze zmínku o Babinském) 
Ještě v 19. stol. se zde přepadalo a formani se přes kopec Úvalák sdružovali do větších skupin, 
jednou se zde objevil Babinský, ale to už byl mírumilovný zahradník a jen v hostinci mlčky 
poslouchal formany, jak vypráví loupežnické historky. 

(m: Starý naslouchá loupežnickým historkám) 

E.2 Soupis vypravěčských motivů 

1. chycen zradou ženy-milenky 
2. kaple za poklad 
3. krádež dávaná do souvislosti s B. 
4. krádež pomocí pohozených rukavic 
5. lotroviny ve škole 
6. loupež během ohlášené hostiny 
7. loupež u Anny Krouzské 
8. neprozrazen babičkou (obdarování) 
9. okradená krčmářka (var. zde dívka ze statku) 
1 O. pije s četníky 
ll. po propuštění zahradníkem 
12. pokus o únos 
13. posazení na cvočky 
14. prst v jídle 
15. přepilování mříží 

16. přiznání za šňupec tabáku 
17. seděll6 let na Špilberku 
18. starý naslouchá loupežnickým historkám 
19. strašidelný dub 
20. svezen továrníkem 
21. u výslechu prozradí poklad, který není nalezen 
22. úkryt v jeskyni 
23. usmrtil soka v lásce 
24. ustřižený cop 
25. vražda manželů Stránských 

E.3 Zařazení motivu do modelu loupežnického života 

Motivy 
a) Životopisné 

aa) Zvláštní narození- (syn bohatých rodičů) 
ab) Zvláštní dětství- (lotroviny ve škole) 
ac) Získání nadpřirozené síly- O 
ad) Odchod na zboj (příčiny, okolnosti)- vražda soka v lásce 
ae) Získání vůdcovství- O 
af) Chycení nebo smrt zradou- zrada milenky, přiznání za šňupec tabáku 
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ag) Poprava- O 
ah) Zbojnický odkaz - u výslechu prozradí poklad, po propuštění zahradníkem, starý naslouchá 

loupežnickým historkám, poklad na kapli, poklady stráží divoženky 
at) Víra v návrat hrdiny- O 

b) Činy 
ba) Loupeže - krádež během ohlášené hostiny, krádež pomocí pohozených rukavic, okradená 

šenkýřka (verze: milenka), loupež u Anny Krouzské 
bb) Obdarování- obdarování chalupníka (in: krádež během ohlášené hostiny), neprozrazen babičkou, 
svezen továrníkem 
bc) Jiný druh pomoci- O 
bd) Trest a pomsta- posazení na cvočky 
be) Útěk či únik- přepilování mříží, pije s četníky 
bt) Setkání s panovníkem- O 
bg) Jiné- úkryt v jeskyni, cop, vražda manželů Stránských, prst v jídle, pokus o únos 
bh) Hrdina přemožen- pokus o únos 

(c) Památky na hrdinu) 

E.4 Seznam lokalit výskytu 

Bakov nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav) 
Bílá Hlína (okr. Mladá Boleslav) 
Bohdaneč (okr. Pardubice) 
Brandýs n. Labem (okr. Praha-východ) 
Brno 
Dolánky u Bakova (okr. Mladá Boleslav) 
Chlumec nad Cidlinou (okr. Hradec Králové) 
Kněžmost (okr. Mladá Boleslav) 
Malá Bělá? (okr. Mladá Boleslav) 
Maníkovice? (okr. Mladá Boleslav) 
Nová Ves (okr. Mladá Boleslav) 
Pozdeň (okr. Kladno) 
Ptýrov (okr. Mladá Boleslav) 
Veselá (okr. Mladá Boleslav) 

E. 5 Použité prameny 

Horyna, Václav: Pověsti českého severovýchodu, Hradec Králové 1947. 
Horyna, Václav: Sluneční střelec, Pověsti a zkazky z kraje Klicperova a Malátova, Havlíčkův Brod 1961. 
Jermář, Jaromír: Pověsti a vyprávění o Václavu Babinském na Mladoboleslavsku. in: Středočeský 

vlastivědný sborník, 1995, s. 19-26. 
Musil, F.: Tajemný hlas minulosti; pověsti ze středního Polabí. Praha 2002. 
Radvanová, Michaela: Špilberk v pověstech, Brno 2001. 
Sellner, Karel: Václav Babinský v historii našeho kraje. in: Boleslavan - vlastivědný sborník 
Mladoboleslavska a Benátska, 1935-1936/X. 
Šalanda, Bohuslav: Ústní podání a dějiny. Praha I 988. 

územní rozšíření tradice: Čechy a Brno 

F. Ondráš z Janovic (Ondřej Fuciman) 

F. 1 Soupis pověstí o Ondrášovi 

I. Jak se Ondráš narodil a umřel, Frenštát pod Radh. (o. N.Jičín), Ondráš, čj., A-(1958), Palátová, s. 163-
164, Gašparíková s. 77-78 

a) Páni se ho báli a on to, co vzal bohatým, rozdal chudým. 
b) V okamžiku jeho narození zasáhla chalupu jeho otce fojta jasná ohnivá koule, ale nic se nestalo, 
zase zmizela. 
c) Zabil ho Juráš při tanci ve Sviandově, když mu před tím chtěl vzít Dorotku za tance, Ondráš 
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nedal, on mu vytrhl obušek a zabil ho. 
d) Juráš dostal za odměnu sto zlatých, propil je, stal se zbojníkem, kterého se báli páni i chudí, ale 
nakonec ho v Těšíně oběsili. 

(m: syn fojta, ohnivá koule při narození, zabit vlastním obuškem, Juráš později oběšen) 

2. Hostina ve mlýně, Kyjovice (o. Opava), Ondráš a Juráš, čj., A-(1951), Salichová s. /68, GaSparíková s. 
78-79 

a) Ondráš a Juráš přijdou k mlynářovi Hadrychovi, ten zasekne sekeru do špalku ze strany, z níž 
jdou, pobízí je, aby jedli, ale oni se nemohou hnout, navíc ve světnici stoupá voda, nakonec prosí, 
aby je pustil, že už víc do mlýna nepřijdou. 

(m: znehybněni mlynářem) 

3. Obdarovaní studenti, Luleč o. Vyškov, Ondráš, čj., A-1894, Gašparíková s. 79 
a) Ondráše mrzí, že neumí psát, jednou zbije studenta, který po něm nedokáže přečíst čmáranice, 
jinýstudent pozoruje, jak to Ondráš po sobě čte a pak to také přečte, Ondráš si myslí, že umí psát a 
studentapodarujě suknem. 
b) Zradil ho druh Jilčín, který ho zabil obuškem, císař ho chtěl živého a tak dal Jilčína i ostatní 
uvěznit. 

(m: zbití studenta a podarování jiného, zabit vlastním obuškem (Jilčínem)) 

4. Jak Ondráš potrestal tetku Zuškovou, Frenštát p. Radh. (o. N. Jičín), Ondráš, čj., A-(1958), Palátová s. 
/67-168, Gašparíková s. 80-81 

a) Skrýval se na Lysé hoře, sběhl ze studií a protože viděl chudobu dal se na zboj a pomáhal 
chudým. 

b) Podaruje Verunku, která ho chválí suknem od buka do buka, starou Zuškovou, která ho 
pomlouvá, vyplatí ranami. 

(m: zběhl ze studií, chce pomáhat chudobě, od buka do buka, vyplacení ranami) 

5. Ondráš a bača, Slezsko(?), Ondráš, čj., B-(1951), Radostná země (1951) s. 175, Gašparíková s. 8/-82 
a) Skrýval se na Lysé hoře, páni z něj měli strach, chudí ho měli rádi. 
b) Chce koupit od bači koně, ten mu ho nabízí zadarmo, řekne svým lidem, aby mu dali 
pětadvacet, když neřekne, co chce za koně, ze strachu poví sto dukátů, Ondráš ho pochválí a 
vyplatí mu je. 

(m: sto dukátů za koně) 

• 6. Já jsem Ondráš, Růžďka (o. Vsetín), Ondráš, čj., A-(1958), Palátová s. /65-166, GaSparíková s. 82-83 
a) Zdržoval se na Klenově, kde bylo spousta zbojníků, bral bohatým a dával chudým. 
b) Obral lakomého strýčka Malenu cestou na trh o polovinu peněz a dal je chudému dřevaři na 

kravku. 
(m: obral strýčka Malenu- podaroval dřevaře) 

7. Jak Ondráš utekl z Hukvaldského zámku, Kozlovice (o. Přerov), Ondráš, čj., A-1929, GaSparíková s. 
84-85 

a) Ondrášuv otec byl fojtem v Janovicích, šel pro povolení na svatbu dcery, hejtman na zámku 
zakázal, ale knížepán v Kroměříži povolil. Za tu lest otce zavřeli. Ondráš ho šel vysvobodit, šel na 
Hukvaldy, že Frýdecký zámek přepad Ondráš a zatímco se posádka vzdálila, vnikl do vězení. Otec 
odmítl utéci, že je zavřený nevinně. Ondráš v poslední chvíli unikl skrz studnu podzemní 
chodbou. Otec do roka ve vězení zemřel. 

(m: otec nespravedlivě uvězněn zemře ve vězení) 

8. Čarovný obušek, Těšínské Slezsko, Ondráš, čj., A-1929, Gašparíková s. 85-88 
a) Má čarovný obušek o čarodějnice Hany, který nesmí dát z ruky, obušek mu přičaruje jídlo. 
b) Zbojníky vyslechne sedlák Záškodný, že chtějí přepadnout kupeckou karavanu se zbožím pro 
hraběte Pražmu, oni ho chytí a musí zůstat s nimi do přepadu, formany nechají bečet a pak jim 
řeknou, kde si mají vyzvednout vozy, sedláka po přepadu pustí, ten se u nich aspoň nají. 

(m: čarovný obušek od čarodějnice, sedláka drží po dobu přepadu) 

9. Trest za propitý dukát, Hlučínsko, Ondráš a Juráš, čj., B-1947, Sivek (Zbojník) (1958) s. 172-173, 
Gašparíková s. 85 

a) Opilec ve Štětíně pomlouval Ondráše a Juráše, navíc měl dukát, který dali včera chudé ženě, co 
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má prý muže opilce, nabili mu plnou řiť cvočků, došli za ženou, dali ji dukát a ať si dojde pro 
muže. 

(m: nabití cvočků) 

10. Od bučka kbučku kanafasu, Hlučínsko, Ondráš a Juráš, čj., B-1947, Sivek (Zbojník) (1958) s. 173, 
Gašparíková s. 88-89 

a) Chudé dívce, která o nich dobře mluvila, naměřili kanafasu od bučka k bučku, aby se mohla 
vdát. 
(m: od buka do buka) 

ll. Ondráš doktorem, Těšínské Slezsko, Ondráš, čj., Ab-(1982), Gašparíková s. 89 
a) Ondráš léčí muže opilce, sváže ho, zapálí svíce a před sousedy předstírá, že je mrtvý, když se 
muž probere je vyděšený a slibuje, že už nikdy pít nebude. 

(m: vyléčený opilec) 

12. Kůň bez chvostu, Těšínské Slezsko, Ondráš, čj., Ab-(1982), Gašparíková s. 90 
a) Nabízí hubeného koně handlíři zadarmo, když souhlasí s třemi ranami na zadek, dá mu dvě 
pořádné rány a pak na koni ujede. (Je naštvaný na handlíře, že odírají sedláky.) 
b) Koupí koně bez ohonu a koupí falešný, německý handlíř zatáhne za chvost a Ondráš křičí, že 
utrhl koni ocas, handlíř zaplatí odškodné. 

(m: kůň za tři rány do zadku, utržený koňský chvost) 

13. "V tych liptálských horách ... " (Ondráš a císař Josef), Liptál (Valašsko), Ondráš, čj., B-1927, Kobzáň (O 
zbojníkoch) s. 91 

a) Ondráš zajme Josefa a ukáže mu své poklady, které prý budou jeho, až Ondráš umře, když bude 
s poddanýma dobře zacházet. Josef nařídí, že Ondráše nesmí nikdo zabít, ale jezuiti podplatí 
Juráše, aby ho zabil a zřejmě zabili i císaře. 

(m: odkazuje císaři Josefovi poklady) 

14. Ondráš - pověst valašská ... , Přerovsko, Těšínsko, Ondráš, čj., C-1853, Leopold Hansmann, Sivek 
(Zbojník)s./40-150 

a) Fojt Ondra Šebesta nemohl mít dlouho děcko, poutě nepomáhaly, tak jednou řekl, že by nedbal, 
kdyby mu čert dal syna, narodil se Ondrášek, při jeho narození spadla nad fojtstvím ohnivá koule. 
(m: syn fojta, ohnivá koule při narození, vyprosený na čertu) 
b) V dětství vše tloukl, lámal, po židech házel kamení, ale otec za to nikdy netrestal. (m: jako dítě 
hází po židech kamení) 
c) Studoval v Příboře, posadili ho vedle žida, O. ho tyranizoval a byl za to trestán, až se z něj stal 
lajdák a byl ze školy vyhnán. 
d) Otec myslel, že bude hospodařit, ale O. se toulal po lesích a pytlačil. 
e) Jednou vytáhl hraběcí kočár z bláta, pro tu sílu dostal službu na zámku, jenže měl pletky 
z hraběnkou, hrabě ho zavezl do lesa, nechal ho zmrskat a zanechal ho v lese zemřít. Zachránila 
ho Luca, uzdravila ho s podmínkou, že se nesmí od teď modlit, ale že když ji bude potřebovat, 
vždy mu pomůže. (m: služba na zámku) 
f) O hodech mrštil s dragounem, co mu chodil za tanečnicí, myslel, že ho zabil a utek do hor. 
Dragoun přežil, ale musel chodit o berlích. "Můj staříček se s ním v mládí setkal ve Frýdku a 
slyšel to od něj vyprávět:' (m: rvačka s dragounem kvůli dívce) 
g) Dal se do spolku pašeráků, když loupili o to, kdo bude vůdcem, zavolal Lucu, dostal obušek, 
který ho přenese z místa na místo ajimžjediným může být zabit, pistole, co neminou cíl, a naučila 
ho, jak znehybnět pronásledovatele převrácením poháru. Poradila mu koho přepadnout, přepadený 
čl. byl O. otec. (m: oloupení otce) 
h) Přepadl hraběte s 200 zbojníky, ten ho musel odprosit a dal mu zlatý řetěz. (m: potrestaný 
hrabě) 

i) Ondráš ukradl peníze, které hrabě v lázních prohrál v kartách a vrátil mu je. Hrabě ho zval na 
zámek a zase byly pletky s hraběnkou, když zemřela, nechala mu zlatý řetěz, který nesundal. (m: 
pletky s hraběnkou) 
j) Oloupil lakomou hraběnku v Landškroně. (m: oloupená hraběnka v Landškroně) 
k) Vyhrál v Kroměříži střeleckou slavnost, peníze dal stařence, aby se modlila za Ondráše, ona 
začala křičet, ale O. už nedohnali. (m: na střelecké slavnosti) 
I) Zachránil v Kroměříži Ševce, který měl být pověšen za to, že zabil žida, místo něj pověsil vedle 
stojícího žida. (m: zachrání ševce pod šibenicí) 
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m) Zabili jednoho hraběte v lese za to, že zastřelil jednoho z nich, na místě je kostelík 
s vyobrazením toho činu (obraz zničen při požáru), zbojníci mají valašský oděv jako v Kunčicích. 
Staříček (spisovatelův) se dušoval, že z Kunčic nikdo s Ondrášem nedržel jen ze Starého Města, 
Staříče, Malinovic, z Frydecka a z Uher. (m: pomsta na hraběti za zabití druha) 
n) Boháči a židé O. proklínali, lid na něj vděčně vzpomínal. 
o) pomoc chudým: dával matkám peníze na vyplacení synů z vojny, vyplácel chlapi, na něž přišla 
exekuce, dával chudým milencům na svatbu, jen prý aby dali prvorozenému jméno Ondráš. 
p) Nechal se zavřít portášema do vězení, ale zase utek a portáše zbil. (Svazovali ho lýkem 
v domění, že drží s čertem.) (m: nechá se zavřít a z vězení uteče) 
r) Polovinu peněz dal chudým, polovinu schoval na Kazničově u Hukvald. Nikdo neví, kde jsou. 
Prý až se narodí větší dobrodinec chudých než Ondráš, může poklad vyzdvihnout. (m: poklady 
smí vyzvednout nový dobrodinec chudých) 
s) Každá byla do něho zamilovaná, tancoval s děvčaty v krčmě, když ho chtěli zatknout, chtěl 
připít na císaře, pak překlopil pohár dnem vzhůru, všichni znehybněli, O. roztrhl pouta a šel pryč, 
někoho pak poslal převrátit pohár zpátky. (m: převrácený pohár) 
t) Císař ho chtěl živého, O. mu pomohl na vojně, ale nedržel slovo, (odkaz na cosi, co možná Sivek 
(Zbojník) z textu vypustil) skoro každý den někoho obrali a zabili. Frydecký pán s ním byl ve 
spolku, že prý ho musí dostat, jinak císař oběsí jeho. O. se to dozvěděl a k hraběti přestal chodit. 
Hraběti však pomohla čarodějnice Luca, nelíbilo se jí, co Ondráš dělá, že by mohl vyklouznout 
peklu. Poradila hraběti, že Ondráše zradí Juráš, když mu slíbí, že bude hejtmanem. (m: pomohl 
císaři ve válce) 
u) Oslavovali ve Sviandově při oslavě, Juráš chtěl tancovat s Ondrášovým obuchem, O. byl 
varován, ale obuch půjčil, Juráš ho udeřil, O. vykřikl "Ježiš, Maria, Joseť' a jak bylo 
předpovězeno po vyslovení svatých jmen hned zemřel. Švec, co varoval Ondráše, chtěl Juráše 
zastřelit, netrefil však a ze zoufalství se utopil. (m: zabit vlastním obuškem) 
v) Tělo O. rozčtvrtili a pověsili na topoly u silnice. V Čeladné mají z jednoho topolu úl a z toho na 
jaře vylézají ratolesti na znamená Ondrášovy neviny. (m: rozčtvrcené tělo rozvěšeno, ratolest na 
znamení Ondrášovy neviny) 

15. "Ti naši Benové ... ", Dolní Lhota, Ondráš, čj., A-1895, Sivek (Zbojník) s. 150-151, Salichová s. 168 
a) Když přišli Ondráš a Juráš (v černém panském se zlatými prsteny) do mlýna, mlynář Bena jim 
nabídl "slaminku" plnou peněz, oni se však nemohli hnout, více se přijít neodvážili. 

(m: znehybněni mlynářem) 

16. "Něbožčik muj tata ... ", Polanka, Ondráš, čj., A-1925, Sivek (Zbojník) s. 152-153 
• a) Sluha jezdí s pánem každoročně vybírat poklady do jeskyně, po cestě čte pán z knížky, po jeho 

smrti tam chce jít pacholek sám, dělá vše po pánovi, ale zařve na něj lev, až z toho ohluchne a 
jen málo zlata sebere, s ním pak obchoduje. 
b) V té jeskyni pod Lysou horou v místě, kde se schází černá voda s bílou, spí Ondráš, na stole je 
monstrance, kterou ukrad v Lanckoruně a Ondráše i poklady stráží lev. 
c) Kdo by tam šel ani v noci ani ve dne, ani v létě ani v zimě a ani cestou ani chodníkem dostal by 
poklady a vysvobodil Ondráše. 

(m: spí u pokladů) 

17. O Ondrašovi a Kurašovi, Štramberk, Ondráš a Kuraš, čj., A-1951, Sivek (Zbojník) s. 153-154 
a) Kuraš potká babku, která chválí Ondráše a Kurašovi říká, že je zlý. Ten si nechá koupit cvočky 
a na ty ji pak za trest posadí. 

(m: posazení na cvočky) 

18. O Ondrášovi aJurášovi, Štramberk, Ondráš aJuráš, čj., A-1952, Sivek (Zbojník) s. 154-155 
a) Ondráš a Juráš potkají v lese babku, ta o nich špatně mluví, nechají si donést cvočky a na ty ji 

za trest posadí. 
b) Dodatek o staříčkovi z Janovic, který vyprávěl, jak na lípě oběsili stařečka, že neodevzdal husu, 
i když to nebyla pravda. 

(m: posazení na cvočky) 

19. Ondraš a Juraš, Hlučín, Ondráš a Juráš, čj., A-1925, Sivek (Zbojník) s. 155 
a) Ondráš a Juráš potkají babku, která je chválí, a dají jí plátno od dubu k dubu, pak potkají 
stařečka, který je haní, a tomu nabijou plnou řiť cvočků. 

(m: od buka do buka (od dubu .. ), nabití cvočků) 
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20. "Bývalo o tom plno pěsniček .... " (Ondráš obdaruje dcérku), Liptál (Valašsko), Ondráš, čj., B-1984, 
Kobzáň (U počátků vod) s. 279-281 

a) Ondráš přijde na pasekách do stavení a prosí napít, třináctileté děvče mu přinese kyšku a černý 
chléb, Ondráš tam za rok přijde a přinese jí klubko hedvábných nití, to byla vzácnost. 
b) Ondráš spí u studánky, pastevci ucpali ovcím zvonce travou, aby nedělali rámus, zbojník pak 
zase zmizel, ani si nevšimli jak a kam. 
c) Zbojníci se dorozumívali kouřem a ohněm od salaše k salaši, v létě bylo dobře v zimě byli u 
bači na kolibě nebo šli do služby k sedlákovi či do mlýna, nebylo o ně co stát, v zimě se váleli za 
pecí, na jaře zmizeli. 

(m: obdaruje klubkem nití, spí u studánky) 

21. Ondráš a Juráš, Valašsko, Ondráš a Juráš, čj., Obšívač s. 68-69 

studna. 

a) Oba byli u lidí dobře zapsaní, Juráš Ondráše zabil. 
b) Jsou po nich pojmenovány hory Ondřejník a Javorník a na Javorníku je po Jurášovi zbojnická 

c) Jedna gazděna měla hodného muže, ale sama na něj nebyla dobrá a byla mlsná na kořalku a na 
engliše (?). Ondráš s Jurášem si na ní počkali, dali ji peníze pro stařečka na kožich a chtěli koupit 
cvočky. Počítali, že peníze propije. Když šla zpátky odchytili ji, i když se jim chtěla vyhnout a 
posadili ji na cvočky. 

(m: zabitý Jurášem, posazení na cvočky) 

22. Pověsti o zbojnících Ondrášovi a Jurášovi, ?, Ondráš a Juráš, čj., C-1904, Klvaňa s. 22 
a) Ondráš syn fojta z Janovic studoval a poznal cizí země, když se vrátil domů, viděl chudobu a 
chtěl chudým pomoci. 
b) Jurášovi (Fuciman) zemřel žalem otec, manželku a dítě mu zabili vojáci a zapálili chalupu, stal 
se z něj nemilosrdný pronásledovatel panstva. 
c) Ondráš se postavil do čela protipanské rebelie a Juráš mu pomáhal. Vzbouření bylo potlačeno, 
ale poddaným se dostalo úlev. Lid věří, že zásluhou Ondráše a Juráše. Po povstání bylo všem 
odpuštěno jen na ně vypsána odměna, proto se stali zbojníky. 
Autor to prezentuje podle všeho spíše jako historickou skutečnost než pověst, i když v článku o 
pověstech. S historickou skutečností se však neshoduje a zdroj svých informací neuvádí. Tyto 
údaje jsou ojedinělé, může jít o jakousi písemnou tradici možná smíšenou s neznámými motivy 
tradice ústní. Zajímavá jsou přijmení Ondráš Šebesta podle známé tradice a Juráš Fuciman, což 
nebylo jeho skutečné jméno, ale bylo to skutečné jméno Ondrášovo. 

(m: Ondráš v čele povstání) 

23. Pověsti o zbojnících Ondrášovi a Jurášovi (Na střelecké slavnosti), okolí Kroměříže? (Slovácko ?), 
Ondráš, čj., B-1904, Klvaňa s. 22-23, Gašparíková s. 77 

a) Ondráš vyhrál střeleckou slavnost v Kroměříži, odměnu daroval chudé žebračce, aby se za jeho 
duši modlila. Byl tam prý jeho obraz, jak střílí do terče. 

(m: na střelecké slavnosti) 

24. Pověsti o zbojnících Ondrášovi a Jurášovi, "Jednou se oba ... ",?, Ondráš a Juráš, čj., B-1904., Klvaňa s. 
22-23 

a) Juráš žárlil na Ondráše, který tancoval v hospodě ve Sviandově s Dorotkou, vytrhl mu při tanci 
obušek a udeřil ho do hlavy. 
b) Podle jiné verze ho zabil Ondráše až v lese, kde po tanci usnul. 
c) Ondrášovo tělo bylo rozsekáno a rozvěšeno na topolech, Juráš obdržel milost, ale loupil dál a 
byl chycen a ještě sjinými ve Frýdku pověšen. 

(m: zabit vlastním obuškem- 2 verze, rozčtvrcené tělo rozvěšeno, Juráš později oběšen) 

25. Opowidania o Ondraszku, Orlová, Ondráš, pl., A-(1 934), Opowidani s. 169-170 
a) Matka Ondrášova prosila boha o syna a nakonec řekla, ať jí ho dá třeba ďábel, narodil se syn a 
při jeho narození spadla ohnivá kule jako znamení, že je to od ďábla. 
b) Studoval školu, protože se pořád pral a vyhnali ho. 
c) Žil v lesích s kamarádem Jurou a obíral bohaté a rozdával chudým, páni ho nenáviděli, sedláci 
se ho zastávali. 
d) Jura chtěl být vůdcem a sebral Ondrášovi obušek od čarodějnice, s nímž byl silný a 
nezranitelný ani kulkou, a stal se pánem lesů. Jura ho vydal pánům, ale nic z toho neměl. 
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(m: vyprosený na čertu, ohnivá koule při narození, zběhl ze studií (vyhnán), čarovný obušek od 
čarodějnice, zrazen Jurášem) 

26. Ondraszkowe pomniki, Raj (u Fr.-M.), Ondráš, pl., B-1932, Brada s. 63-64 
a) Ondrášek s Juráškem uloupili poklady na hradu v Ráji u Frýdku tak, že vykopali do hradu 
podzemní chodbu, zakopali je v černém lese, kde se "suší a přesýpají" a v určité dny je možno je 
vyzvednout. Baroni Beesowé postavili v zámeckém parku sochy obou zbojníků. 
b) Mezi Rajanami se o nich hodně povídá o tom, že bránili chudý lid. 

(m: sochy zbojníků, poklady) 

27. Ondráš a Juraš v De lihově, Vřesina, Ondráš, čj., A-1943(1951 ), Salichová s. 168 
a) Ondráš s Jurášem přišli k Holušovi v Delihově, on je dobře pohostil a nabídl jim plnou 
slaminku peněz, ať si vemou, kolik potřebují a dají chudobným lidem. 

(m: dostali peníze pro chudé lidi) 

28. Obdarování a trest za pomluvu, Klimkovice, Ondráš, čj., A-(1951 ), Salichová s. 168-169 
a) Ondráš a Juráš podarují chudou ženu, která je chválí, sukna od bučka k buč ku a bohatou, jež je 
pomlouvá, posadí na cvočky. Chůva z Kyjovic říkala, že tak to prý nebylo, že ji posadili do 
mraveniště "holum řiťum". 

(m: od buka do buka, posazení na cvočky) 

29. Ondrášovy poklady, Hukvaldy? Spružinky?, Ondráš, čj .. , B-1938, Kalláb s. 224-225 
a) Když věšeli posledního z Ondrášovy bandy, řekl pod šibenicí davu, kde zakopali poklady, aby 
kdo je najde, dal za ně sloužit mši, vypravil se do Spružinek člověk a ptal se v chalupě u 
Konvičků, kde je Dívčí studánka, Velký kámen a V Košárech, chalupník z něj vytáhl, co hledá, 
nechali ho u sebe přespat a v noci sami vykopali poklady, druhý den šli s ním a našli jen jámy, on 
prosil, aby mu dali něco aspoň na cestu, ale oni mu to upřeli. (Kalláb dává pod Hukvaldy, ale 
vzhledem k tomu, že se uvádí tolik údajů o Konvičkových ze Spružinek, bude vyprávění patrně 
odtud.) 

(m: poslední zbojník prozradí poklad) 

30. Ondráš a Juráš (I), okolí Frýdku-Místku?, Ondráš, čj., B-1938, Kalláb s. 317-318 
Když se narodil snesla se na rodnou fojtovnu ohnivá koule, fojtovna byla v plamenech, když však 
se sběhli lidé hasit, stál tam dům neporušen, dítě mělo na čele okrouhlé červené znamení. Říkalo 
se, že to nevěstí nic dobrého, stal se z něj zbojník a šel z něho strach, jen chudí lidé se ho bát 

• nemuseli. 
(m: ohnivá koule při narození) 

31. Ondráš a Juráš (2), Kopřivnice? Frenštát?, Ondráš, čj., B-1938, Kalláb s. 318 
Dvě kopřivnická děvčata šla přes les, potkaly hezkého šuhaje a ten se jich ptal, zda se nebojí 
Ondráše, ony se smály, že ne, že bere pánům a chudým rozdává a že by si ho přáli potkat. Řekl 
jim tedy, že je Ondráš a dal jim šátek se zlaťáky. 

(m: zlaťáky do šátku) 

32. Ondráš a Juráš (3), okolí Frýdku-Místku?, Ondráš, čj., B-1938, Kalláb s. 318-320 
Frýdecký vrchní dal kdysi vysázet Ondrášovu otci, svobodnému fojtovi pětadvacet ran lískovkou, 
otec se roznemohl a matka z toho měla smrt (podle Ondráše), jednou zajal Ondráš v lese hraběte, 
podržel ho jako rukojmího a s hraběnkou dojel pro vrchního, přivezli ho i s lavicí a před hrabětem 
dostal pětadvacet. 

(m: pomsta za zbití otce) 

33. Ondráš a Juráš (4), okolí Frýdku-Místku?, Ondráš, čj., B-1938, Kalláb s. 320 
Na Ondrášovo dopadení bylo vypsáno sto zlatých. V hospodě v Meziříčí jednou pil s druhem 
Jurášem a ten z něj vytáhl, že mu kule ani šavle neublíží, leda když někdo omočí jeho čakan v jeho 
slinách a třikrát ho udeří do hlavy, pak že ho veme čert. Opilí Ondráš usnul a začal slintat a Juráš 
ho zabil. Juráš dostal zlaťáky a milost, ale zbojnictví nenechal a byl polapen a popraven. 

(m: zabit vlastním obuškem (čakanem), Juráš později oběšen (popraven), odměna 100 zlatých) 

34. Der Herr der Lysa, ?, Ondráš a Juráš, nj., B-1936, Sivek (Zbojník) s. 73 
Krásná dívka usne v lese, přijdou Ondráš a Juráš a hádají se o ní. Juráš svrhně O. do propasti, 
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dívku si vezme za ženu, ale musí ji slíbit, že zanechá zbojnictví. (na místě, kam se Sivek (Zbojník) 
odkazuje, jsem danou pověst ne našel.) 

(m: bitka o dívku) 

35 .... (Ondrášovy poklady), Doubrava- Orlová, Ondráš a Juráš, čj., A-1947, Sivek (Zbojník) s. 70 
V Doubravě jsou Ondrášovy poklady, někdo tam kopal, ale zabilo je to. Když Juráše věšeli, ptal 
se, je-li tam někdo z Doubravy, nikdo se neodvážil přihlásit, tak on odhodil svazek klíčů a ty 
odnes černý pes. 

(m: klíče od pokladů odnesené psem) 

36. "Tetka z pasek ... ", Růžďka, Ondráš, čj., A-1929, Sivek (Zbojník) s. 67 
Ondráš převlečený za hajného posadí tetku, co ho pomlouvá, na cvočky. 

(m: posazení na cvočky) 

3 7 .... (Zbitý Josef ll), ? (Morava či Slezsko), Ondráš, čj., C-1959, Sivek (Zbojník) s. 71 (bez odkazu) 
a) Ondráš chce, aby se Josef přesvědčil, jak se vede poddanému lidu. Když jde na robotu, zaspí a 
dostane od drába výprask. 
b) Pak mu Ondráš ukazuje poklady a všechny mu slíbí, když bude pečovat o poddané. 

(m: odkazuje císaři Josefovi poklady) 

38. O Ondrašu, Košařiska, čj., A-1956, Sivek (Ondráš) s. 174 
Ondraš zachrání ševce pod šibenicí před popravou, zabije soudce a kata. (Švec zabil žida, který 
mu nechtěl posečkat s dluhem. Soudce byl jeho bratr). Švec se stal věrným Onrášovým druhem, 
O. varoval před Jurášem. 

m: zachrání ševce pod šibenicí 

39 .... (Okradená krčmářka), Hodslavice?, Ondráš, čj., B-1952, Sivek (Zbojník) s. 80-81 
Ondráš vyzve hostinskou k tanci, zpívá píseň "Šenkýřenko tlustá ... ", během toho zbojníci kradou 
v hospodě, když zmizí, odejde Ondráš za nimi. 

(m: okradená krčmářka) 

40 .... (Oloupený fojt), Osíčko u Valašského Meziříčí?, Ondráš, čj., B-1895, Sivek (Zbojník) s. 81 
Ondráš tancuje s fojtovou za zpěvu písně "U našeho fojta ... ", během toho vyloupí zbojníci 

lakomého fojta. 
(m: okradená krčmářka- var. fojt) 

41. ... (Oloupená krčmářka 2), Hradec u Opavy?, Ondráš, čj., C-1947, Sivek (Zbojník) s. 82 
Ondrášovi chlapci oloupí lakomou krčmářku, zatímco Ondráš s ní tancuje a zpívá "Krčmarečko 

tlusta .. :' 
(m: okradená krčmářka) 

42. O Antuškovi, zbojníkovi, Libosváry, Antušek a Ondráš, čj., B-1936, Sovadina s. 39-40 
Před bitvou u Slavkovka přišel zbojník Ondráš zverbovat do valašského pluku Antuška 
z Libosvár, aby vedl četu Záhoráků, po bitvě, kde se bili statečně, byl pluk rozpuštěn a on se vrátil 
domů, zastával se sedláků proti panské zvůli, tak ho poslali znova na vojnu. Bojoval v Rusku a u 
Lipska a zraněn přišel domů. V ten čas byl Ondráš zrazen a zabit Jurášem. Antušek se stal jeho 
nástupcem a mstil křivdy spáchané na sedlácích. V Lipníku si pořídil dům a obchod, ale vědělo se 
už, že je zbojník, tak ho dva nejsilnější portáši svázali a odvedli do Brna. Na Špilberku byl 
vězněm do smrti a smutné dny mu rozjasnila zpráva, že byla zrušena robota. 

(m: zrazen Jurášem, verbuje do vojska- pozn. postavu Antuška ponecháváme stranou) 

F.2 Soupis vypravěčských motivů 

I. bitka o dívku 
2. čarovný obušek od čarodějnice 
3. dostali peníze pro chudé 
4. jako dítě hází po židech kamení* 
5. Juráš později oběšen 
6. klíče od pokladů odnesené psem 
7. kůň za tři rány do zadku 
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8. na střelecké slavnosti 
9. nechá se zavřít a z vězení uteče* 
10. obdaruje klubkem nití 
ll. obral strýčka Malenu- podaroval dřevaře 
12. od buka do buka 
13. odkazuje císaři Josefovi poklady 
14. odměna 100 zlatých 
15. ohnivá koule při narození 
16. okradená krčmářka 
17. oloupená hraběnka v Landškroně* 
18. oloupeníotce* 
19. Ondráš v čele povstání 
20. otec nespravedlivě uvězněn zemře ve vězení 
21. pletky s hraběnkou* 
22. poklady smí vyzvednout nový dobrodinec chudých* 
23. pomohl císaři ve válce* 
24. pomsta na hraběti za zabití druha* 
25. pomsta za zbití otce 
26. posazení na cvočky 
27. poslední zbojník prozradí poklad 
28. potrestání opilce nabitím cvočků 
29. potrestaný hrabě* 
30. převrácený pohár* 
31. ratolest na znamení neviny* 
32. rozčtvrcené tělo rozvěšeno 

33. rvačka s dragounem kvůli dívce* 
34. sedláka drží po dobu přepadu 
35. služba na zámku* 
36. sochy zbojníků 
37. spí u pokladů v Lysé hoře 
38. spí u studánky 
39. sto dukátů za koně 
40. syn fojta 
41. utržený koňský chvost 
42. verbuje do vojska 
43. vyléčený opilec 
44. vyplacení ranami 
45. vyprosený na čertu 
46. zabit vlastním obuškem 
47. zachrání ševce pod šibenicí 
48. zběhl ze studií 
49. zbití studenta a podarování jiného 
50. zlaťáky do šátku 
51. znehybněni mlynářem 

52. zrazen Jurášem 

F.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

Motivy 
a) Životopisné 

aa) Zvláštní narození- vyprosený na čertu, ohnivá koule při narození, (syn fojta) 
ab) Zvláštní dětství- Uako dítě hází po židech kamení*) 
ac) Získání nadpřirozené síly- čarovný obušek od čarodějnice 
ad) Odchod na zboj - zběhnutí ze studií (var. vyloučen), chce pomáhat chudobě, rvačka s dragounem 
kvůli dívce*, oloupení otce* 
ae) Získání vůdcovství- oloupení otce* (tj. zároveň: vítězství v soutěži o vůdcovství) 
af) Chycení nebo smrt zradou - odměna 100 zlatých, zrazen Jurášem (v. Jilčínem), zabit vlastním 

obuškem (při tanci nebo ve spánku), (bitka o dívku), rozčtvrcené tělo rozvěšeno 
ag) Poprava - O 
ah) Zbojnický odkaz- poslední zbojník prozradí poklad 
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af) Víra v návrat hrdiny - spí u pokladů v Lysé hoře, (poklady smí vyzvednout nový dobrodinec 
chudých*) 
b) Činy 

ba) Loupeže - obral strýčka Malenu - podaroval dřevaře, sedláka drží po dobu přepadu, okradená 
krčmářka, oloupená hraběnka v Landškroně* 

bb) Obdarování- na střelecké slavnosti, zbití studenta a podarování jiného, obdarování a posazení na 
cvočky, od buka do buka, zlaťáky do šátku, obdaruje klubkem nití, obral strýčka Malenu - podaroval 
dřevaře 

bc) Jiný druh pomoci- vyléčený opilec, zachrání ševce pod šibenicí 
bd) Trest a pomsta - posazení na cvočky (někdy s obdarováním, var. nabití cvočků), vyplacení ranami, 
potrestání opilce nabitím cvočků, kůň za tři rány do zadku, utržený koňský chvost, pomsta za zbití otce, 
pomsta na hraběti za zabití druha*, po trestaný hrabě* 
be) Útěk či únik- převrácený pohár*, nechá se zavřít a z vězení uteče* 
bf) Setkání s panovníkem- odkazuje císaři Josefovi poklady 
bg) Jiné - sto dukátů za koně, dostali peníze pro chudé, spí u studánky, otec nespravedlivě uvězněn 
zemře ve vězení, Ondráš v čele povstání, verbuje do vojska, klíče od pokladů odnesené psem, pomohl 
císaři ve válce*, pletky s hraběnkou*, služba na zámku*, (Juráš později oběšen) 
bh) Hrdina přemožen- znehybněni mlynářem 

(c) Památky na hrdinu- ratolest na znamení neviny*, sochy zbojníků) 

*Pozn.: Motivy označené takto hvězdičkou se nachází pouze v Hansmannově zápisu, což je text typu C. U 
některých je proto možné odůvodněně pochybovat, zda pochází z ústní tradice. (Sivek (Zbojník) např. 
vyslovuje pochybnosti u motivů jako jsou pletky s hraběnkou.) 

FA Seznam lokalit výskytu 

Dolní Lhota (okr. Opava) 
Doubrava- Orlová (okr. Karviná) 
Frenštát pod Radh. (okr. Nový Jičín) 
Hlučín (okr. Opava) 
Hodslavice? (okr. Nový Jičín) 
Hradec u Opavy ? (okr. Opava) 
Hukvaldy? Spružinky? (okr. Frýdek-Místek) 
Klimkovice (okr. Nový Jičín) 
Kopřivnice? Frenštát? (okr. Nový Jičín) 
Košařiska (okr. Frýdek-Místek) 
Kozlovice (okr. Přerov) 
Kyjovice (okr. Opava) 
Libosváry (okr. Kroměříž) 
Liptál (okr. Vsetín) 
Luleč (okr. Vyškov) 
Orlová (okr. Karviná) 
Osíčko (okr. Kroměříž) 
Polanka (okr. Frýdek-Místek) 
Raj u Frýdku-Místku? (okr. Frýdek-Místek) 
Růžďka (okr. Vsetín) 
Štramberk (okr. Nový Jičín) 
Vřesina (okr. Nový Jičín) 

F. 5 Použité prameny 

Broda, Rudolf: Ondraszkowe pomniky, in: Zaranie Sl~skie VIII (1932), s. 63-64 
Gašparíková, Viera: Jánošík- obraz zbojníka v národnej kultúre, Bratislava 1988. 
Kalláb, Karel: Pověsti hradů moravských a slezských II, Praha 1938. 
Klvaňa, Ant.: Pověsti o zbojnících Ondrášovi a Jurášovi, Český lid 13, 1904, s. 22 
Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a o pokladoch, Ostrava 1980. (1. vyd. 1927). 
Kobzáň, Jan: U počátků vod, Ostrava 1984. 
Palátová, Dagmar: Povídky lidových vypravěčů z Čech, Moravy a Slezska zaznamenané v letech 1945-
1954, Praha 1958. 
Opowidani o Ondraszku, in: in: Zaranie Sl~skie X (1934), s. 169-170 
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Obšívač, V. J.: Ondráš a Juráš, in: Český lid XXVII (1927), s. 68-69. 
Radostnázemě I, I95I,č.4,s.I75.(0ndrašabača) 
Salichová, H.: Pověsti o Ondrášovi a Jurášovi, in: Radostná země, I, I95I. 
Sivek (Zbojník), Alois: Ondráš z Janovic, Ostrava I958. 
Sivek (Zbojník), Alois: Zbojník Ondráš a ondrášovská tradice v slovesnosti slezské oblasti, Praha 1959. 
Sovadina-Trébský, František: Kytička pověstí z Holešovska a Bystřicka, Holešov 1936. 

G. Juraj Jánošík 

G. 1 Soupis pověstí o Jánošíkovi 

a) Slovensko 

1. Krst, Studničné, sl., A-1950, GaSparíková s. 79 (uvádí též Melicherčík) 
Čert jde Jánošíkovi za kmotra, dá mu kouzelnou valašku, opasek a sílu do sedmi vlasů na hlavě. 

(m: čert kmotrem a kouzelné dary) 

2. Jánošík a had, Horný Štefanov, sl., A-I950, Gašparíková s. 79 (uvádí též Melicherčík) 
Malý Jánošík zachrání hada, ten mu nabízí zlato, ale Jánošík si přeje nepřemožitelnost, dostane 
kořínek rostlinky, z níž si má utkat opasek. 

(m: opasek od hada) 

3. Jánošík a bosorky, Jasenová, sl., A-1950, GaSparíková s. 79-80 
Jánošík sebral čarodějnicím z kotle prst chlapce, aby jim ho vrátil utkali mu kouzelný opasek. 
Jeho matka byla čarodějnice. 

(m: opasek od čarodějnic) 

4. Jánošík a víla, Trstená, sl., A-1950, Gašparíková s. 80 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošík ochrání vílu před psy a dostane sílu v opasku a do vlasů. 

(m: opasek od víly) 

5. Vykopanie čarodejných predmetov, Babín, sl., A-1950, GaSparíková s. 80-81 (uvádí též Melicherčík) 
Spí a zaslechne, jak víly zakopávají kouzelné věci, víly zkoušejí, zda skutečně spí tím, že mu dají 
na břicho žhavý uhlík, Jánošík to vydrží a vykope si opasek a košili (způsobuje neviditelnost). Na 
zábavě v dědině si vybere dvanáct chlapců, kteří přeskočí ze střechy na střechu. 

• (m: uhlík na břiše- kouzelné předměty od víl) 

6. Víly hl'adajú statného junáka, Podbiel, sl., A-1950, GaSparíková s. 81 (uvádí též Melicherčík) 
Víly schovávají kouzelné předměty, spatří Jánošíka a zkouší položením žhavého uhlíku na břicho, 
zda spí. Jánošík to vydrží a vezme si pak schovanou valašku, košili a opasek. Přijde k Hrajnohově 
badně a když zbojníci vidí, co dokáže, udělají ho vůdcem. 

(m: uhlík na břiše- kouzelné předměty od víl) 

7. Jánošík a panna v bielom, Biely potok, sl., B-1885, GaSparíková s. 82 
Odežene svého psa od víly a jako nabídnutou odměnu chce sílu, kterou dostane v kouzelném 
opasku. 

(m: opasek od víly) 

8. Jánošíkova košel'a, Valaská Dubová, sl., A-1950, GaSparíková s. 82-83 
a) Jánošík studoval na kněze. 
b) Když šel navštívit matku, přenocoval u čarodějnice, jedna z nich zkoušela žhavým uhlíkem na 
břicho, zda spí. Jiná navrhla, aby mu dali dar a tak mu udělali košili, v níž mohl být neviditelný. 

(m: studium na kněze, uhlík na břiše- košile od čarodějnice) 

9. O Jánošíkovej sile, DoJný Liptov, sl., A-1950, Gašparíková s. 83-84 (uvádí též Melicherčík) 
Chlapci, který mu ukradl píšťalku, vezme klobouk, nadzdvihne dřevěnici a strčí ho pod ní. 
Chlapec ho musí odprosit. 
Jánošíkovi se nelíbi1 život lidí v dědině ani život pánů, chtěl trestat křivdy, tak se rozhodl, že 
půjde na zboj. 
V lese potkal babku a ta s jeho záměrem souhlasila, dala mu kouzelnou bylinku, kterou měl zašít 
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do opasku. 
Přišel ke zbojníkům a ti ho podrobil zkoušce v házení kyjem, pak zápasil s jejich vůdcem a stal se 
náčelníkem. 

Páni se ho báli, lidé ho měli rádi, bral, kde bylo moc, a dával, kde bylo málo. 
(m: klobouk pod chalupou, bylinka do opasku, házení kyjem o vůdcovství) 

I O. Potomok obrov, Vel'ká Udiča, sl., A-1950, Gašparíková s. 84 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošík byl z pokolení obrů, proto byl silný. 

(m: potomek obrů) 

ll. Mašl'a zo železného ráfu, Važec, sl., A-1950, Gašparíková s. 84-85 (uvádí též Melicherčík) 
Jánočík uvázal chlapovi na krk železný ráf jako mašli, když mu to nikdo neodváže, má přijít za 
dva dny za ním. Chlap musel přijít za Jánošíkem. 

(m: mašle ze železa) 

12. Ako Jánošík ozbijal svojho otca, Vyšný Kubín, sl., A-1950, Gašparíková s. 85 
Jánošíkovi rodiče byli chudí, ale dali ho studovat. Byl velký pecivál. Jednou šel otec na jarmark 
prodat voli, Jánošík ho přepad a otec ho nepoznal, doma mu vrátil peníze a řekl, že půjde na zboj. 

(m: studium na kněze, válení na peci, oloupení otce) 

13. Odkedy Liptov platí král'ovi pokutu, Kolárovice, sl., B-1905, Gašparíková s. 85-87 
Jánošík měl jeskyni v Turci. Nejdřív okradl svého otce, když šel z trhu, peníze mu vrátil a šel na 
zboj. Potkal ženu a ptal se, zda se nebojí zbojníka Janka, ona, že ano, tak jí řekl, aby se ho nebála 
a ať mu koupí cvočky. Ty jí pak nabil do pat a prý, aby se ho víc nebála, že bere jen bohatým. Její 
muž se šel pomstít a chtěl ho zastřelit, ale od něj se kulky odráželi, matka ho začarovala. Přivázal 
muže ke stromu, kde byli mravenci, pak ho soused vysvobodil. Přišel do krčmy a chtěl tančit sólo, 
chlapci nechtěli dovolit, tak je vyhodil ven. Jedna baba jim poradila, aby nasypali na zem hrách, 
znova se bili, pak jim poradila, aby mu přeřízli šňůrku u gatí, tak se nemoh bránit a zabili ho. 
Stalo se to v Liptově a Liptov musel platit ročně padesát zlatých pokutu, že ho zabili. 

(m: oloupení otce, nabití cvočků, přivázání k mraveništi, nasypání hrachu - přeťatý opasek, pokuta za 
zabití Jánošíka) 

14. Silný parobok, Kokava nad Rimavicou, sl., A-1950, Gašparíková s. 87-88 (uvádí též Melicherčík) 
Sloužil u gazdy, bylo mu šestnáct roků, jednou vezli z lesa kmen a spadlo jim kolo. Jánošík sám 
nadzvihl vůz, aby ho nasadili. Pak ze služby odešel. 

(m: nadzvihnutí vozu) 

15. Prečo sa chodilo po z boj i, Vel'ké Rovné, sl., A-1950, Gašparíková s. 88 (uvádí též Melicherčík) 
Dřív byla taková bída, že se lidé dávali na zbojnictví. 
Starý Jánošík nepřišel do roboty, aby pochoval ženu, za to dostal25 ran palicí a zemřel. Jánošík se 
ho zastal a dostal taky 25 ran, měl se ještě pánovi poděkovat. Přišel k němu po kolenou a udeřil ho 
tak, že pán zemřel. Pak vyskočil oknem a šel do hor. 

(m: pomsta za otce- zabití pána) 

16. Pánom bral a chudobným dával, Jasenová, sl., A-(1931), Gašparíková s. 88-89 
Jánošík nechtěl žít v porobě, odmítl jít na robotu a šel na zboj. Pomyslel si: Do teď páni olupovali 
nás, teď my je. Sebral družinu chlapců, brali pánům a dávali chudým. Páni ho nemohli chytit, až 
jim jedna baba poradila, aby mu přeřízli řemen u kalhot, tak ho chytili a lámali v kole. Jánošík se 
nabídl králi, že bude sloužit za regiment vojska, tak král napsal, aby mu darovali život. Jenže už 
byl na tom špatně a tak nechtěJ žít dál. Liptov za něj musí dosud platit. 

(m: sebrání družiny, přeťatý opasek, nabízí se do vojska, odmítá pozdní milost, placení za zabití Jánošíka) 

17. Ako sa Janošík stal vodcom hórných chlapcov, Párnica, sl., A-1950, Gašparíková s. 89 
Chlapci v lese soutěžili v hodu valaškou, nejlepší byli Gajdošík a Janošík a Janošík nakonec 
vyhrál a stal se jim vůdcem. 

(m: házení valaškou o vůdcovství) 

18. Jánošík a Rajnoha, DoJný Liptov, sl., A-1950, Gašparíková s. 89-90 (uvádí též Melicherčík) 
Sedlák se vsadí s Jánošíkem, že mu přinese Rajnohovu valašku. Rajnoha byl vůdce zbojníků a 
bývalý řeznický tovaryš. Rajnoha vzkázal, ať si pro ni Jánošík přijde sám. Pak o ni zápasili, 
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Rajnoha souhlasil, že když Jánošík vyhraje, stane se jejich vůdcem, když ne, vezme ho na čas do 
své družiny. Jánošík zápas vyhrál. 

(m: zápas o vůdcovskou valašku) 

19. Plátanie krpcov, ? , sl., B-1973, Gašparíková s. 90 
Jánošík na jedné skále a Gajdošík na druhé si zašívali děravé krpce. Měli jen jedno šídlo a tak si 
ho po každém štychu přehazovali ze skály na skálu. 

(m: zašívání krpců) 

20. Jánošík a gajdoš, Porúbka nebo S vinná, sl., A-1930/31, GaSparíková s. 91-92 
Zbojníci zastaví gajdoše, aby jim hrál na zábavě, mají hostinu před jeskyní, kolem ohně. Jánošík 
mu dal pytel peněz, že ho sotva unes. Doma roztrhal gajdy a postavili si nový dům. Ženě o tom 
vyprávěl s dovětkem, že Jánošík chce rovnat svět- bohaté i chudé. 

(m: gajdoš hraje zbojníkům) 

21: O mocnom Garajovi, Horná Lehota, sl., A-1950, GaSparíková s. 9 2 
Jánošík šel za kamarádem Ilčíkem, ptal se Garaje, kde bydlí a ten mu ukázal žerdí, kterou zdvihl v 
ruce. Jánošík mu nabídl, aby šel s ním. Tak se stali všichni tři kamarádi, v kostelech brali věci a 
rozdávali je chudým. 

(m: ukázaní žerdí- tři kamarádi, loupení v kostele) 

22. Zbojnícka pomoc, Horná Lehota, sl., A-1950, Gašparíková s. 92-93 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošíkův otec dostal výprask, že skoro umřel. Jánošík tehdy studoval, ale chtěl pomstít otce, tak 
odešel do hor. Potkal Ilčíka, nechtěl mu ustoupit z cesty, tak zápasili a Jánošík vyhrál, stali se 
kamarádi. Potakali Rajnohu a byli tři. Pak potkali formany, kteří vezli železo a koně to nemohli 
uvézt, pomohli jim, ale vymínili si, že mohou si vzít tolik železa kolik unesou. Odnesli jim skoro 
všechno železo a dali si ukovat železné cepy. Šli mlátit k zemanovi, když jim dají to, co unesou. 
Potom odnesli celou sýpku a rozdali to chudým. Pak chodili po zboji, brali pánům a chudým 
všechno rozdávali. 

(m: pomsta za otce, zápas o ustoupení cesty, železo od formanů, mlácení za obilí) 

23. Jánošík a traja siláci, Dolný Liptov, sl., A-1950, GaSparíková s. 93-94 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošík se seznámí se třemi kamarády, jsou to - Valivrch, Lomidrvo a Miesiželezo. Valivrch 
odvalí jakkoli těžkou skálu, Lomidrvo vytáhne největší strom jak konopí, Miesiželezo hněte 
železo jako těsto. Od posledního si dal zhotovit valašku, dvakrát si ji nechal dopadnout na záda a 

• ona se zlomila, se třetí byl spokojen. Na kolibě našli muže, jak vaří oběd pro kamarády zbojníky z 
padesáti pytlů mouky, byl to Rajnoha. Řekli mu, že chodí po světě, aby mstili křivdy na 
poddaném lidu a navrhli, aby se k nim přidal i s kamarády. Rajnoha souhlasil. 

(m: seznámení se třemi siláky, zkoušení valašky o záda, Rajnoha vaří oběd z 50 pytlů mouky) 

24. A veru orešťa, zelen6 orešťa ... , Studničné, sl., A-1950, GaSparíková s. 94 
Děvčata v lese sbírali dřevo a jedna zpívala písničku, která přeje Jánošíkovi štěstí, druhá zase, mu 
přála v písničce zle. Jánošík to slyšel, první dal stužky a plátno od buka do buka, té druhé nabil 
cvočky do pat. 

(m: obdarování za zpěv- od buka do buka, nabití cvočků) 

25. Ako Jánošík obdaroval dve dievky, Vel'ké Rovné, sl., A-1934, GaSparíková s. 95 
Dívka potká v horách Jánošíka, myslela, že je to nějaký pán, postěžovala si, že nemá plátno na 
svatbu. Dal jí plátno, kolik chtěla. Druhá to slyšela, šla na totéž místo a potká Jánošíka s valaškou, 
řekla, že se ho lekla, že je určitě Jánošík, který okrádá lidi, ten jí nabil cvočky do holé zadnice. 

(m: obdarování na svatbu, posazení na cvočky- nabití) 

26. Trest za ohováranie, Valaská Dubová, sl., A-1950, GaSparíková s. 95-96 
Jánošík poslouchá ženy cestou na jarmark, jedna o něm špatně mluvila, nechá si koupit cvočky, ty 
nabije do desky a posadí ji na ně. 

(m: posazení na cvočky) 

27. O Jánošíkovi a zbojníkovi Rinaldovi, Vel'ké Rovné, sl., A-1950, Gašparíková s. 96 (uvádí též 
Melicherčík) 

Jánošík bral na zámcích a v kostelech (tam jen z lítosti) a rozdával chudobě. Ženě, která o něm 
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dobře mluvila dal plátno od buka do buka. Hodně se naučil od Rinaldiho, byla o něm písnička, ale 
páni se jí báli, tak jí zakázali. Rinaldi byl slavný zbojník, nejdřív v Rusku a když ho tam chytali 
přišel sem. Jánošík poschovával různě poklady, jeden zakopali a zasadili na něj lípu. Rolník 
Stolárik se jednou v poledne venku modlil a viděl, jak ta lípa uschla a vyvrátila se, našel tam 
poklad. 

(m: bral na zámcích a v kostelech, od buka do buka, přátelství s Rinaldinim, schovával poklady) 

28. Pomoc chudobnému sedliakovi, ?Važec, sl., B-1885, Gašparíková s. 96-97 
Chudému sedlákovi zabije hrom dva voli. Sedlák běduje, kdo nám teď pomůže. Ozvalo se: "Kdo 
jiný než Jánošík.'' Ten se tam objevil, dal mu peníze za volky a řekl: "Doma povedz, že čo pán, 
stolica a hrom pokazí, to valaška z ocele ponapráva na pár razy." 

(m: odškodnění za zabité voly) 

29. Jánošík obdaruje oráčov, Porúbka nebo S vinná, sl., A-1930/31, Gašparíková s. 97 
Jánošík si zdřímnu! v liptovských horách, ale přišlo osm oráčů, dva měli slabé voli a museli na ně 
pořád křičet. Jánošík si je zavolal a dal jim dukáty do klobouku, aby si koupili lepší voli a on se 
mohl prospat. 

(m: kupte si lepší voly- ať můžu spát) 

30. Trest za falešné dukáty, DoJný Liptov, sl., A-1950, Gašparíková s. 98-99 (uvádí též Melicherčík) 
Volař prodal voly a bohatý řezník je zaplatil falešnými dukáty, Jánošík se to dozvěděl a dal 
volařovi za ně pravé, pak napsal řezníkovi, aby dukáty vyměnil za pravé, ten neodpověděl, tak mu 
napsal, že na něj přijde i přesný den. Řezník se nechal celý den hlídat. Přijel Jánošík jako bohatý 
pán, že chce koupit voli na svatbu a vysmál se řezníkovi, že se bojí Jánošíka. Ten ho zavedl k 
sobě. Když byli sami vytáhl Jánošík pistole a chtěl po něm všechny peníze, ty falešné hodil do 
Váhu. 

(m: falešné dukáty od řezníka) 

31. Odrobenie, Východná, sl., A-1950, Gašparíková s. 99 (uvádí též Melicherčík) 
Přišel ovčák do krčmy a stěžuje si, že má uhranutou ženu, Jánošík vzal od něj nůž a třikrát s ním 
bouchl do stolu a říkal: "Jestli je uhranutá, já jí odčarovávám." Žena se uzdravila. 

(m: odčaruje uhranutou) 

32. Ako Jánošík obdaroval Žaškovana, Žaškov, sl., A-1950, Gašparíková s. 99 
Chlap ze Žaškova šel na jarmark a viděl velkého chlapa, bál se o peníze, tak se mu chtěl vyhnout, 
ale chlap (Jánošík to byl) šel k němu a ptá se, kolik má peněz. Bál se lhát, tak popravdě řekl, že 
sto zlatých. "To máš málo;' řekl Jánošík a sto zlatých mu přidal. 

(m: zbojník neobere, ale přidá) 

33. Jánošík v Senohrade, Senohrad, sl., B-1971 (z kroniky), Gašparíková s. 100 
Jánošík jednou spěchal a přeskočil z vrchu na vrch, na druhém z nich je vidět otlačenina jeho 
nohy, pod tím vrchem si lehl na skálu, je tam jeho postel otlačená do skály. Když viděl, jak se 
chudí lidé trápí, začal rozhazovat dukáty. Zbylé dukáty zakopal v Stružni, velký pes ho hlídá, 
protože se ještě nenarodil člověk, který si ho může přisvojit. 

(m: stopa ve skále, lože ve skále, rozhazoval dukáty, schoval poklady) 

34. "Daj bohu dušu a mne dukáty!'', Liptovská Teplá, sl., A-1950, Gašparíková s. 100-101 (uvádí též 
Melicherčík) 

Pán připravil velkou hostinu a nešťastní vesničané na ní museli přispět. Na hostině se začlo mluvit 
o Jánošíkovi, v tom se ozvalo: "Bohu duši a mně peníze!" Museli mu všechno dát a Jánošík zase 
všechno v dědině rozdal podle toho, jak kdo musel přispět na hostinu. Lidé vzpomínali dlouho na 
dobré horní chlapce, kteří bojují, jak mohou proti nepravdě, která se usídlila u bohatých a 
bezcitných pánů. 

(m: Jánošík na hostině- peníze pro obrané vesničany) 

35. Jánošík a krčmár, Rabča, sl., A-1950, Gašparíková s. 101-102 (uvádí též Melicherčík) 
Zaveze žida-krčmáře lstí do lesa, tam si na něm vynutí poslat z domu úpisy, podle nichž mu patří 
půl dědiny a peníze. Vypálí mu na záda: "Byl jsem u Jánošíka a cítil jsem se u něj dobře." Úpisy 
spálí, peníze si nechá. 

(m: židovské úpisy- vypálení cejchu) 
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36. Jánošík a žiaci,? (F. Šujanský, kdy žil?), sl., B-????, Gašparíková s. 102 
Zkouší žáky, zda umí ořezávat pera, a ty dobré podaruje suknem od buka do buka. 

(m: zkoušení žáků) 

37. Zbojnícke štipendium, Rabča, sl., A-1950, Gašparíková s. 102 (uvádí též Melicherčík) 
Potká sirotka, který nemá na další studium, když zjistí, že se dobře učil, dá mu dvě hrsti dukátů a 
pošle ho do školy. 

(m: zbojnické stipendium) 

38. Jánošík a suplikanti, Kociha, sl., A-1950, Gašparíková s. 102-103 
Potkal dva studenty a vzal je do zbojnických děr, tam ho měli vyzpovídat a měli kázání, pak je 
pohostil a dal jim plné kapsy dukátů. 

(m: zojnická mše) 

39. Prevrátená skala, Važec, sl., A-1950, Gašparíková s. 103 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošík na skálu vytesal: "Kdo tu skálu obrátí, nebude to zadarmo." Chlapi si mysleli, že tam je 
poklad, tak přišli s voly, podkopali ji a obrátili. Na druhé straně bylo: ,.Děkuju pěkně, už jsem se 
dost na téhle straně naležela." 

(m: převracení skal) 

40. Zbojníci na zábave v zámku, Dolný Liptov, sl., A-1950, GaSparíková s. 103-104 (uvádí též 
Melicherčík) 

Jánošíkova družina přepadla pána, který se vychloubal, že bude Jánošíkovým činům konec. 
Zbojníci se převlékli do šatů jeho průvodu a jeli na zámek, tam se debatovalo o zbojnících. Jeden 
pán řekl, že kdyby Jánošík přišel, přinutil by ho políbit mu ruku. Jánošík se představil, všechny 
obral a pán musel políbit ruku jemu. 

(m: Jánošík na hostině- přestrojení za pány) 

41. Obesený krade, Varín, sl., B-1952, Gašparíková s. 104-105 (uvádí též Melicherčík) 
Pověsí se na strom, když kolem něj přejdou pastýři, předběhne je a pověsí se před ně znovu, 
hádají se, zda je to ten samý a vrací se kvůli tomu zpět, on jim odvede zatím stádo. 

(m: oběšený krade) 

42. Jánošík u Márie Terézie, Rabča, sl., A-1950, Gašparíková s. 105 (uvádí též Melicherčík) 
,.. Bylo vypraveno dobrovolné vojsko na chycení Jánošíka, zbojníci je však přepadli a svázali. 

Oblékli se do jejich šatů a šli na hostinu pro vítěze k Marii Terezii, za údajné pochytané zbojníky 
(vojáky) dostali velkou odměnu. Jánošík všechno napsal na list, který strčil pod talíř, poděkovali a 
odešli. 

(m: Marie Terezie hostí zbojníky převlečené za vojsko) 

43. Jánošík u král'a, Podbiel, sl., A-1950, Gašparíková s. 105-106 (uvádí též Melicherčík) 
Král pozval Jánošíka do Bratislavy, pohostil ho a Jánošík mu zpíval, neboť měl pěkný hlas. 
Králova dcera mu ale řekla, že ho král chce zavřít. Tak poslal kamarády pryč s tím, že jdou pro 
dar pro krále, sám si pak oblékl košili, v níž se stal neviditelný a odešel. 

(m: návštěva u krále) 

44. Hra na zbojníkov, Horný Štefanov, sl., A-1950, Gašparíková s. I 06 (uvádí též Melicherčík) 
Jeden pán pořádal hostinu a na ní měli být vojáci převlečení za zbojníky pro pobavení, Jánošík se 
o tom dozvěděl, vojáky svázal a přišel s kamarády na hostinu, jakoby ve hře chtěl od hostů šperky, 
když se jim hra přestávala líbit, představil se odešel dřív, než se vzpamatovali. 

(m: panstvo si hraje na zbojníky) 

45. Ako zbojníci ukryli sudy s peniazmi, Porúbka nebo S vinná, sl., A-1930/31, Gašparíková s. 106-107 
Jednou vezli do Kremnice vůz plný peněz, jeden zbojník se nechal formanem svézt a ostatní 
sebrali potichu soudky s penězi, když vojsko prohledávalo les, ukryli se v hluboké jeskyni, kam už 
vojáci nešli. 

(m: zbojníci loupí z jedoucího vozu) 
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46. Jánošík u Abaffyho, Horná Lehota, sl., A-1950, Gašparíková s. 107-108 
Napsal, že přijde k Abaffymu, ti nachystali, kameny na strom tak, aby spadli na zbojníky. Jánošík 
si ale věděl rady, připevnil kolo na kládu a tím vyrazili dveře. Pak vzali peníze, nikomu nic 
neudělali a ti měli od něj na nějaký čas pokoj. 

(m: kláda na kolech) 

47. Pomsta, Ráztoky, sl., A-1934, Gašparíkovás. 108-JJO 
Jánošík se pomstí hraběti, co dal zbít na lavici jeho otce. Přestrojí se za hraběte, ukradne hraběti 
koně a nabídne mu odvoz svým kočárem. Pak ho s Ilčíkem uspí a převlečou ho za zbojníka. Sám 
jde v jeho šatech k jeho tetě a vyžádá si do úschovy její peníze. Pak mu vrátil šaty, ale vyměnil 
papíry. Hrabě šel za tetou a chtěl peníze, když chtěla ukázat papíry, vytáhl list s nápisem: "Já som 
Jánošík. Poddaj sa, babo!'' Hrabě se dostal před soud, ale Jánošík poslal jeho papíry a tak ho 
osvobodili. Pak ho šli chytat. Jánošík vzkázal krčmářovi-židovi, ať připraví 400 zlatých, ten šel 
žalovat, že k němu přijde Jánošík, jenže zbojníci přišli převlečení za strážníky, žida uspali a 
unesli, v lese ho oholili a jeho žena musela poslat 400 zlatých, aby ho zbojníci pustili. 

(m: pomsta za zbití otce- hrabě souzený jako zbojník, oholení žida) 

48. Nevydarená lapačka, Liptovská Teplá, sl., A-1950, Gašparíková s. 111 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošík nešetřil pány, ale obdarovával chudý lid, proto ho často honili hajduci. Jednou ho v 
Palúdzke někdo udal, šel do domu, kde chudá žena myla podlahu, oblékl se do ženských šatů a 
dělal cosi okolo ohně, strážníci obešli dům a Jánošíka nepoznali. Pak chudou ženu bohatě 
obdaroval. 

(m: převlečený za ženu) 

49. Ako Jánošík pandúrov oklamal, Telgárt, sl., A-1950, Gašparíková s. 111-112 
Koupil od ženy krávu na cestě do města. S krávou ho strážníci pustili dovnitř, protože je 
nenapadlo, že je to on. Ženě dal ve městě krávu a šel do krčmy, kde všechny hostil. 

(m: koupená a vrácená kráva) 

50. Jánošík premáhá čertov, Podbiel, sl., A-1950, Gašparíková s. 112 (uvádí též Melicherčík) 
Přijde k židovi, kterého stráží čerti. Vyleze při tom do druhého poschodí a roztáhne mříže. Čerti 
mu však neublíží, protože věděl, že když projde těhotné ženě mezi nohama, nebudou mít nad ním 
moc. Zlato schoval v Bílé skále, kde ho ještě nikdo nenašel. 

(m: čerti stráží žida) 

51. Farárove peniaze, Podbiel, sl., A-1950, (Gašparíková s. 112-113 (uvádí též Melicherčík) 
Zbojníci se rozešli na zimu a Jánošík šel dělat kočího k pánovi. Dozvěděl se o faráři, který má 
tolik peněz, že se bojí vyjít z domu. Jánošík se tam vplížil a vyslechl, kde má peníze, když se farář 
těšil s hospodyní. Potom je donesl pánovi. Ten si pozval faráře a ptal se ho, jak se má bez peněz. 
Prý je mnohem spokojenější, že na ně nemusí myslet. Když mu je ukázal farář jen nechtěl zpátky, 
ať je rozdají chudým. 

(m: oloupený farář je spokojený) 

52. Jánošík a bohatá krčmárka, Podbiel, sl., B-1952, Gašparíková s. 113-114 (uvádí též Melicherčík) 
Jánošík přišel za vdovou krčmářkou a tancoval s ní, té se moc líbil a chtěla ho za muže. Jánošík 
zpíval písničku a tou udílel rozkazy kamarádů, kteří zatím krčmu vyloupili. 

(m: okradená krčmářka) 

53. Ako Jánošíkovi chlapci rabovali poklad, Vyšný Kubín, sl., A-1950, Gašparíková s. Jl4 (uvádí též 
Melicherčík) 

Zbojníci šli pro poklad a každý si mohl vzít, co unese, když prošel čarodějnici mezi nohy, jen 
poslední jí měl poklad dát, ten se ale naštval a usekl jí ruku. Ona začala křičet a po zbojnících šli 
hajduci, Jánošík chytal kulky do dlaně a házel je zpět, deset jich tak zabil. 
Pak ho oběsili a Likavka a Mikuláš za něj museli platit, protože hrabě mu chtěl dát milost. 

(m: rozezlená čarodějnice, pokuta za zabití Jánošíka) 

54. Vlkolakov poklad, Klenovec, sl., B-1931, Gašparíková s. 115 (uvádí též Melicherčík) 
Vlkodlaci shromáždili velký poklad, ale Jánošík je kouzelnou valaškou pobil a poklad vzal. Část 
je na Veporu a část na Oltárnom, na Velký pátek se tam suší peníze, nikdo se tam neodváží kopat, 
protože se strhne velký vichr. 
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(m: poklad vlkodlaků) 

55. Ako bača chce! ulapiť Jánošíka, Betliar, sl., A-1960, Gašparíková s. 115 
Jánošík přišel k bačovi a ten ho chtěl zastřelit kvůli odměně, on mu vzal rukou pušku a povídá: 
"Škoda ti to bylo udělat, protože já k tobě už nepřijdu." 

(m: poslední návštěva u bači) 

56. Vyslobodenie, Brachovo,, sl., A-1950, GaSparíková s. 116-117 
Jánošík byl zavřený a měli ho soudit. Mravec a Surovec se vydávali za krajkáře a namlouvali si 
dcery strážníků z hradu, pak se chtěli podívat na Jánošíka a při té příležitosti ho nenápadně pustili 
ven. 

(m: námluvy klíčníkovy dcery) 

57. Nech žije Jánošík, Porúbka nebo S vinná, sl., A-1930/31, GaSparíková s. 118-119 
Jánošík slyší, jak ho lidé chválí a nasypal jim zlato do klobouků, ať volají: ,.Ať žije Jánošík." 
Přišlo spoustu vojska a Jánošík povídá: "S námi už nebude dobře." Zavřeli je do vězení a 
odsoudili je k oběšení. To Jánošíka rozzlobilo, že se vylámal z vězení. Dal se poznat chudým 
lidem a obdaroval je zlatem do klobouků. Ti volali: "Ať žije Jánočík, však je arest prázdný!" 

(m: vylámání z vězení) 

58. Jánošíkové čáry, Vysoká nad Kysucou, sl., A-1950, Gašparíková s. 119 
Jánošíka v Malinovci na Moravě obklíčí vojsko, když sedí v krčmě. Obrátí pohár dnem vzhůru a 
všechny znehybní, pak odejde a pošle chlapce, aby pohár zas otočil. 

(m: převrácený pohár) 

59. Láska je vraj zlýrádca, Dolný Liptov, sl., A-1950, Gašparíková s. 119-120 
Jánošík prozradil své tajemství milé - Katce z Palúdzky. Její matka chtěla odměnu a tak ho 
zradila, pak poradila žandárům, aby mu sekali do kouzelného opasku. Tak Jánošíka přemohli a 
popravili v Mikuláši. Na šibenici ještě vykouřil libru tabáku. 

(m: zrazen matkou milenky, přeseknutý opasek, pokouření na šibenici) 

60. Jánošíkova valaška v javore, Porúbka, sl., A-1950, Gašparíková s. 120 (uvádí též Melicherčík) 
Když ho chytili zaťal kouzelnou valašku do javoru na Král'ové holi. Byla stvořená jen pro toho, 
kdo pomáhá chudým. 

(m: valaška v javoře) 

61. Jánošíkove duby, Porúbka, sl., A-1950, (ašparíková s. 120 (uvádí též Melicherčík) 
V Brtničkové dolině jsou duby, kde Jánošík měřil sukno pro chudé lidi a studenty. Dívky tam 
dávají květy. Nikdo je nesmí vysekat, jinak by do něj vstoupil čert. 

(m: Jánošíkovy duby) 

62. Jánošíkov diván, Likier, sl., A-1950, GaSparíková s. 120 (uvádí též Melicherčík) 
Když honili Jánošíka, tak si zdřímnu! na skále, ta se rozpálila tak, že tam, za ním nikdo nemohl. 
Ještě je tam po něm šlápota. 

(m: rozpálená skála) 

63. Odkedy bačovi a nosievajú kapsy, V a laská Dubová, sl., A-1950, GaSparíková s. 121 
Můj pradědeček byl dvacet let se zbojníky, tak mi hodně vyprávěl, když jsem byl malý. Zajali ho 
v lese a musel jít s nimi. 
Jánošík jako pastevec nosil brašnu a po něm ji nosí i další bačové. 
Byl dobrý člověk, bohatým bral a chudým dával. 

(m: brašna podle Jánošíka) 

64. Slzy zlatej kačky, Klenovec, sl. A-1950, GaSparíková s. 121 
Jánošíka ochraňovala víla, když přeběhl v Klenovci most a běželi za ním vojáci, most se prolomil 
a spadly do vody. To udělala víla. Když Jánošík zemřel, proměnila se v zlatou kachnu a plakala. Z 
těch slz pramení Rimava. 

(m: vílí pláč) 
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65. Jánošíkovo vojsko pod Muráňom, Nový Targ- Javorina?, sl.?, C-1991, Marec s. 121-123 
Když nastoupil do Nového Targu Mikuláš Komorowski začalo se chudému lidu vést hůř, dávali se 
proto do hor na zboj. Podarovávali chudé. 
Jednou přišel do javorinské kovárny chlap v dolománě, s valaškou a dvěma pistolemi za pasem, 
chtěl okovat koně, pak vzal kováře s sebou do skály, kde ho nechal okovat koně spících jezdců. Za 
odměnu dostal odřezky z kopyt, které se venku změnilo ve zlato. Pak vyprávěl, že pod Muráněm 
spí vojsko slavných zbojníků v čele s Jánošíkem, až chudý lid začne rovnat svět, přijdou mu na 
pomoc. 

(m: Jánošíkovo vojsko v hoře) 

66. "Ale mezi lidem ... ",? (Slovensko), sl., C-(1911 *),Jiránek s. 65-66 
Jánošík sloužil u čarodějnice. Jednou tam měly ježibaby hostinu, všimli si ho, jak spí na peci. Dali 
mu žhavý uhlík na břicho, jestli spí. Pak mu daly opasek s kouzelnou žilkou, kterou upletly z 
chlupů z nejtajnějších míst svého těla. Ten mu díval sílu. Měl kouzelnou košili od víly (své 
milenky) a kouzelnou valašku. 

(*pozn.: Uvádíme zde datum smrti autora jako datum, po kterém ne mohl zápis vzniknout. Knižně vyšlo až 
roku 1956.) 
(m: uhlík na břiše- opasek od čarodějnic, košile od vílí milenky) 

67. Jánošík,? (Slovensko), sl., C-1920, Kálal s. 37-45 
Oloupil nepoznán vlastního otce. Stal se vůdcem zbojníků, mstil křivdy. Nikoho nezabil. Druh 
Hunčík zastřelil kněze, Jánošík ho potrestal a kněze litoval. Sedlákovy, co zabil hrom voly, dal 
peníze na nové. Studentům měřil sukno od buka do buka. Jednou nechal kázat jednoho a pak mu 
dal plný klobouk dukátů. Studoval na kněze. Otec ho poslal za pánem, aby mu počkal s 
poplatkem. Pán chtěl Jánošíka dát zbít, ale on mrštil s dráby o zem a šel do hor. 
Dle jiné pověsti: Otec robotoval na panském, začala hořet jeho chalupa, kde byla těhotná jeho 
žena. Praštil s drábem, který ho nechtěl pustit hasit. Žena byla mrtvá, ale novorozeně zachránil. 
Druhý den ho ubili na dereši k smrti. (Litoval jen, že drába nezabil, před dvěma léty mu zneuctil 
dceru a ta zemřela.) Jánošík dorostl a rozhodl se pomstít rodiče. Dlouho ho nemohli dostat. Měl 
milenku Aničku. Chytili ho v Kokavě, byl by se ubránil, kdyby baba neporadila Hajduchům, ať 
mu nasypou pod nohy hrách. Zavěšený za žebro na hák, žil ještě tři dny, třetí den přišla milost od 
císaře, ale on už cítil blížit se smrt. 

(pozn. A V - Kálalův text kompiluje různé pověsti i historické údaje, vybírám jen ty motivy, u nichž lze 
předpokládat, že se mohly vyskytovat v ústní tradici.) 
(m: oloupení otce, trestá zabití kněze, od buka do buka, zbojnická mše, pán ho chce zbít, smrt rodičů při 
narození vinou panské zvůle, dráb znásilnil jeho sestru, chce pomstít smrt rodičů, milenka Anička, 
nasypání hrachu, tři dny žije zavěšen na háku, pozdní milost) 

b) Polsko 

67. O Jánošíkovi, slavném zbojnickém kapitánovi, Czarny Dunajec, pl., A-(1898), Gašparíková s. 183-185 
Jánošíka kojila matka do sedmi let a pořád se válel na peci. 
Pásl ovce a udělal si zbojnický oblek. 
Přepadl otce, který ho nepoznal, doma mu vrátil peníze a odešel na zboj. 
Sedlákovi uloupil sukno, byl bohatý a on bral bohatým a dával chudým. 
Krk měl velký jako čtyřroční býk, oči měl od sebe na krok šířky, měl železný kyj. 
Sloužil sedm let u čarodějnice a dostal od ní sekerku, co sama sekala a nosila ho z místa na místo. 
Získal silné kamarády Filcika, Javolcika, jeho švagra a Surovece a Batura, který mu ukázal žerdí 
směr k vesnici, Javolcikův švagr zase dokázal vyskočit na nejvyšší smrčinu. 
Císaři pomohl vyhrát vojnu, zastal celý regiment vojska. 
Jeho milenka prozradila, že má sílu v opasku, tak mu nasypali hrachu, aby se neudržel a opasek 
mu sebrali. 
Pověsilo ho na hák za prostřední žebro - tři dni hvízdal, tři dni zpíval a tři dni plakal, při tom 
popíjel ze soudku pálenku a vykouřil deset liber tabáku, než zemřel. 
Císař uložil na Oravu a Liptov trest, že ho oběsili, musí platit soudek dvacetníků. 
V jeskyních po něm zůstaly poklady. 

(m: dlouhé kojení, válení na peci, v dětství ovčákem, oloupení otce, oloupení sedláka o sukno, mocný krk
oči široko od sebe, létající valaška, ukázání žerdí, vyhrál válku císaři, zrazen milenkou- nasypání hrachu, 
devět dní žije zavěšen za hák- zpěv a pokouření na šibenici, pokuta za zabití Jánošíka) 
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68. Pravdivé rozprávanie o zbojníkovi Jánošíkovi, Ratulów, pl., A-1973, Gašparíková s. 186-188 
Jánošík studoval v Krakově, když šel domů na prázdniny, tak zabloudil v lesích, ze stromu viděl 
světýlko, tak tam šel a přišel k čarodějnici. Ta ho nechala přenocovat, ale přišli zbojníci a chtěli ho 
zabít, ale čarodějnice řekla, že z něj udělá zbojníka. Zavolala dvě sestry, položili mu na břicho 
žhavé uhlíky a když to vydržel dali mu košili, co se jí nechytnou kulky, opasek, v němž je 
nepřemožitelný, a valašku, co poseká regiment vojska či proseká dvanáct dubových dveří. Také 
mu řekli, jak se zaklínadlem dostane do Bílé skály, tam ukrýval poklady. Jánošík už nežije, ale 
čarodějnice tam ty poklady stráží. 

(m: studium, nocleh u zbojnické čarodějnice, uhlík na břiše- kouzelné předměty od čarodějnic) 

69. O Janašíkovi, chudobnom človeku a potrestanej ženě, Zaryte, pl., A-(1891 ), GaSparíková s. I 88-193 
Janašík byl student, cestou na prázdniny zabloudil, ze stromu viděl světýlko a našel chalupu 
čarodějnic. První mu hrozila, že sestra ho zabije, ale zůstal, když spal položili mu na břicho žhavý 
uhlík a on to vydržel, tak rozhodli, že z něj bude zbojník. Dali mu valašku (co sama seká), opasek 
a košili (v nich byla síla) a že musí nejdřív oloupit otce, pak bude zbojník nad zbojníky. 
Oblékl si zbojnickou výstroj, oloupil otce, který ho nepoznal a šel po zboji. 
Sebral dvanáct zbojníků, každý musel ukázat mistrovský kousek: jeden vyskočit na vrch jedličky 
a šavlou setnout vršek, zlomit největší strom, rozmačkat v hrsti skálu. 
Sedlákovi dal peníze na voly, aby si koupil ty nejlepší. 
Ženě dal peníze na boty, ale ona si je nekoupila, tak jí oloupal kůži z noh po kolena. 
Bral bohatým. Šel do zámku a vzkázal, aby pro jeho družinu připravili oběd, oni svolali chlapi, co 
ho měli pochytat, jenže Janašík všechny přemohl a vzal tam spoustu peněz. 
Dva králové vedli mezi sebou válku a jeden poslal pro Janašíka. Janašík přišel nechtěl výzbroj ani 
brnění, jen sekerku a šel na souboj s nepřátelským obrněným rytířem, toho porazil. Pak se vrátil 
domů. 

Milence prozradil, že jeho síla je v opasku, košili a valašce. Liptálci ho porazili, nasypali mu 
hrachu, přeřízli opasek a strhli košili, valašku u sebe neměl, ta se chtěla za ním prosekat -
prosekala osm železných dveří a u devátých se zastavila. Pod šibenicí odmítl milost od rychtáře: 
"Když jste mi vzali slávu, vemte mi i život." Pověsili ho za žebro a ještě sežvýkal libru tabáku. 
Liptálci každý rok platí císaři, že ho oběsili, protože vydal za regiment vojska. 
studium 

(m: uhlík na břiše- kouzelné předměty od čarodějnic, oloupení otce, zkoušení nových zbojníků, dar peněz 
na voly, trest za nekoupené boty, hostina na zámku, boj s cizím rytířem, zrady milenky, nasypání hrachu
přeťatý opasek, valaška neprosekne poslední dveře, odmítá pozdní milost, pokuta za zabití Jánošíka.) 

:<t 70. Rozprávanie a Jánošíkovi, Wierch Ciche, pl., A-1952, GaSparíková s. 193-194 
Byl hubený a malý a celé dny ležel na peci, pak mu dala čarodějnice sílu ve valašce a v opasku. 
Přepadl otce, který ho nepoznal, vrátil peníze a šel po zboji. 
Zradila ho milenka, převlékla se za starou bábu a poradila žandárům, aby mu přeťali opasek, z 
něho vyskočila myš. Valaška za šesti dveřmi sama sekala, ale bylo pozdě. 

(m: válení na peci, opasek a valaška od čarodějnice, oloupení otce, zrada milenky, přeťatý opasek, valaška 
neprosekla poslední dveře) 

71. Janašek a klebetná žena, Sopotnia Mala, pl., B-1883, Gašparíková s. 194-195 
Potrestá ženu, která ho pomlouvá tím, že jí nabije cvočky do zadku. 
Chytili ho u milenky, která ho prozradila. Napsal císaři, že mu zastane regiment vojska, ale dřív 
než přišla odpověď, tak ho pověsili. Proto doteď musí císaři platit. 

(nabití cvočků, zrada milenky, nabízí se do vojska, pozdní milost, pokuta za zabití Jánošíka) 

72. Jánošík potrestá ženu, čo o ňom zle hovorila, pl., Wierch Ciche, pl., A-1952, Gašparíková s. 195 
Žena ho pomlouvá, nechá si koupit hřebíky, natluče je do poraženého stromu a přikáže jí, aby si 
na něj sedla. 

(m: posazení na cvočky) 

73. Janašek a chudobný človek, Sopotnia Mala, pl., B-1883, GaSparíková s. 195-196 
Na Oravě byl zloděj, který vždy cítil s druhými. Ten šibeničník se jmenoval Janašek nebo Jánošík. 
Potkal chudého sedláka, který byl smutný, protože si nemohl koupit voli. Dal mu tedy peníze, aby 
si je mohl koupit. Ten člověk se pak za něj modlil otčenáš. 

(m: dar peněz na voly) 
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74. Tanec' s grófkou, Ratulów, pl., A-(1934/35), Gašparíková s. 196-197 
Jánošík přišel na zámek, hrabě se osmělil a pohostil je, tancovali s hraběnkou, odmítli nabízené 
zlato a stříbro a zas odešli. (veršovaný text) 

(m: okradená krčmářka) 

c) Morava 

75. O Jánošíkovi, Rožnov, čj., A-1853, Melicherčík s. 159-162 
a) Živili ho smetanou a šiškama a on se válel na peci. 
b) Jednou oloupil vlastního otce, který ho nepoznal, když se přiznal doma, chtěl ho otec švihnout 
řemenem, ale on vyskočil z okna. 
c) Chytil jalovici a ovci a šel s ní do lesa, jalovice mu utekla a ovci celou na posezení snědl. 
d) Do družiny bral toho, kdo měl oko na píď a široké plece. 
e) Mnoho peněz ukryl v Tatře, Matře a Fatře. 
f) Jednou šly ženy přes les prodat hrnce, Jánošík je zastavil, vzal hrnce a tancoval na nich, ženy 
plakaly, že přišly o hrnce, jenže on ty větší dal napřed stranou a do nich jim nařídil nasypat peníze 
a prý ať už je tu víckrát nevidí. (ojedinělý motiv) 
g) Nemohli ho chytit, každá rána po něm sjela i kulka. 
h) Hrabě ho pozval na hostinu, on přišel, sed si, jíst, že nebude, že si může koupit oběd sám a pak 
převrátil pohár, hrabě i vojsko znehybnělo a on odešel, pak dal pastýři hrst dukátů, aby šel do 
zámku převrátit pohár na stole. 
i) Zase se radili, jak ho chytit. Chodil k milé do Terchové, jednou když u ní spal, obklíčilo dům 
vojsko a vtrhlo dovnitř, nemohli ho přemoci, ale baba na peci, jim poradila, aby mu nasypali pod 
nohy hrách, tak ho spoutali. Zavolal na svou valašku, ale ta mu odpověděla, že už je pozdě. Z té 
baby vytřepal duši. 
j) Mučili ho, ale kde má peníze, neprozradil. 
k) Pověsili ho za žebro na hák, pak přišla milost od císaře, ale on už o ni nestál: "Když jste si me 
upekli, tak si mě snězte. 
I) Stolice musí platit pokutu za to, že ho oběsili. 

(m: válení na peci, oloupení otce, snězení ovce, oko na píď- široká záda, tanec na hrncích, nechytají se ho 
kulky, převrácený pohár, nasypaní hrachu, pomsta zrádkyni, odmítá pozdní milost, pokuta za zabití 
Jánošíka) 

76. Jánošík v Javorníku, Javorník, čj., A-1955, Melicherčík s. 163-165, Klímová 544-545 
a) Jánošík přišel se svými chlapci k Minárikům, chtěli se usušit a najíst, strýček s tetkou byli 
nešťastní, že jsou chudí, prý "nic se nebojte, my vám zaplatíme" a nechali si zabít a upéct jalovici, 
polili slivovice, zatancovali odzemek a strýčkovi nasypali plný klobouk rýnských, dvakrát víc než 
by za jalovici dostal jinde. 

(m: hostina u sedláka) 

77. Od buka do buka, Javorník, čj., A-1955, Melicherčík s. 166-167 
a) Strýčka Minárika zastaví na cestě pro sukno do Myjavy a za jeho peníze mu naměří víc sukna, 
než chtěl koupit - od buka do buka, od té doby se říká: "Ty máš metr jak Jánošík, od buka do 
buka. 

(m: od buka do buka) 

78. O Jánošíkovi, Nová Lhota, čj., A-1955, Melicherčík s. 168 
a) Stál zostra proti bohatým a pánům, ale přál chudým. 
b) Měl košili, co odrážela kulky. Marie Terezie ho chtěla za muže, on nechtěl, tak do něj nechala 
střílet regiment vojska, kulky se však odrážely a vojáci od nich padali, tak ho pustili. 

(m: kouzelná košile, námluvy Marie Terezie) 

79. Zakopaný poklad, Javorník, čj., A-1955, Melicherčík s. 169-170 
a) Na jarmarce ve Veselí nebo Brodě prozradí poslední z Jánošíkovi družiny, že v javornických 
horách je poklad. Slyší ho javroničtí a lipovští. Lipované tam jeli, ale nikomu neřekli, co našli, jen 
je viděli, jak odváží vozy s dřevem. 

(m: poslední zbojník prozradí poklad) 

80. Marie Terezie a Jánošík, Horňácko, čj., (B-1963?), Klímová katalog* č. 738 (s. 575) 
Marie Terezie a Jánošík, chce ho za muže, odmítnutá dá naň vystřelit salvu, je nezranitelný, 
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unikne. 
(m: námluvy Marie Terezie) 
(*Pozn.: Pověsti, kde uvádíme jako odkaz Klímová katalog, nejsou v knize uvedeny celé, ale jsou zapsány v 
katalogu horňáckých lidových vyprávění. První číslo uvádí číslo podání v katalogu, v závorce je uvedena 
strana.) 

81. Životopis Jánošíka, Horňácko, čj., (B-1963?), Klímová katalog č. 739 (s. 575) 
Životopis Jánošíka, a) Studoval na kněze, dal se k turanským zbojníkům. b) Dráb znásilnil jeho 
sestru, dal se k turanským zbojníkům. 

(m: studium na kněze, dráb znásilnil jeho sestru) 

82. Jánošík odkazuje Javorničanům peníze, Horňácko, čj., (B-1963?), Klímová katalog č. 740 (s. 575) 
(m: poslední zbojník prozradí poklad) 

G.2 Soupis vypravěčských motivů 

1. bral na zámcích a v kostelích 
2. brašna podle Jánošíka 
3. bylinka do opasku 
4. čert kmotrem a kouzelné dary 
5. čerti stráží žida 
6. dar peněz na voly 
7. dlouhé kojení 
8. dráb znásilnil jeho sestru 
9. falešné dukáty od řezníka 
10. gajdoš hraje zbojníkům 
ll. házení kyjem (valaškou) o vůdcovství 
12. hostina na zámku 
13. hostina u sedláka 
14. chce pomstít smrt rodičů 
15. Jánošík na hostině- peníze pro obrané vesničany 
16. Jánošík na hostině- přestrojení za pány 
17. Jánošíkovo vojsko v hoře 
18. Jánošíkovy duby 
19. kláda na kolech 
20. klobouk pod chalupu 
21. košile od vílí milenky 
22. koupená a vrácená kráva 
23. kouzelná košile 
24. kupte si lepší voly- ať můžu spát 
25. létající valaška 
26. loupení v kostele 
27. lože ve skále 
28. Marie Terezie hostí zbojníky převlečené za vojsko 
29. mašle ze železa 
30. milenka Anička 
31. mlácení za obilí 
32. mocný krk- oči široko od sebe 
33. nabití cvočků 
34. nabízí se do vojska 
3 5. nadzdvihnutí vozu 
36. námluvy klíčníkovy dcery 
37. námluvy Marie Terezie 
38. nasypání hrachu- přeťatý opasek 
39. návštěva u krále 
40. nechytají se ho kulky 
41. nocleh u zbojnické čarodějnice 
42. obdarování na svatbu 
43. obdarování za zpěv- od buka do buka 

336 



44. oběšený krade 
45. od buka do buka 
46. odčaruje uhranutou 
47. odmítá pozdní milost 
48. odškodnění za zabité voli 
49. oholení žida 
50. oko na píď- široká záda 
51. okradená krčmářka 
52. oloupení otce 
53. oloupení sedláka o sukno 
54. oloupený farář je spokojenější 
55. opasek a valaška od čarodějnice 
56. opasek od čarodějnic 
57. opasek od hada 
58. opasek od víly 
59. pán ho chce zbít 
60. panstvo si hraje na zbojníky 
61. poklad vlkodlaků 
62. pokouření na šibenici 
63. pokuta za zabití Jánošíka 
64. pomsta za otce 
65. pomsta za otce- zabití pána 
66. pomsta za zbití otce- hrabě souzený jako zbojník 
67. pomsta zrádkyni 
68. posazení na cvočky (nabití cvočků) 
69. poslední návštěva u bači .. 
70. poslední zbojník prozradí poklad 
71. potomek obrů 
72. pozdní milost 
73. přátelství s Rinaldinim 
74. přeseknutý opasek 
75. převlečený za ženu 
76. převracení skal 
77. převrácený pohár 
78. přivázání k mraveništi 
79. Rajnoha vaří oběd z 50 pytlů mouky 
80. rozezlená čarodějnice 
81. rozhazoval dukáty 
82. rozpálená skála 
83. sebrání družiny 
84. seznámení s třemi siláky 
85. schoval poklady 
86. smrt rodičů při narození vinou panské zvůle 
87. snězení ovce 
88. stopa ve skále 
89. studium na kněze (studium) 
90. tanec na hrncích 
91. trest za falešné dukáty 
92. trest za nekoupené boty 
93. trestá zabití kněze 
94. tři dny žije zavěšen na háku 
95. uhlík na břiše- košile od čarodějnic 
96. uhlík na břiše - kouzelné předměty od víl 
97. uhlík na břiše- opasek od čarodějnic 
98. ukázání žerdí- tři kamarádi 
99. v dětství ovčákem 
100. valaška neprosekne poslední dveře 
1 O I. valaška v javoře 
l02.válení na peci 
103.vílí pláč 
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104.vyhrál válku císaři 
lOS. vylámání z vězení 
1 06.zápas o ustoupení z cesty 
107.zápas o vůdcovskou valašku 
108.zašívání krpců 
109.zbojníci loupí z jedoucího vozu 
llO.zbojnické stipendium 
lll.zbojník neobere, ale přidá 
112.zkoušení nových zbojníků 
113.zkoušení valašky o záda 
114.zkoušení žáků 
115.zbojnická mše 
116.zpěv a pokouření na šibenici 
117.zrazen matkou milenky 
118.zrazen milenkou 
119.zrazen milenkou- nasypání hrachu 
120.železo od formanů za pomoc 
12l.židovské úpisy- vypálení cejchu 

G.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

Motivy: 
a) Životopisné 

aa) Zvláštní narození- čert kmotrem a kouzelné dary, potomek obrů 
ab) Zvláštní dětství - válení na peci, dlouhé kojení, klobouk pod chalupu, (studium na kněze; 
studium), (v dětství ovčákem) 
ac) Získání nadpřirozené síly - čert kmotrem a kouzelné dary, opasek od hada, opasek od 
čarodějnic, opasek od víly, uhlík na břiše - kouzelné předměty od víl, uhlík na břiše - košile od 
čarodějnic, uhlík na břiše - opasek od čarodějnic, nocleh u zbojnické čarodějnice, opasek a 
valaška od čarodějnice, košile od vílí milenky, bylinka do opasku, (kouzelná košile), (nechytají se 
ho kulky), (létající valaška) 
ad) Odchod na zboj (příčiny, okolnosti)- oloupení otce, dráb znásilnil jeho sestru, pán ho chce zbít, chce 
pomstít smrt rodičů 
ae) Získání vůdcovství - házení kyjem (valaškou) o vůdcovství, zápas o vůdcovskou valašku, ukázání 
žerdí - tři kamarádi, zápas o ustoupení z cesty, seznámení s třemi siláky, sebrání družiny, zkoušení 

"' nových zbojníků, oko na píď- široká záda 

b) Činy 

af) Chycení nebo smrt zradou- zrazen matkou milenky, nasypání hrachu- přeťatý opasek (přeseknutý 
opasek), zrazen milenkou - nasypání hrachu, zrazen milenkou, valaška neprosekne poslední dveře, 
pomsta zrádkyni 
ag) Poprava - odmítá pozdní milost, (pozdní milost), tři dny žije zavěšen na háku - pokouření na 
šibenici, devět dní žije zavěšen za hák- zpěv a pokouření na šibenici, pokuta za zabití Jánošíka 
ah) Zbojnický odkaz- valaška v javoře, poslední zbojník prozradí poklad 
af) Víra v návrat hrdiny- Jánošíkovo vojsko v hoře 

ba) Loupeže- loupení v kostele, bral na zámcích a v kostelech, Jánošík na hostině- přestrojení za pány, 
oběšený krade, panstvo si hraje na zbojníky, zbojníci loupí z jedoucího vozu, kláda na kolech, oholení 
žida, čerti stráží žida, oloupený farář je spokojenější, okradená krčmářka, poklad vlkodlaků, oloupení 
sedláka o sukno, hostina na zámku 
bb) Obdarování - gajdoš hraje zbojníkům, od buka do buka, obdarování za zpěv - od buka do buka, 
obdarování na svatbu, pro obrané vesničany, zkoušení žáků, zbojnické stipendium, zbojnická mše, 
koupená a vrácená kráva, tanec na hrncích, hostina u sedláka, dar peněz na voly 
bc) Jiný druh pomoci- odčaruje uhranutou 
bd) Trest a pomsta - nabití cvočků, přivázání k mraveništi, pomsta za otce - zabití pána, pomsta za otce, 
pomsta za zbití otce - hrabě souzený jako zbojník, posazení na cvočky (nabití cvočků), trest za falešné 
dukáty, falešné dukáty od řezníka, Jánošík na hostině - peníze pro obrané vesničany, židovské úpisy
vypálení cejchu, trest za nekoupené boty, trestá zabití kněze 
be) Útěk či únik - převlečený za ženu, poslední návštěva u bači, námluvy klíčníkovy dcery, 
vylámání z vězení, převrácený pohár, rozpálená skála 
bf) Setkání s panovníkem - Marie Terezie hostí zbojníky převlečené za vojsko, návštěva u krále, 
námluvy Marie Terezie 
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bg) Jiné- mašle ze železa, nadzdvihnutí vozu, nabízí se do vojska, zašívání krpců, železo od formanů za 
pomoc, mlácení za obilí, zkoušení valašky o záda, Rajnoha vaří oběd z 50 pytlů mouky, přátelství s 
Rinaldinim, schoval poklady, převracení skal, rozezlená čarodějnice, snězení ovce, mocný krk - oči 

široko od sebe, vyhrál válku císaři, milenka Anička 
bh) Hrdina přemožen 

(c) Památky na hrdinu- stopa ve skále, lože ve skále, Jánošíkovy duby, brašna podle Jánošíka, vílí pláč) 

G.4 Seznam lokalit výskytu 

slovenské lokality 
Babín (okr. Dolný Kubín) 
Betliar (okr. Rožňava) 
Biely potok- část Rožumberoku (okr. Liptovský Mikuláš) 
Dolný Liptov (?) 
Horná Lehota (okr. Dolný Kubín) 
Horný Štefanov (okr. Dolný Kubín) 
Hrachovo (okr. Rimavská Sobota) 
Jasenová (okr. Dolný Kubín) 
Klenovec (okr. Rimavská Sobota) 
Kociha (okr. Rimavská Sobota) 
Kokava nad Rimavicou (okr. Lučenec) 
Kolárovice (okr. Žilina) 
Likier (okr. Rimavská Sobota) 
Liptovská Teplá (okr. Liptovský Mikuláš) 
Párnica (?) 
Podbiel (okr. DoJný Kubín) 
Porúbka- Liptovská Prúbka (okr. Liptovský Mikuláš) 
Rabča (okr. DoJný Kubín) 
Ráztoky (okr. Liptovský Mikuláš) 
Senohrad (okr. Zvolen) 
Studničné- součást obce Komjatná (okr. Liptovský Mikuláš) 
S vinná (okr. Trenčín) 
Telgárt- (okr. Banská Bystrica) 
Trstená (okr. Dolný Kubín) 
Valaská Dubová (okr. Liptovský Mikuláš) 
Varín (okr. Žilina) 
Važec (okr. Liptovský Mikuláš) 
Vel'ká Udiča (okr. Považská Bystrica) 
Vel'ké Rovné (okr. Žilina) 
Východná (okr. Liptovský Mikuláš) 
Vysoká nad Kysucou (okr. Čadca) 
Vyšný Kubín (okr. DoJný Kubín) 
Žaškov (okr. Dolný Kubín) 

polské lokality 
Czarny Dunajec (okr. Nowy Targ) 
Ratulów (okr. Nowy Targ) 
Sopotnia Mala (okr. .Zywiec) 
Wierch Ciche- část obce Ciche (okr. Nowy Targ) 
Zaryte (okr. Nowy Targ) 

moravské lokality 
Javorník (okr. Hodonín) 
Nová Lhota (okr. Hodonín) 
Rožnov pod Radhoštěm (okr. Vsetín) 

G.S Použité prameny 

Gašparíková, Viera: Povesti o zbojníkoch zo slovenských a polských Tatier, Bratislava 1979. 
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Jiránek, Miloš: Dojmy a potulky a jiné práce. Praha 1956, s. 61-72. 
Kálal, Karel: Slovensko předválečné, Praha 1920. 
Klímová, Dagmar: Horňácko, Brno 1963. 
Marec, Anton: Zlato pod Kriváňom, Bratislava 1991. 
Melicherčík, Andrej: Jánošík junošík; lidové pověsti o Juraji Jánošíkovi, Praha 1974 (první slovenské 
vydání 1963). 

V případě Jánošíka jsem sestavil katalog pouze výběrově. Nezahrnul jsem všechny prameny, které jsem 
měl k dispozici. Další pověsti o Jánošíkovi viz: 
Camann, Alfred- Karasek, Alfred: Volkserzahlung der Karpatendeutschen- Slowakei, Teil 1. Marburg 
1981. 
Camann, Alfred- Karasek, Alfred: Volkserzahlung der Karpatendeutschen- Slowakei, Teil 2. Marburg 
1981. 
Melicherčík, Andrej: Jánošík junošík; lidové pověsti o Juraji Jánošíkovi, Praha 1974 (první slovenské 
vydání 1963). 
Slizinski, J.: Kilka slow o Janosika w folklorze podhalanskim, Slovenský národopis, ll, 1963, s. 35-42. 
Ujváry, Zoltán: Maďarská tradícia o Jánošíkovi, in: Národopis Slovákov v Maďarsku, Budapešť 1975, s. 
81-86. 

H. Michal V dvovec (Mišo V dovčík, Dovec, Dovčík, Doušík) 

H. 1 Soupis pověstí o Michalu Vdovcovi 

1. Ako sa dal na zboj, Rožňava, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková* s. 159 
Nechtěl kosit a pustil se po zboji: "Otec mi od kosy umrel, ale ja od nej neumrem." 

(m: nechce kosit louku) 
(*Pozn.: Pokud uvádíme jako zkratku pramene pouze "Gašparíková ",je tím míněna práce Zbojník Michal 
Vdovec v histórii a folklóre gemerského !'udu.) 

2. Ako sa dal na z boj b ), Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 159 
Nešlo mu kosení, šel na zboj. 

(m: nechce kosit louku) 

3. Ako sa dal na zboj c), Rejdová, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s.160 
Kosa mu špatně sekala, šel na z boj. 

(m: nechce kosit louku) 

4. Odchádza na zboj, ?, Vdovec, sl., B-1946, Gašparíková s. 160 
Hrozí mu nespravedlivé obvinění z vraždy myslivce, odchází tedy na zboj. 

(m: nespravedlivě obviněn z vraždy) 

5. Ako ozbíjal svojho otca, Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. 160 
Oloupil otce, když šel z jarmarku, otec ho nepoznal, tak se dal na zboj. 

(oloupení otce) 

6. Obdaruje chudobnú ženu, Kunová Teplice, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 160-1 
Obdaruje chudou ženu plátnem na peřiny na výbavu dceři. 

(m: obdarování na výbavu) 

7. Ako obdaroval chudobné dievča, Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 161 
Dá dívce, která se má vdávat hrst dukátů. (Lekla se jeho jména.) 

(m: obdarování chudé dívky hrstí dukátů) 

8. Obdaruje dievča za spev, Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. 161-2 
Dívky si zpívají písničku, aby bůh dal horním chlapcům, tj. zbojníkům, štěstí. Vdovec je slyší 
obdaruje je. (Leknou se ho) 

(m: obdarování za zpěv) 
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9. Obdaruje dievča za spev b ), Brdárka, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 162 
Totéž, darem je plátno od buka do buka, místo se jmenuje Predubuk. 

(m: obdarování za zpěv- od buka do buka) 

I O. Ako potrestal bohaté a skupé dievča, Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1953, Gašparíková s. 162-163 
Dar dívce za zpěv, druhá to slyší a chce taky dar, ale nezpívá pěkně a zbojníci ji napíchají cvočky 
za nehty. 

(m: obdarování a trest za zpěv- cvočky za nehty) 

ll. Ako rozdával pantleky, Betliar, Vdovec, sl., A-1957, Gašparíková s. 163 
Oloupil krajkaře o krajky pentle a rozdával je děvčatům. 

(m: rozdává krajky a pentle) 

12. Vráti jelšavskému učitel'ovi zlatku, Rožňava, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 163 
Okrade učitele, ten začne nadávat, že šel zbytečně na karty atd., tak mu jednu ze dvou zlatek 
vrátil. 

(m: vrátí učiteli zlatku) 

13. Ako zbíjal, Betliar, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 163 
Přepad pána v lese a povídá: "Bohu dušu a mne panaze!" Musel mu peníze dát. 

(m: "bohu duši a mě peníze"') 

14. Priatelstvo s maj itelom papierne, Rožňava, Vdovec, sl., A-1934, Gašparíková s. 164 
Vloupal se k majiteli papírny, přestože ten měl hlídací psi. Majitel se divil, Vdovčík mu řek, že 
jim dal koláče z loje a do nich hřebíky. Pak se domluvili, že mu nic neukradnou, když jim bude 
dávat střelivo, zbraně a jídlo. 

(m: dohoda s majitelem papírny) 

15. Ako ozbíjallevočského lékárníka, Rejdová, Vdovec, sl., A-1934, Gašparíková s. 164 
Přepad svatební průvod, lékárník ho sek do kolena, zbojník Membroš sek lékárníka do zad, prý ho 
nezabije, když má svatbu, ale sebrali mu zlato a stříbro. 

(m: oloupení lékárníka) 

16. Ako ozbíjallevočského lékárníka b), Gemer?, Vdovec, sl., B-1896, maď., Gašparíková s. 164-165 
Přepadli v lese na Gr<Unari lékárníka Rochlitze, ten málem Vdovce přemoh, ale jeho druh ho srazil 
sekerou, pobrali jim zbraně a cenné věci a nechali ho polomrtvého ležet. 

(m: oloupení lékárníka) 

17. Ako zbíjal na Grajnari, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 165 
Oloupil sám dva kupce v lese. 

(m: sám oloupí dva kupce) 

18. S druhmi na salaši, Rejdová, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 165-6 
Upustí od loupeže na salaši, když jsou pozváni dovnitř a vidí jak je ovčák silný, že zvedne 
stolitrovou bečku mléka napije se z ní. 

(m: upustí od loupeže na salaši) 

19. Ako ozbíjal valacha, Rochovce, Vdovec, sl., A-1934, Gašparíková s. 166 
Chtěl ozbíjat valacha, který měl jen oříšky v kapse, tak ho schodil ze skály a oříšky rozházel, na 
tom místě vyrostlo lískoví, před oběšením valacha litoval. 

(m: zabitý pastevec a ořešina) 

20. Ako potrestal ženu za ohovárenie, Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1961, Gašparíková s. 166 
Od ženy, která mluvila špatně o zbojnících, si nechal najaramrku koupit špendlíky a ty jí nabil do 
podešví, takže musela jít bosky. 

(m: špendlíky do podešví) 

21. Ako potrestal ženu za ohovárenie b ), Rochovce, Vdovec, sl., A-1934, Gašparíková s. 166 
Žena se bála Vdovce, tak jí nabil špendlíky do podešví a tak musalajít před ním, pak toho litoval. 

(m: špendlíky do podešví) 
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22. Ako ozbíjal kobeliarovského učitel'a, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. I 67 
Oloupí učitele, který chodil za jeho frajerkou, když se učitel brání, že je chudý, povídá: ,.Keď si 
taký chudobný, nechodievaj za nevestami." 

(m: "nechoď za děvčaty") 

23. Ako ukradol gazdovi kabanicu, Gemerská Poloma, Vdovec, sl., A-1960, GaSparíková s. I67 
Gazda měl kazajku pod jedlí a Vdovec: "Nebojíš se, že ti ji někdo ukradne."- "Jak by ji ukradl, 
když jsem tu." "Takhle." Vdovec chytil krpcem za řemínek na kazajce, šel a vlekl ji za sebou. Už 
ji nevrátil. 

(m: uloupení kazajky) 

24. Ako vzal šuhu, Gemerská Poloma, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. I 68 
Přišel za chlapi strážícími oves a chtěl po Janovi "šuhu" (kazajku). Nechtěl mu ji dát, tak mu ji 
vzal. 

(m: uloupení kazajky) 

25. Ako ozbíjal pánov, ?, Vdovec, sl.?, B-????, Gašparíková s. I68 
Přepad loveckou společnost v krčmě a chtěl cennosti. Krčmář ho chyt zezadu a on volal o pomoc, 
jeho kamarád střelil dovnitř a páni se rozutíkali ven, krčmáře pak zbili a cennosti pobrali. 

(m: oloupení lovecké společnosti (málem přemožen krčmářem)) 

26. Ako kradol, ale aj rozdával, I.:upča, Vdovec? (Očiak), sl., A-1951, Gašparíková s. I 68-9 
Očiak nebo Dovčiak jednou říkal, že už ukrad tolik majetku jako má hrabě Adrássy, ale že 
všechno rozdal. 

(m: prý všechno kradené rozdal) 

27. Ozbíja pocestného o pár grajciarov, Henckovce, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. I69 
Zabili pocestného pro čtyři krejcary. 

(m: vražda pro čtyři krejcary) 

28. Ako ozbíjal pán o v v krčme na Hrádku, Uako 20), Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. 
169 

Přepad pány v krčmě, krčmář ho shodil na zem, nikdo mu nešel na pomoc, Bobák střelil do okna a 
Dovčík krčmáře zabil nožem. 

:~~ (m: krčmář ho chce chytit (Yd. ho probodne)) 

29. O Dovcovej šikovnosti I, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. I 69-70 
Když ho pronásledovali, tak dokázal skákat ze stromu na strom a tak unikat. 

(m: skákání ze stromu na strom) 

30. O Dovcovej šikovnosti ll, Vlachovo, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. I 70 
Dokázal si dát na rameno tyč s dvěma vědry vody vyskočit nad kolibu. 

(m: skákání nad kolibu s nákladem) 

31. Ako bača chce! ulapiť V dovčíka, Rejdová, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. I 70 
Bača, který šije Vdovcovi krpce, ho chce kvůli odměně chytit, ale on nepřijde a nechá si je poslat. 

(m: nedojde si pro krpce) 

32. Ako krčmár chce! chytiť V dovčíka, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. I 70 
Krčmář ho chce přemoci s pomocí lsti, ale Vdovec ho v bitce probodne nožem. 

(m: krčmář ho chce chytit (Yd. ho probodne)) 

33. Ako krčmár chce! chytiť V dovčíka b ), Čierna Leh o ta, Vdovec, sl., A-1961, Gašparíková s. I 70- I 
podobné jako předchozí, ale sjinými detaily- v ochtinské krčmě 

(m: krčmář ho chce chytit (Yd. ho probodne)) 

34. Ako krčmár chce! chytiť V dovčíka c), Čierna Lehota, Vdovec, sl., A-1960, GaSparíková s. I 7 I 
Chtějí ho přemoci, když si zasekne valašku do trámu, ale vyprostí se. 

(m: chtějí ho přemoci v krčmě) 

342 



35. Kobeliarovský učitel' zradí Vdovčíka, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíkovás. 171 
Za jeho frajerkou chodí učitel a uvidí V d. opasek, on ho pak přepadne a když se vymlouvá, řekne 
mu Vdovec, že když je chudý nemá chodit za děvčaty. 
Učitel pak udal hraběti, kde se skrývá. Chytili ho, když byl opřený o bečku s kapustou spadl mu 
do ní stříbrný knoflík a ten se potuloval mezi lidmi jako památka na ně. 

(m: "nechoď za děvčaty"', knoflík v bečce kapusty) 

36. O tom ako horár Cihaj chytal Dovca, Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1934, Gašparíková s. 171 
Vdovec spával u milé v Kobeliarově na peci, její sousedka to zjistila podle opasku, šla žalovat 
rychtárovi, aby dostala odměnu, šel tam myslivec Cihaj s bratrem a ti ho chytili. 

(m: prozrazen opaskem- zrazen sousedkou milenky) 

3 7. Doučika zradí susedajeho milej, Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1961, Gašparíková s. 172 
Zimoval v Kobeliarove, ukrýval se v jámě a sousedka spatřila jeho opasek na stole, šla ho udat, 
vypravili se na něj nejmocnější chlapi a ti ho chytili. 

(m: prozrazen opaskem- zrazen sousedkou milenky) 

3 8. Doučika zradí suseda jeho milej b ), Rejdová, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 17 3 
Skrýval se v Kobeliarově u milé v jámě na brambory, sousedka ho udala, protože záviděla dary, 
které nosil milé, chytili ho a oběsili, jeho rodina musela udržovat sloup, na kterém visel , až do 
první světové války. 

(m: zrazen sousedkou milenky, rodina musí udržovat šibenici) 

39. Chytanie Doučika, Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 174 
Chytili ho u milenky, řekl jí, že kdyby byl sám, že by se prostřílel, ale že by bylo škoda, kdyby jí 
při tom zastřelili a tak že se radši vzdá. 

(m: prostřílel by se) 

40. Chytanie Doučika b ), Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 174 
Chytili ho u milenky, protože jedna žena zahlédla na stole jeho opasek. Dovedli ho do Henckovec, 
když se opíral o bečku s kapustou, spadl mu do ní knoflík a jeden chlapec ho našel a nosil celý 
život u sebe. Když ho viděli páni říkali: "Takový malý." A on odpovídal: "Když jsme vás 
přepadli, tak jste všichni potentočkovali." 

(m: prozrazen opaskem- zrazen sousedkou milenky, odbývá posměváčky) 

45. Chytanie Doučika c), Vlachovo, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 174 
Měl dvě frajerky v Kobeliarově, sedmiletá dcera jedné z nich uviděla opasek, řekla to sousedům a 
ti pandúrům, tak ho chytili. 

(m: prozrazen opaskem- zrazen sousedy milenky) 

46. Ako Šebek chytil V dovčíka, Rejdová, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 174 
Šebek našel jeho úkryt v Kobeliarově, dělal jako, že otvírá dveře, aby Vdovec vystřílel všechny 
náboje, potom ho přitiskli žebříkem ke stěně, aby se nemohl bránit nožem a odvedli ho k soudu. 

(m: došly mu náboje) 

4 7. Ako V dovčíka chytili do bočky s medom, Betliar, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 175 
Když nebyl hrabě Andrássy doma chodil Vdovec do jeho zámku oknem, hrabě nakázal, aby pod 
okno dali bečku s medem, do ní spadl a nemohl ven. 

(m: chycen do bečky s medem) 

48. Dovec sa pomstí za zradu, Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1953, Gašparíková s. 175 
Když byl u rychtáře, přišlo se podívat spousta lidí i syn baby, co ho zradila. "To tys mě zradil," 
povídá Vdovec a udeřil se svázanýma rukama do dubového stolu a tím rohem ho zabil. 

(m: zabil zrádce rohem stolu) 

49. Dovec sa pomstí za zradu b), Vlachovo, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 175 
K rychtářovi přišla baba, co ho zradila, svázanýma rukama odlomi roh stolu a hodil ho po ní: "Zas 
jedna vražda, ale téhle nelituju." 

(m: zabil zrádce rohem stolu) 
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50. O pohotovosti Vdovčíka, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 175 
Na chyceného se přišel podívat jeden pán a smál se, že už ho chytili a Vdovčík: "To jseš ty, co 
jsem tě na Soroške zaskočil a naráz si se celý posral." 

(m: odbývá posměváčky) 

51. O pohotovosti Vdovčíka b), Rejdová, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. 176 
Biskup si ho prohlíží ve vězení: "Tak tebe se všichni báli." Vdovčík: ,.Kdybych tě dostal pod 
V o lovcem, sebral bych ti reverendu a jinak by si vyprávěl." 

(m: odbývá posměváčky) 

52. O pohotovosti Vdovčíka c), ?, Vdovec, sl.?, B-????, Gašparíková s. 176 
Kdosi se mu ve vězení posmívá a V dovčík odpovídá, kdybych vás potkal v lese byly by vaše žluté 
noha vice ještě žlutější." 

(m: odbývá posměváčky) 

53. Doučika sa nechce modliť pred popravou, Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1934, GaSparíková s. 176 
Farář naléhá, ale Vdovec se nechce modlit. 

(m: odmítá modlitbu-zpověď) 

54. Doučika sa nechce modliť pred popravou b), Betliar, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 176 
Babka zavřenému Vdovcovi přinese mléko: "Kam půjde tvoje duše?" - "0 to se ty nestarej," a 
mléko vrátí. 

(m: hrubá slova před popravou) 

55. Doučika sa nechce modliť pred popravou c), Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1962, Gašparíková s. 177 
Odmítá modlitbu se slovy: "Pozdě pokání činiti, když je už smrt u řiti." U mostku, kde zakopali 
jeho kosti se zjevoval. 

(m: hrubá slova před popravou) 

56. Doučika sa nechce modliť pred popravou d), Čierna Lehota, Vdovec, sl., A-1960, GaSparíková s. 177 
Farář: "Vdovčíku, kam půjde ta tvoje duše?" Vdovec: "Koňovi do řiti, až ty zdechneš, tvoje přijde 
do mojí řiti." Farář řekl, aby ho oběsili, že z něho už dobrý chlap nebude. 

(m: hrubá slova před popravou) 

57. Odkazuje svoje krpce, Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 177 
Sestře řekl, aby si vzala jeho boty, až ho pověsí. Ona se bála, potom ty boty odpadli a našli se 
v nich papírové peníze, ale už shnilé. 

(m: odkazování krpců) 

57. Odkazuje svoje krpce b), Čierna Lehota, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 177 
Jako předchozí, ale o botách vypráví matce. 

(m: odkazování krpců) 

58. Odkazuje svoje krpce c), Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1950, Gašparíková s. 178 
Milé řekl, aby zula jeho boty, ale ona se prý bála. 

(m: odkazování krpců) 

59. Slová pred popravou, Rejdová, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 178 
Prokurátorovi řekl: "Patnáct jsem zabil, šestnáct jsem udělal, zajednoho mi zaplať." 

(m: "patnáct jsem zabil") 

60. Slová pred popravou b ), Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 178 
"Osumnáct jsem zabil, dvacet čtyři synů jsem udělal, ale všechny živím já." 

(m: "patnáct (osmnáct) jsem zabil") 

62. Predpovedá smrť grófom, Rejdová, Vdovec, sl., A-1951, GaSparíková s. 178 
Předpověděl, že na jeho hlavu padne 21 hraběcích hlav, co se stalo v roce 1848. 

(m: předpovídá smrt hrabar) 
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63. ťud neverí v smrť Vdovčíka, Rožňava, Vdovec, sl., A-1959, Gašparíková s. 178 
Lidé si mysleli, že ho druhové vysvobodí na poslední chvíli. 

(m: lid nevěří, že ho oběsí) 

64. V dovčíkova zpověď, Čierna Leh o ta, Vdovec, sl., A-1965, Gašparíková (Povesti o .. .) s. 131 
Odkazuje boty matce, ale ta se je bojí sundat, když je na šibenici. Mohl by se zachránit, ale 
nechce, tak se hrubě odmítá zpovídat. 

(m: odkazování krpců, odmítá modlitbu-zbověď) 

65. Odmena za lapenie Vdovčíka, Murzasichle, pl., A-1953, Gašparíková (Povesti o .. .) s. 197 
Zbojníci brali pánům, chudým přidali, ale když jim něco zlého udělal, bylo zle i s chudým. 
Vypísali na V dovčíkovo lapení 100 zlatých. Potkala ho v lese žena a vyprávěla mu o tom, kdyby 
prý ho tak bylo možné chytit. Nechal si koupit cvočky a nabil jí je do noh, že může jít udat 
Vdovčíka. 

(m: nabití cvočků, odměna sto zlatých) 

66. Vdovčíkov širák, Murzasichle, pl., A-1953, Gašparíková (Povesti o .. .) s. 197-198 
Jednou chytili Vdovčíka, svázali ho a vedli. Pomalu si uvolnil řemeny pod kožichem, aniž by to 
zpozorovali. Pak řekl, že kdyby mu dali jeho nože a pistoli, že by měli větší slávu, že vedou 
zbojníka. Žandáři to udělali a on se dal na útěk. Stříleli po něm, ale kulky se odráželi od opasku. V 
rukou žandárů zůstal kožich a širák. Vdovčík ho chtěl zpět, přišel k jednomu zahradníkovi, který 
měl stejný, vzbudil ho, že chce širák, polekaný zahradník ho odevzdal. 

(m: rozváže si pouta, získá zpět širák krádeží) 

67. Vdovčíkova studnička, Betliar, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 179 
V dovčík prsty vyhrabal studánku. 

(m: studánka vyhrabaná) 

68. V dovčíkova studnička b ), Betliar, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 180 
Odpočíval často u studánky. 

(m: studánka odpočinku) 

69. Vdovčíkova studnička c), Rejdová, Vdovec, sl., A-1957, Gašparíková s. 180 
Studánka pojmenovaná po něm, že ho blízko ní oběsili. 

(m: studánka u popraviště) 

70. Vdovčíkova studnička d), Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 180 
Predubuk- tam měřil V dovčík plátno od buku k buku, zbojnická studna- tam zb. odpočívali. 

(m: predubuk, zbojnická studna) 

71. Doučikova (Jánošíkova) jaskyňa a sťol, Betliar, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 180 
Vdovčík rozdával krajky děvčatům a měl je schované někde v podzemním skladě. 

(m: sklad na krajky) 

72. Doučikova (Jánošíkova) jaskyňa a st" ol b ), Brdárka, Vdovec, sl., A-1951 
Ve skále Jánošíkova stolička, schovával Jánošík poklady, taky tam odpočíval V dovčík. 

(m: odpočinek v jeskyni) 

73. Doučikova (Jánošíkova) jaskyňa a sťol c), Nižná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 180 
Je tam jeskyně se stolem, kde V dovčík spal, je pojmenovaná po něm. 

(m: odpočinek v jeskyni) 

74. Doučikova (Jánošíkova) jaskyňa a sť ol d), Kobeliarovo, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 180 
Je tam stůl ve skále, kde sedal Jánošík a Vdovčík. 

(m: odpočinek v jeskyni) 

75. Doučikova (Jánošíkova) jaskyňa a sťol e), Štítnik, Vdovec, sl., A-1962, Gašparíková s. 180-181 
Pes zavedl myslivce do jeskyně, tam byli dukáty a nápis "památka od Miša Dovca", lidé si je 
rozdělili. 

(m: nalezený poklad od Vdovčíka) 
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76. Dovcova valaška, Henckovce, Vdovec, sl., A-1951, Gašparíková s. 181 
Na Hrádku je ve stropě rána od valašky, kterou zaťal Vdovec. 

(m: zásek od valašky) 

77. Doučikove kl'uče, Vyšná Slaná, Vdovec, sl., A-1960, Gašparíková s. 181 
V dovčík měl klíče, kterými zámky otvíral, našli je pak v almárce. 

(m: klíče po Vdočíkovi) 

H.2 Soupis vypravěčských motivů 

Soupis motivů (vyjma památek- č. 67-77): 
1. "bohu duši a mě peníze" -tradice 
2. "nechoď za děvčaty" 
3. "patnáct (osmnáct) jsem zabil" 
4. dar a trest za zpěv- cvočky za nehty- tradice 
5. dohoda s majitelnem papírny 
6. došly mu náboje 
7. hrubá slova před popravou 
8. chtějí ho přemoci v krčmě 
9. chycen do bečky s medem 
1 O. knoflík v bečce kapusty 
ll. krčmář ho chce chytit (Yd. ho probodne) 
12. lid nevěří, že ho oběsí 
13. nabití cvočků 
14. nedojde si pro krpce 
15. nechce kosit louku 
16. nespravedlivě obviněn z vraždy 
17. obdarování chudé dívky hrstí dukátů- tradice 
18. obdarování na výbavu- tradice 
19. obdarování za zpěv- od buka do buka 
20. obdarování za zpěv- tradice 
21. odbývá posměváčky 
22. odkazování krpců 
23. odměna sto zlatých 

:<1 24. odmítá modlitbu-zpověď 
25. oloupení lékárníka 
26. oloupení lovecké společnosti (málem přemožen krčmářem) 
27. oloupení otce- tradice 
28. oloupení svatebčanů 
29. prostřílel by se 
30. prozrazen opaskem (různé verze) 
31. prý všechno kradené rozdal 
32. předpovídá smrt hrabat 
33. rodina musí udržovat šibenici 
34. rozdává krajky a pentle 
35. rozváže si pouta 
36. sám oloupí dva kupce 
3 7. skákání nad ko Iibu s nákladem 
38. skákání ze stromu na strom 
39. špendlíky do podešví (var. k posazení na cvočky)- tradice 
40. uloupení kazajky 
41. upustí od loupeže na salaši 
42. vrátí učiteli zlatku 
43. vražda pro čtyři krejcary 
44. zabil zrádce rohem stolu 
45. zabitý pastevec a ořešina 
46. získá zpět širák krádeží 
47. zrazen sousedkou (sousedy) milenky 
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H.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

Motivy 
a) Životopisné 

b) Činy 

aa) Zvláštní narození - O 
ab) Zvláštní dětství - O 
ac) Získání nadpřirozené síly- O 
ad) Odchod na zboj (příčiny, okolnosti) - nechce kosit louku, nespravedlivě obviněn z vraždy, oloupení 
otce 
ae) Získání vůdcovství- O 
af) Chycení nebo smrt zradou - prozrazen opaskem, zrazen sousedkou milenky, chycen do bečky 
s medem, prostřílel by se, došly mu náboje, 
ag) Poprava - odmítá modlitbu-zpověď, hrubá slova před popravou, "patnáct jsem zabil", předpověď 
smrti hrabatům, lid nevěří že ho oběsí 
ah) Zbojnický odkaz- předpověď smrti hrabatům, odkazování krpců 
af) Víra v návrat hrdiny- O 

ba) Loupeže- vrátí zlatku učiteli, "bohu duši a mě peníze'', oloupení svatebčanů, oloupení lékárníka, sám 
oloupí dva kupce, "nechoď za děvčaty'', uloupení kazajky, vražda pro čtyři krejcary, oloupení lovecké 
společnosti, získá zpět širák krádeží 
bb) Obdarování - obdarování na výbavu, obdarování chudé dívky hrstí dukátů, obdarování za zpěv (- od 
buka do buka), dar a trest za zpěv, rozdává krajky a pentle, prý všechno kradené rozdal 
bc) Jiný druh pomoci- O 
bd) Trest a pomsta- dar a trest za zpěv, špendlíky do podešví, zabil zrádce rohem stolu, nabití cvočků 
be) Útěk či únik- skákání ze stromu na strom, nedojde si pro krpce, krčmář ho chce chytit (Vd. ho 
probodne), chtějí ho přemoci v krčmě, rozváže si pouta, 
bf) Setkání s panovníkem - O 
bg) Jiné- dohoda s majitelem papírny, zabitý pastevec a ořešina, skákání nad kolibu s nákladem, odbývá 
posměváčky, knoflík v bečce od kaputy 
bh) Hrdina přemožen - upustí od loupeže na salaši (?) 

HA Seznam lokalit výskytu 

Betliar (okr. Rožňava) 
Brdárka (okr. Rožňava) 
Čierna Lehota (okr. Rožňava) 
Gemerská Poloma (okr. Rožňava) 
Henckovce (okr. Rožňava) 
Kobeliarovo (okr. Rožňava) 
Kunová Teplica (okr. Rožňava) 
ťupča (okr. Rožňava) 
Murzasichle (okr. Nowy Targ- Polsko) 
Nižná Slaná (okr. Rožňava) 
Rejdová (okr. Rožňava) 
Rochovce (okr. Rožňava) 
Rožňava (okresní město) 
Štítnik (okr. Rožňava) 
Vlachovo (okr. Rožňava) 
Vyšná Slaná (okr. Rožňava) 

H.5 Použité prameny 

Gašparíková, Viera: Povesti o zbojníkoch zo slovenských a polských Tatier, Bratislava 1979. 
Gašparíková, Viera: Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského ludu, Bratislava 1964. 
(příloha s prameny: Materiálie, s. 159-303) 
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I. Oleksa Dovbuš (Dovboš, Doboš, Dovboščuk) 

I. I Soupis pověstí o Oleksu Dovbušovi 

1. Z Dovbušovy minulosti, "u Mšancy"* (okr. Staryj Sambir), Dovbuš, ukr., A-1899, Hna ťuk s. 49-54 
Vyříznut z matčina těla (císařský řez), získá obrovskou sílu, přemůže lstí stejně silného člověka, 
zničí Bolechiv, potrestá mladou ženu a obdaruje jinou a zjistí od ďábla kolik vrcholů má 
Čornohora. Začne navštěvovat Dzvinkovu ženu. Ona vyzví, jak ho usmrtit, a on je zastřelen jejím 
mužem. 

(m: vyříznut z matčina těla, zisk síly?, přemůže lstí stejně silného člověka?, potrestání a obdarování (nabití 
jehličí), zjistí kolik vrchů má Černohora, zastřelen Dzvinkovým mužem) 
*Pozn.: Snažil jsem se dohledat jednotlivé lokality v první pádě, tam kde se to nepodařilo, uvádím stejný 
tvar jak Hnaťuk v uvozovkách - tj. určení místa s předložkou "v". U Hnaťukovy publikace rovněž uvádím 
původní okresy z doby Rakouska- Uherska. 

2. Odkud Dovbuš získal sílu a jak ji zase ztratil Markivci (okr. Pečenižyn- zapsáno ve Vídni), Dovbuš, 
ukr., A-1909, Hnaťuk s. 54-55 

Dovbuš zabil Ďábla a byl za to Bohem obdařen velkou silou. Když Dovbuš již dlouho provozoval 
opryškovské řemeslo, začal chodit za Dzvinkovou ženou. Ta zjistila, v čem je jeho síla, dokázal 
lstí přivodit, aby její manžel Dovbuše zastřelil. 

(m: zastřelí ďábla, získá sílu od boha, zrazen milenkou- zastřelen jejím mužem) 

3. Dovbušův život a smrt, Rička (okr. Kosiv), A-(191 0), Hnaťuk s. 55-56 
Dovbuš zabije ďábla, přičemž obdrží zázračnou sílu, protože ale o tom vypráví své milence, 
zemře rukou jejího mužem. 

(m: zastřelí ďábla- získá sílu, vyzradí tajemství milence- zastřelen jejím mužem) 

4. Bal-Šimovo kouzlo nad Dovbušem, Trostjaněc' (okr. Snjatyn), A-(191 0), Hna ťuk s. 56-57 
Poté co Dovbuš obdržel svoji zázračnou sílu, šel k Opryškům. Když šel jednou přes Trostjaneé 
požadoval od zdejšího hostinského Bal-Šima, který byl později zázračný rabi, večeři pro své 
společníky. Hostinský mu ji odepřel. Duvbuš už zvedl svoji sekeru (bartku), aby žida potrestal, tu 
mu ztuhla ruka a teprve, když se vyplatil odpustil mu šenkýř trest. Odtud šel Dovbuš do Telukivu, 
kde zabil hradního pána, protože nepřipravil pro opryšky večeři. 

(m: krčmář znehybní Dovbuše- musí se vyplatit, zabije zámeckého pána za nepřipravenou večeři) 

5. Do v buš, jeho syn a jeho poklady, Stari Kuty (okr. Snjatyn, zapsáno ve Vídni), A-(191 0), Hnaťuk s. 58-
60 

Když se Dovbuš věnoval svému loupežnickému řemeslu, měl milenku Dzvinku, pro kterou 
zahynul. Mimo to měl od jedné dívky syna, na něhož měla přejít jeho síla. Jenže ho chytili Poláci 
a zabili ho, když byl ještě malý. Dovbušovy poklady zůstaly zakopány, ale nikdo je nemůže 
získat, dokud nepřijde jejich čas. 
Na skálu umístil nápis: "Kdo mě převrátí, najde Dovbušův poklad." Ti, kdo ji převrátili našli na 
druhé straně nápis: "Děkuji, že jste mě obrátili, už mě bolel bok od ležení na jedné straně. Na 
každý poklad se musí těžce pracovat." 
zahynul pro milenku 

(m: jeho syna zabili Poláci- měla na něj přijít jeho síla, poklady čekají na svůj čas, obracení skal) 

6. Život O Ieksy Dovbuše, Ho lovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hna ťuk s. 60-64 
Dovbuš obdržel zázračnou sílu a vstoupil do služby kjednomu zámečníkovi, k němuž Djiduško 
přinesl flintu namířenou na něj. Dovbuš očaroval flintu, potom zabil Djidušku, pak zabil ještě 
jednoho pána a zahynul sám Dzvinkovou rukou. 

(m: Dovbuš získá sílu, Slouží u zámečníka, Zabije Didušku, který na něj míří, zabije ještě jednoho muže, 
zabit Dzvinkou) 

7. Jak se stal Dovbuš opryškem, Ho lovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hna ťuk s. 64-68 
Dovbuš získal kouzelnou sílu, zabil náčelníka, který ho pronásledoval, potom přepadl pána 
z Havče, který odvedl jeho bratra na vojnu, zabil jeho a zapálil mu zámek. 

(m: získá kouzelnou bylinku, zabije hejtmana, který ho pronásleduje, mstí bratra odvedeného na vojnu 
zabitím a vypálením zámku) 
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8. Dovbušovo dílo, Ho lovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 68-70 
Dovbuš zabil pána, který usmrtil jeho bratra, zabil čerta, potom Djidušku, konečně sám zemřel 
Dzvinkovou rukou. 

(m: mstí smrt bratra smrtí, zabil Djidušku, zemřel Dzvinkovou rukou) 

9. Dovbušova msta, Holovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 70-74 
Poté co Dovbuš nabyl svoji sílu, přepadl statkáře, mučil ho a zabil, aby pomstil svého bratra. 

(m: ztýrá a zavraždí statkáře, aby pomstil bratra) 

10. K čemu vedla panská záludnost, "v Žabju Iljcy", Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s.74-79 
Dovbuš obdržel nadlidskou sílu. V onom čase utopí statkář jeho bratra a proti Dovbušovi, kterého 
se obává, vyšle rotu vojáků. Dovbuš od něj uteče k opryškům, sebere společníky, přepadne ho 
s nimi a zabije pána i jeho ženu, která byla zrovna v šestinedělí. 

(m: mstí zabitého bratra, dá se proto k opryškům, zabije pána i ženu) 

ll. Vyplnění přicházející věštby, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk 
s. 80-82 

Statkář veme Dovbušovi pár mladých volů, pročež on odejde mezi opryšky. Cestou mu vloží 
starší muž do ruky kouzelnou bylinku a předpoví mu osud. Dovbušovi druzi prolijí rusínskou(?) 
krev; následkem toho padne on sám Dzvinkovou rukou. 

(m: jde v opryšky pro sebrané voly, dar bylinky a věštba prolití ruské krve) 

12. Oleksův mladý věk, Zelena- osada Černyk (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s.83-84 
Do v buš obdrží od svatého Petra nadpřirozenou sílu, přemůže sedláka, u kterého slouží a jde mezi 
opryšky. 

(m: přemůže sedláka, jde v opryšky) 

13. Jak dostal Dovbuš svou sílu, Kolo myj a, A-{191 0), Hnaťuk s. 84 
Protože zabil čerta, který tupil boha. 

(m: síla od boha za zabití čerta) 

14. Jak obdržel Dovbuš svou sílu, Ivanivci (okr. Kolomyja), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuks.84 
Když Dovbuš zabil čerta, vyrostly na jeho hlavě tři zlaté vlasy, které mu propůjšili takovou sílu, 
že se ho žádná kulka nedotkne. 

(m: síla za zabití čerta) 

15. Dovbušova prudká mysl, "v Karlovi", Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s.84-86 
Poté, co Dvbuš obdržel nadlidskou sílu za to, že zabil čerta, ztrestá nejdříve panovačného bratra, 
potom zabije kováře, který mu ukoval sekeru, přičemž rozbije kovadlinu (aby někdo nemohl 
ukovat podobnou) a jde mezi opryšky. 

(m: síla za zabití čerta, zabití zlého bratra, zabití kováře aby neukoval druhou sekeru) 

16. Dovbošuvo první vystoupení, Čorni Oslavy (okr. Nadvirna), A-{191 O), Hna ťuk s. 86-87 
Dovbuš dostane kouzelnou pušku, postaví se do čela opryšků a večeří u jednoho pána, který na 
něj nejprve střílel, aniž by mu ovšem mohl nějak uškodit. 

(m: kouzelná puška, večeří u pána, který na něj zbytečně střílel) 

17. Dovbuš a stařec, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 87-88 
Stařec zašije Dovbušovi do dlaně kouzelnou bylinku a prorokuje mu budoucnost. 

(m: kouzelná bylinka a věštba) 

18. Jak šel Oleksa mezi Opryšky, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk 
S. 88 

Chudý muž prorokuje Dovbušovi, že se mu nic nestane, dokud neprolije ruskou krev. 
(m: věštba prolití ruské krve) 
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19. Dovbuš obdrží kouzelnou bylinku, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, 
Hnaťuk s. 88-89 

Obdrží kouzelnou bylinku od starce, který ho varuje, aby nic nepil a nezačínal si s ženami. 
(m: dar bylinky a varování před pitím a ženami) 

20. Tři Dovbušova zrnka, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), A-( 191 0), Hnaťuk s. 89 
Jeden stařec dá Dovbušovi pod jazyk tři zrnka, které způsobí, že se ho žádná kule nedotkne. 

(m: Dar tří zrnek proti kulkám) 

21. Odkud pochází bylinka, kterou měl Dovbuš v dlani, Zelena- osada Zelenyca (okr. N advirna), Dovbuš, 
ukr., A-1908, Hnaťuk s. 89-90 

Bylinku přinesl datel, když mu ucpali díru ve stromu, kde vysedával mladé. Ta měla ale takovou 
sílu, že se před ním otevírali všechny zámky a žádná kule mu neublížila. 

(m: bylinka od datla) 

22. Jak vzal statkář Dovbušovi jeho voli, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, 
Hnaťuks. 90 

V zal mu je násilím a Dovbuš to musel až do 18-ti let trpět. 
(m: pán mu zabral voli) 

23. Pomsta za šedé voli, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnat'uk s. 91 
Jakmile Dovbuš sebral opryšky, přepadl s nimi pána, který mu vzal voli, a sám ho srazí, zatímco 
jeho společníci zabijí(?) statkářku. 

(m: pomsta za sebrané voly) 

24. Jak se Dovbuš pomstil panu Baranovi, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-
1907,Hnaťuks. 91-93 

Pán vzal Dovbušovi voli a zabil jeho bratra. Proto ho Dovbuš přepadl a zabil, jeho druhové ale 
zabili ženu, která byla v šestinedělí(?). 

(m: pomsta za sebrané voly a zabitého bratra) 

25. Dovbuš jako mstitel lidem způsobeného bezpráví, Rička (okr. Kosi v), A-(191 0), Hna ťuk s. 93-94 
Dovbuš přepadl pána na prosbu lidí, které zle trýznil. Pán vystřelí, ale puška vydá ze sebe jen 
třesk. Tu Dovbuš vyrazí zámek a vezme si výkupné, pán byl ale od nynějška docela jiný. 

(m: přepadený zlý pán se polepší) 

26. Jak se obyvatelé Kryvorivně potulovali s Dovbušem, Rička (okr. Kosiv), A-( 191 0), Hna ťuk s. 94-95 
Jeden statkář zajal záludně 29 obyvatel Kryvorivně, kteří se potulovali s Dovbušem a umučil je k 
smrti; jen třicátý utekl se zdravou kůží. 

(m: umučení vesničané za toulání s Dovbušem) 

27. Jak Dovbuš vystavil mladíky zkoušce, Trostjaněc' (okr. Snjatyn), Do v buš, ukr., A-1909, Hna ťuk s. 95 
Dělal jako by jim chtěl useknout ruku. Kdo se při tom nevylekal, byl přijat mezi opryšky. 

(m: zkouška předstíraným useknutím ruky) 

28. Jak Dovbuš vynesl dub na kopec, Holovy, Dovbuš, ukr., A-1908, Hnat'uk s. 95-96 
Ze soucitu s voly, kteří nemohli dub vytáhnout nahoru, vynesl Dovbuš strom sám. 

(m: dub vynesený na kopec) 

29. Dovbušova síla, Rička (okr. Kosiv), A-(1910), Hnaťuk s. 96 
Dovbuš vynesl na kopec dub, s nímž nemohlo pohnout 12 volů. 

(m: dub vynesený na kopec) 

30. Vyprávění Palije Šekeryka o Oleksovi Dovbušovi, Ho lovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 96-97 
Palij Šekeryk potká Dovbuše a ten mu radí, aby nechodil nikdy mezi opryšky. 

(m: Dovbuš radí nedávat se ke zbojníkům) 

31. Dovbušova rada,?, Dovbuš, ukr., A-1902, Hnaťuk s. 97 
To samé radí Dovbuš Bahanovi. 

(m: totéž) 
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32. Dovbuš kmotrem, Markvivci (okr. Pečenižyn- zapsáno ve Vídni), Dovbuš, ukr., A-1909, Hnaťuk s. 
97 

Dovbuš přepadne bohatého sedláka a najde ženu po porodu (?). Je pozván jako kmotr ke křtu a 
obdaruje bohatě svého kmotřence. 

(m: přepadeným pozván ke křtu) 

33. Sad, který Do v buš vysadil, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnat'uk s. 
98 

V Selenyci stojí ještě dnes v sadu I. Ostašuka hrušeň a jabloň, které Do v buš vlastnorušně vysadil. 
(m: vlastnoručně vysadil sad) 

34. Dovbuš v Zelenycy, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), A-(191 0), Hnaťuk s. 98 
Dovbuš měl Zelenyci velmi rád. 

(m: měl rád Zelenyci) 

35. Dovbušova štědrost, Ljachivci (okr. Bohorodčany)., Dovbuš, ukr., A-1904, Hnaťuk s. 98-99 
Dovbuš dá čepici plnou peněz muži, který ho i s jeho druhy u sebe pohostí. 

(m: čepice dukátů za hostinu) 

36. Jak Dovbuš vydláždil lávku penězi, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, 
Hnaťuks. 99 

Dovbuš obdaruje obyvatele Zelnjice tím, že když se vrací z pobožnosti, on rozsype na můstek 
peníze. 
(m: lávka vydlážděná penězi) 

37. Sejte pšenici, chlapci!, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 99-
100 

Těmito slovy zadržel Dovbuš své pronásledovatele tím, že opryškům rozkázal, aby po louce 
rozházeli peníze. 

(m: sejte pšenici) 

38. Jak Dovbuš přelstil pronásledovatele u Sokolovyce, Zelena - osada Zelenyca (okr. Nadvirna), A
(1910), Hnaťuks. 100 

Jak Dovbuš přelstil pronásledovatele u Sokolovyce tím, že na cestu rozházel peníze. 
(m: rozházené peníze Uako předchozí)) 

39. Jak Oleksa ukořistil pokladnu v Solotvyně, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-
1907, Hnaťuk s. 100-101 

Rozbil ji tím, že dub i s vozem vrhnu! proti dveřím. 
(m: kláda na kolech) 

40. Jak obec získala přes Dovbuše pastvinu, Ljachivci (okr. Bohorodčany), ukr., A-1904, Hnaťuk s. 101-
102 

Darovala jim ji statkářka, kterou varovali před Dovbušem. 
(m: pastvina za varování) 

41. Jak Dovbuš dostal pokladnici v Syhotu, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-
1907, Hnaťuk s. 102-103 

Rozbil ji dubem, kterým do ní praštil na kolech. 
(m: kláda na kolech) 

42. Jak Dovbuš ukořistil peníze z pokladny, "v Pereposly" (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk 
s. 103 

Přišel s velkou družinou a vzal, co chtěl. 
(m: vzal co chtěl) 

43. Jak jeden kněžour přelstil Dovbuše, Ljachivci (okr. Bohorodčany), Do v buš, ukr., A-1904, Hna ťuk s. 

103-104 . k h d 'h b h c 
Sebral všechny děti z vesnice a vydával je za svoje, pročež ho Dovbuš p o c u e o o a e 
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obdaroval. 
(m: vychytralý kněz) 

44. Jak šel Dovbuš posvětit svůj velikonoční mazanec, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, 
ukr.,A-1908,Hnaťuks.l04 

Dovbuš chtěl být podle lidové pověry první ze všech zase doma se svým mazancem, zdržel lidi 
tím, že mezi ně rozházel peníze. 

(m: velikonoční mazanec) 

45. Jak se Dovbuš na hoře Pasjičance zpovídal, Pasična (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 
104-105 

Vyzpovídal se a bohatě obdaroval popy. 
(m: zbojnická zpověď) 

46. Dovbuš a panská chůva, "v Pereposly" (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1909, Hnaťuk s. 105 
Když našel Dovbuš v zámku jen chůvu z dítětem, nevyloupil ho. 

(m: neoloupí zámek jen s chůvou a dítětem) 

47. Jak chtěl Dovbuš jedné ženě přibít podkovu, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., 
A-1909, Hnaťuk s. 105 

Jak chtěl Dovbuš jedné ženě přibít podkovu, která ho nepochopila, přesto se na její prosbu svého 
úmyslu vzdal. 

(m: chce přibít ženě podkovu) 

48. Dovbušovo setkání se žebrákem a žebračkou, Holovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 106 
Dovbuš obdaruje žebráka, který mu žehná a potrestá žebračku, která ho proklíná. 

(m: obdarování žebráka, potrestání žebračky) 

49. Dovbuš a včelař, Trostjaněc' (okr. Snjatyn), Dovbuš, ukr., A-1909, Hnaťuk s. 107 
Zbaví včelaře dovedným kouskem vší. 

(m: zbaví včelaře vší) 

50. Dovbuš zabije těhotnou ženu v Prokuravě, I spas (okr. Kolomyja), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 
107 

Dovbuš zabije těhotnou ženu v Prokuravě kvůli čarodějniství a potká cestou věštce. 
11 (m: zabije těhotnou čarodějnici) 

51. Dovbuš zakope popa za živa, Kolomyja, Dovbuš, ukr., A-1908, Hna ťuk s. I 07-109 
Dovbuš zahrabe zaživa jednoho popa za to, že vzal od chudé vdovy příliš peněz za pohřeb. 

(m: kněz zahrabaný za živa) 

52. Dovbuš a obrovský strážník, Holovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 109-110 
Jeden strážce s puškou popadl Dovbuše za rameno a donesl ho k velkostatkáři, když předtím Ivan 
Dovbuš včas nezastřelil. 

(m: strážník odnese Dovbuše ke statkáři) 

53. Jak Dovbuš učil žida mluvit, Ho1ovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 110 
Jak Dovbuš učil jednoho žida mluvit a nic nepořídil, protože žid všechno překroutil. 

(m: učí žida mluvit) 

54. O silném židu z Kolomyje a Dovbušovi, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-
1907, Hnaťuk s. 110 

V Kolomyji byl jeden silný žid, který jednou zápasil s Dovbušem a praštil s ním o zem. 
(m: židovský silák s ním praští o zem) 

55. Statečný hadrář a žid, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), A-(191 0), Hnaťuk s. liJ 
Jeden žid mluví o Dovbušovi, lekne se ale k smrti, když se s ním setká tváří v tvář. 

(m: vychloubačný žid se Dovbuše vyleká) 
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56. Tribut pro Dovbuše, Holovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. III 
Dovbuš obdrží stálý tribut od měst jako ochránce všech těch, kterým se přihodilo bezpráví. 

(m: dostává tributjako ochránce utlačovaných) 

57. O kousku, který Dovbuš sehrál s jedním židem, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), A-(191 0), 
Hnaťuks.I11-112 

Roztáhne ho, když načepuje tři soudky pálenky. (?) 
(m: zesměšněný žid) 

58. Ja opryškové poručili židům šňupat tabák, !spas (okr. Kolomyja), Dovbuš, ukr., A-1908, Hna ťuk s. 
112 

Jak opryškové poručili židovi šňupat tabák u zadku jiného žida. 
(m: židovské šňupání tabáku) 

59. Jak Dovbuš zaplatil krčmáři, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk 
s. 112 

Dovbuš platí za to, co vypije, protože ho ale žid k placení upomíná, roztluče mu všechny soudky 
s kořalkou. 

(m: roztlučené soudky za upomenutí zbojníka) 

60. Jak Dovbuš zaplatil židovi, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 
113 

Rozbije včechny soudky s kořalkou, když se dozví, že žid za vypitou kořalku strhl (roztrhl) 
klobouk z hlavy. 

(m: roztlučené soudky za upomenutí zbojníka) 

61. Jak Oleksa pomohl lidem, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 
113 

Vzal židovi dlužní úpisy a zničil je, když žid požadoval peníze za jídlo. 
(m: zničené dlužní úpisy) 

62. Dejte mu soupis, chalpci!, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 
114 

Dovbuš veme židovi peníze a dlužní úpisy a zabije ho, když je požaduje zpět. 
(m: zničené dlužní úpisy- zabitý žid) 

63. O bohatém židovi Henychovi a Dovbušovi, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-
1907, Hnaťuk s. 114-115 

Jako předchozí. 
(m: totéž) 

64. Jak žid o sabatu tancoval, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 
115 

Jak žid o sabatu tancoval ze strachu před opryšky, kteří ho pak zabijí. 
(m: židovský tanec o sabatu) 

65. Dovbušova msta na šenkýři za bezpráví spáchané na lidech, Rička (okr. Kosiv), A-(1910), Hnaťuk s. 
115-116 

Dovbuš rozkáže zabít žida, který uvrhl lidi do velkých dluhů, když ho před tím nutí zpívat a 
tancovat. 
(m: židovský tanec- zabití lichváře) 

66. Co se přihodilo v Suchém, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hna ťuk s. 
116-117 

Opryšci zardousili pod jedním prahem (?)žida, který lidi uvrhl do dluhů. 
(m: zabití pro dluhy) 

67. Jak Dovbuš po vraždil židy v lvaniveji, lvanivci (okr. Kolomyja), Dovbuš, ukr., A-1909, Hna ťuk s. 117 
Jak Dovbuš povraždil židy v Ivaniveji, za to, že mu vzali kabát jako zástavu za mýtné. 

(m: trest za sebraný kabát) 
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68. Dovbuš a bohatý žid Mesja v Kosivě, Ho lovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hna ťuk s. I 17-120 
Dovbuš zabije Mesju, který mu dlouhou dobu platil tribut, ale pak přemluvil jednoho Hucula, aby 
nalili jed do studně a tak Dovbuše otrávili, což Hucul Dovbušovi prozradili a on je za to odměnil. 

(m: pomsta za nevydařené otrávení) 

69. Do v buš a Herdlička, Ho lovy, Dovbuš, ukr., A-1907, Hna ťuk s. 121-122 
Dovbuš oblečený jako žena mluví s Herdličkou a dá se mu najednou poznat, přičemž se 
Herdlička tak lekne, že onemocní a brzy na to zemře. 

(m: přestrojený za ženu vyleká člověka, že umře) 

70. Dovbuš a car, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hna ťuk s. 122 
Setkání s carem, výhradně za tím účelem, aby ho viděl. 

(m: setkání s carem) 

71. Dovbuš a císař Maxmilián, "V Žabju Iljcy", Do v buš, ukr ., A-1908, Hna ťuk s. 122-12 3 
Dovbuš zažene se svými chlapci cizí vojsko na útěk; Maxmilián mu chce za to podstoupit 
polovinu své říše, ale Dovbuš nabídku odmítne. 

(m: vyhraje císaři válku- odmítá půl Maxmiliánovy říše) 

72. Tušení smrti, Pasična (okr. Nadvirna), A-(191 0), Hnaťuk s. 123 
Dovbuš vytuší svou blízkou smrt z toho, že se na jednom velkém svátku hne z místa(?). 

(m: předtucha smrti) 

73. Jak Dovbuš prolil lidskou krev, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, 
Hnaťuk s. 123-124 

Jak Dovbuš prolil ruskou krev tím, že zabil ovčáka, následkem čehož se od něj štěstí odvrátilo. 
(m: zabití ovčáka- prolita ruská krev) 

74. Jak Do v buš vedl válku, Zelena - osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 
124-126 

Dovbušovi druhové jsou poté, co přepadli kupce, pochytáni a pověšeni, Dovbušovi samotnému se 
zdá, že se topí v krvi a následkem toho zanechává své řemeslo. 

(m: Dovbušovy druzi pochytáni - nedobrý sen) 

75. Sny ohlašující neštěstí, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 
126-127 

Dovbuš prozradí ve snu Dzvinkově ženě, jak může být zabit, jeho druhovi se zdá, že je Dovbuš 
uštknut hadem. Krátce na to je Dovbuš zabit Dzvinkou. 

(m: nedobrý sen, sen o uštknutí) 

76. Dovbušova smrt, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 127-128 
Dovbuš zjeví ve snu Dzvinkově ženě, jak může být zabit. Její muž vystřelí na Dovbuše, ten ale 
žije tak dlouho, dokud nevyskousne bylinku z dlaně a nevypije ji s pálenkou. 
prozradí tajemství je zrazen 

(m: zemře až vykousne bylinku) 

77. Smrt Oleksy Dovbuše, "v Žabju Iljcy", Dovbuš, ukr., A-1908, Hnaťuk s. 128-131 
Dovbuš umírá, zastřelený Dzvinkou, když předtím jeho ženě zjeví, co přinese jeho smrt. 

(m: prozradí tajemství ženě- je zrazen) 

78. O Dovbušově hlavě, Zelena- osada Zelenyca (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hna ťuk s. 131-
132 

Dovbušova lebka byla uložena u Ostašuka v Selenycji, dokud ji jedna žena nevyhodila s hnojem; 
bez ní nemohou být vyzvednuty Dovbušovi poklady. 

(m: dovbušova lebka) 

79. Dobošanka, Zelena- osada Černyk (okr. Nadvirna), Dovbuš, ukr., A-1907, Hnaťuk s. 132 
Hora nese toto jméno, protože Dovbuš na ní zimoval. 

(m: na hoře zimoval) 
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80. Rach i v, Rachiv? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 1 24-125* 
Pověst o vesnici Rachiv, kterou založili uprchlíci z panského a žili zde svobodně, dokud si to tu 
nepřisvojili uherští magnáti. zmínka o D: V Rachově rachuvali svoje hroši i Dovbušovi chlapci 
pislja pochodiv do Bičkova a Siheta. asi olupovali cizí kupce 

*Pozn.: Ze Skuncovy knihy jsem měl k dispozici xerokopii, v níž chyběly odkazy, proto zde povětšinou 
neuvádím lokality a typ pověsti klasifikuji neurčitě jako B. V Národní knihovně se jediná u nás dostupná 
verze knihy ztratila, přesto jsem do katalogu tyto pověsti zařadil, aby zde byly zastoupeny též pověsti z 
bývalé Podkarpatské Rusi. 

81. Oleksa Dovbuš,? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., C-1969, Skunc' s. 161-167 
Dovbuš jde na robotu za nemocného sedláka a odvodní mokřad. Pak obere pána a unese ho. (?) 

(m: odvodnění mořkadu) 

82. Dovbušovy zvony,? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 167-170 
Ženě odmítl pán dát almužnu na pohřeb a přišla o krávu. Dovbuš ji pomstil: Nechal se najmout 
jako sluha a vezl pánovu rodinu lesem, schoval je pod plachtu a kdyby šel Dovbuš, že řekne, že 
veze zvony, pak v lese mluví Dovbušovým hlasem a bije pána, který dělá "bim-bam", pak mu 
děkuje, že ho před Dovbušem zachránil. 

(m: dovbušovy zvony) 

83. Dovbuš na svatbě,? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 170 
Dovbuš podaroval velmi chudého ženicha a nevěstu tornou plnou zlata, aby měli "na svatbu a na 
živobití". 

(m: Dovbuš na svatbě) 

84. Dovbuš na jarmarku, ? (Zakarpatí), Do v buš, ukr., B-1969, Skunc' s. 171-17 3 
Dovbuš měl sílu ve dvou zlatých vlasech na hlavě. 
Jednou koupili od chudého vesničana Bidarjuka kobylu, oloupil pána o koně, chtěl ho dát 
Bidarjukovi a přišel k němu na hostinu. Poslal ho zeptat se, co je nového a mezitím ho odvedli 
četníci. Bidarjuk se rozzlobil, že byl Dovbuš odveden z jeho domu, opil stráže vysvobodil ho a 
dal se ke zbojníkům. 

(m: ukradený kůň, zatčený a osvobozený hostitelem) 

85. Do v buš v Sihetu, ? (Zakarpatí), Do v buš, ukr., B-1969, Skunc' s. 17 3 
Když přijel do Sihetu, volali děti, že jdou zbojníci a boháči se schovávali, Rusíni a Rumuni se 
dívali, nakupovali vícekrát u kramáře Duvida slaninu a mouku, bohatě mu platili. 

(m: boháči se schovávali) 

86. Perechid, ? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 17 4 
Lidé znali cesty v horách a pomáhali zbojníkům. 
Na cestě z Kosmače do Sihetu přepadal D. kupce a zlato rozdával chudým, jednou se kupci 
domluvili s vojskem. Dovbuš se to dozvěděl a přepadl je z nečekané strany, kupce, co pozval 
vojáky nechal zazdít do skály. 
Místo, kde přecházeli přes řeku se nazývá Perechid. 

(m: zazděný kupec v skále) 

87. Oleksa Dovbuš a Ivan Rachivskij,? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 175-177 
Ivan Rachivskij byl první Dovbušův druh, napřed sloužil u ovčáka a neměl ani šaty. Dovbuš ho 
vzal s sebou, dal mu ruku na hlavu a on se stal desetkrát silnějším. Dovbuš pomohl jednomu 
hospodáři odnést dub s nímž nehnulo dvanáct volů a požádal o šaty pro Ivana. Pak s sebou vzali 
Ivana Bojka, ten utíkal před otcem, jenž ho chtěl zabít kvůli tomu, že neuhlídal vola. Nakonec 
sebral dvanáct chlapců, víc jich nechtěl. Zkoušel je, chtěl jim jako useknout ruku a kdo uhnul, 
toho nevzal. Jako druhou zkoušku museli přejít po oholené kládě strž. Celkem to bylo dvanáct 
zkoušek, pak na ně Dovbuš vložil ruku a oni se stali silnějšími. Ještě měl všechny řemeslníky, 
aby vyráběli, pistole, nože, sekery apod. Ivan Rachivskij měl sekeru, co sekala železo jako papír. 

(m: seznámení s Rachivským a Bojkem, dává jim sílu ze své ruky, zkouška z předstíraným useknutím 
ruky, zkouška s přechodem po kládě) 
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88. Hora Lysyna,? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 177-179 
Na hoře byla dřív polonina a pásli se tam ovce. Přišel Ivan Rachivskij a sebral z koliby sýr a pak 
tam přišla celá Dovbušova tlupa. Pastevci to řekli pánovi, že opryškové berou sýr a on poslal 
hlídkovat vojáky na poloninu. Zbojníci se neobjevili, přišli, až když vojáci odešli. Chlapce, co to 
přišel oznámit nechal pán zbít, že jsou ovčáci sami zbojníci a lžou. Od té doby dávali ovčáci 
zbojníkům sýr sami, na zimu rozdali ovce chudým lidem a odešli se zbojníky. Pán se vztekal, 
proklel je a horu nechal posázet lesem. 
Dovbuš tam bydlel v jeskyni, přepadali kupce, část peněz dával chudým část schovával v 
jeskyních. 

(m: ovčáci se přidali k Dovbušovi) 

89. Tři vlasy Oleksy Dovbuše,? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s. 179-180 
Zabije čerta a dostane za to od neznámého člověka nezranitelnost a sílu ve třech vlasech, od té 
doby si dělal, co chtěl. Zamiloval se do Dzvinky ženy Štefanovi a svěřil jí tajemství, které neměl 
prozradit. Dzvinka mu vytrhla jeden vlas, dala ho Štefanovi, ten si ho dal do pušky a Dovbuše 
zastřelil. 

(m: síla za zabití čerta, svěří tajemství a je zrazen, zastřelen Štefanem) 

90. Dovbuš na Zakarpatí, Vistrja (Čortkivsjkij r., Těrnopiljsjká obl.), Dovbuš, ukr., A-1960, Skunc' s. 180-
181 

Pásl ovce, přišli páni a chtěli daň, on je bil a jednoho zabil, pak nechal ovce a šel na Zakarpatí, 
kde sebral tovaryše a olupovali pány. 
Nemohli ho zastřelit, protože měl pancíř, jen pod levým plečem byla dírka a o ní nikdo nevěděl. 
Jednou obdaroval chudého muže, který na trhu nic neprodal. Pomohl mladému vozkovi, kterého 
ostatní nechali, naložit duby. 
Byl slavný v celém Zakarpatí, ale honili ho žandáři, tak přešel hory. 
Ve vesnici, kde se usadil byl povýšený Dzvinčuk a on se s ním chtěl vypořádat za křivdy. Jeho 
žena se dozvěděla, jak je možné Dovbuše zabít. Pán nastroji léčku na poli a zabil hejtmana, střelil 
tam, kde byla v pancíři dírka. 

(m: zabije vymahatele daně, ochraný pancíř, obdaroval chudého muže, pomáhá naložit dub, přechází hory 
před pronásledováním, zabit Dzvinčukem s pomocí jeho ženy) 

91. Matij Cuperjak, ? (Zakarpatí), Dovbuš, ukr., B-1969, Skunc' s, 181-183 
Matka mu umřela a musel jít brzy do služby. Zle se žilo a tak se šel rovnat s pány, napřed sám a 
pak se dal k Dovbušovi. Varoval ho před jeho milenkou, skrz kterou přišel pak k záhubě, ale 

"' Dovbuš se rozzlobil a Cuperjak od něj musel odejít. Nedbal rady pobratima a šel domů za 
rodinou, přišli pro něj smoláci, ale stihl utéct na uherskou stranu. Tam se mu zalíbilo a přived 
jsem ženu a dva syny. Zbojnická krev mu nedala klidu, nemoh žít bez pravdy a tak dál chodil po 
zboji a přepadal pány a dával chudákům. Jednou ho chytli, mohl dostat milost, kdyby vyzradil 
kamarády, ale to neudělal. Dlouho se o něm vyprávělo a jeho synové chodili také po zboji a 
dobro konali. 

(m: Cuperjak varuje Dovbuše před ženou a ten se rozzlobí) 

92. Život Oleksy Dovbuše, Banyliv (Storožyněcjkyj r., Černivec. obl.), Dovbuš, ukr., A-1960, Tyščenko s. 
138-143 

Jako mladý byl slabý a kulhal. Zastřelí čerta a obdrží od anděla sílu a to, že se ho nechytne kule 
ani nemoc. Nemstil se. Bral bohatým pánům a dával chudým. Měl padesát černých chlapců. 
Jednou přepad dvůr naložil jim na záda pytle ze zlaťáky, pytle prosekl a jak šli, tak trousili 
zlaťáky. Poklady schovali do jeskyně a tu zahradili. Císař proti němu poslal vojsko, ale kule se od 
něj odrážely, tak s ním císař uzavřel mír. Milenka Dzvinka vyzvěděla, jak ho zabít a prozradila to 
muži Štefanovi. Ten ho zastřelil stříbrnou kulí, kterou dvanáct kněží posvětilo. Chlapci ho odnesli 
do hor a on je nabádal, aby zanechali zbojnictví. Zakopal svou ručnici a ta se každý rok přibližuje 
o makové zrnko k povrchu, až se objeví, vzejde nový Dovbuš. 

(m: zastřelí ďábla a získá sílu od boha, proseknuté pytle se zlaťáky, zrazen milenkou, zastřelen 

posvěcenou stříbrnou kulí, ručnice čeká na nového Dovbuše) 

1.2 Soupis vypravěčských motivů 

1. bylinka od datla 
2. Cuperjak varuje Dovbuše před milenkou a ten se rozzlobí 
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3. čepice dukátů za hostinu 
4. dar bylinky a varování před pitím a ženami 
5. dar bylinky a věštba prolití ruské krve 
6. dar tří zrnek proti kulkám 
7. dává chlapcům sílu ze své ruky 
8. dostává tribut jako ochránce utlačovaných 
9. Dovbuš získá sílu 
1 O. Dovbuš na svatbě 
ll. Dovbuš radí nedávat se ke zbojníkům 
12. dovbušovalebka 
13. dovbušovy zvony 
14. druzi pochytáni 
15. dub vynesený na kopec 
16. dub vynesený na kopec 
17. chce přibít ženě podkovu 
18. jde v opryšky pro sebrané voly 
19. kláda na kolech 
20. kláda na kolech 
21. kněz zahrabaný za živa 
22. kolik vrchů má Černohora 
23. kouzelná bylinka a věštba 
24. kouzelná puška 
25. lávka vydlážděná penězi 
26. měl rád Selenyci 
27. mstí zabitého bratra- dá se k opryškům .. 
28. nabití jehličí 
29. neoloupí zámek jen s chůvou a dítětem 
30. obdaroval chudého muže 
31. obdarování žebráka- potrestání žebračky 
32. obdarování... 
33. ochraný pancíř 
34. ovčáci se přidali k Dovbušovi 
35. pán mu zabral voli 
36. pastvina za varování 
37. poklady čekají na svůj čas 
38. pomáhá naložit dub 
39. pomsta za sebrané voly 
40. pomsta za sebrané voly a zabitého bratra 
41. prozradí tajemství je zrazen 
42. prozradí tajemství ženě -je zrazen 
43. předtucha smrti 
44. přechází hory před pronásledováním 
45. přemůže sedláka- jde na zboj 
46. přepadený zlý pán se polepší 
47. přepadeným pozván ke křtu 
48. robota za nemocného 
49. rozházené peníze Uako předchozí) 
50. roztlučené soudky za upomenutí zbojníka 
51. roztlučené soudky za upomenutí zbojníka 
52. sejte pšenici 
53. sen o brodění v krvi 
54. sen o uštknutí 
55. setkání s carem 
56. seznámení s Rachivským a Bojkem 
57. síla od boha za zabití čerta 
58. síla za zabití čerta 
59. síla za zabití čerta 
60. síla za zabití čerta 
61. slouží u zámečníka 
62. stejně silného přemůže lstí 
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63. strážník odnese Dovbuše ke statkáři 
64. svěří tajemství a je zrazen 
65. syna mu zabili Poláci 
66. tajemství prozradí ze sna 
67. trest za nevydařené otrávení 
68. učí žida mluvit 
69. ukradený kůň 
70. umučení vesničané za toulání s Dovbušem 
71. večeří u pána, který na něj zbytečně střílel 
72. velikonoční mazanec 
73. věštba- dokud neprolije ruskou krev 
74. vlastnoručně vysadil sad 
75. vyhraje císaři válku- odmítá půl Maxmiliánovy říše 
76. vychloubačný žid se Dovbuše vyleká 
77. vychytralý kněz 
78. vyříznut z matčina těla 
79. vyzradí tajemství milence- zastřelen jejím mužem 
80. vzal co chtěl 
81. zabije Didušku, který na něj míří 
82. zabije hejtmana, který ho pronásleduje 
83. zabije ještě jednoho muže 
84. zabije pána i ženu 
85. zabije těhotnou čarodějnici 
86. zabije vymahatele daně 
87. zabil Djidušku 
88. zabit Dzvinčukem s pomocí jeho ženy 
89. zabit Dzvinkou 
90. zabití a vypálení za bratra na vojně 
91. zabití kováře aby neukoval druhou sekeru 
92. zabití ovčáka (prolita ruská krev) 
93. zabití pro dluhy 
94. zabití za nepřipravenou večeři 
95. zabití za nepřipravenou večeři 
96. zabití za sebraný kabát 
97. zabití za smrt bratra 
98. zabití zlého bratra 
99. zahynul pro milenku 
100.zastřelen Dzvinkovým mužem 
1 O !.zastřelen Štefanem 
1 02.zastřelení ďábla, získá sílu od boha 
1 03.zastřelí ďábla- získá sílu 
104. zatčený četníky- osvobozený hostitelem 
1 05.zazděný kupec v skále 
106.zbaví včelaře vší 
1 07.zbojnická zpověď 
108. zemře až vykousne bylinku 
1 09.zemřel Dzvinkovou rukou 
110.zesměšněný žid 
111.zimoval na hoře Dobošance 
112.zisk síly 
113.získá kouzelnou bylinku 
114.zkouška předstíraným useknutím ruky 
115. zkouška s přechodem po kládě 
116.zkouška z předstíraným useknutím ruky 
117.znehybněn krčmářem 

118.zničené dlužní úpisy 
119.zničené dlužní úpisy- zabitý žid 
120.zrazen milenkou- zastřelen jejím mužem 
12l.ztýrá a zavraždí statkáře, aby pomstil bratra 
122.židovské šňupání tabáku 
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123.žldovský silák s ním praští o zem 
124.židovský tanec- zabití lichváře 
125.židovský tanec o sabatu 

1.3 Zařazení motivů do modelu loupežnického života 

a) Životopisné 
aa) Zvláštní narození- císařský řez 

ab) Zvláštní dětství- slouží u zámečníka 
ac) Získání nadpřirozené síly- zastřelení ďábla, získá sílu od boha, získá kouzelnou bylinku, dar 
bylinky a věštba prolití ruské krve, kouzelná puška, dar bylinky a varování před pitím a ženami, 
dar tří zrnek proti kulkám, bylinka od datla, ochraný pancíř 
ad) Odchod na zboj - mstí zabitého bratra - dá se k opryškům, jde v opryšky pro sebrané voly, 
přemůže sedláka- jde na zboj, věštba- dokud neprolije ruskou krev 
ae) Získání vůdcovství - zkouška předstíraným useknutím ruky, seznámení s Rachivským a 
Bojkem, dává chlapcům sílu ze své ruky, zkouška s přechodem po kládě 
af) Chycení nebo smrt zradou- zastřelen Dzvinkovým mužem, vyzradí tajemství milence, zrazen 
milenkou - zastřelen jejím mužem,zahynul pro milenku, předtucha smrti, zabití ovčáka (prolita 
ruská krev), druzi pochytáni, tajemství prozradí ze sna, sen o brodění v krvi, sen o uštknutí, zemře 
až vykousne bylinku 
ag) Poprava- O 
ah) Zbojnický odkaz-
af) Víra v návrat hrdiny- ručnice čeká na nového Dovbuše 

b) Činy 
ba) Loupeže- přepadený zlý pán se polepši, kláda na kolech, vzal co chtěl, ukradený kůň 
bb) Obdarování - čepice dukátů za hostinu, lávka vydlážděná penězi, obdarování žebráka -
potrestání žebračky, velikonoční mazanec, Dovbuš na svatbě, přepadeným pozván ke křtu, 

obdaroval chudého muže 
bc) Jiný druh pomoci - zbaví včelaře vší, zničené dlužní úpisy, robota za nemocného, pomáhá 
naložit dub, 
bd) Trest a pomsta - nabití jehličí, zabití za nepřipravenou večeři, zabije Didušku, který na něj 
míří, zabije hejtmana, který ho pronásleduje, zabití a vypálení za bratra na vojně, zabití za smrt 
bratra, zabil Djidušku, ztýrá a zavraždí statkáře, aby pomstil bratra, zabije pána i ženu, zabití 
zlého bratra, pomsta za sebrané voly, chce přibít ženě podkovu, obdarování žebráka- potrestání 
žebračky, zabije těhotnou čarodějnici, kněz zahrabaný za živa, zesměšněný žid, roztlučené 

soudky za upomenutí, zničené dlužní úpisy, židovský tanec o sabatu, židovský tanec - zabití 
lichváře, zabití pro dluhy, zabití za sebraný kabát, trest za nevydařené otrávení, dovbušovy 
zvony, zazděný kupec v skále, zabije vymahatele daně 
be) Útěk či únik - sejte pšenici, rozházené peníze, zatčený četníky - osvobozený hostitelem, 
přechází hory před pronásledováním 
bf) Setkání s panovníkem - setkání s carem, vyhraje císaři válku - odmítá půl Maxmiliánovy říše 
bg) Jiné - stejně silného přemůže lstí, kolik vrchů má Černohora, syna mu zabili Poláci, zabití 
kováře aby neukoval druhou sekeru, večeří u pána, který na něj zbytečně střílel, pán mu zabral 
voli, umučení vesničané za toulání s Dovbušem, dub vynesený na kopec, Dovbuš radí nedávat se 
ke zbojníkům, vlastnoručně vysadil sad, měl rád Selenyci, zbojnická zpověď, neoloupí zámek jen 
s chůvou a dítětem, strážník odnese Dovbuše ke statkáři, učí žida mluvit, vychloubačný žid se 
Dovbuše vyleká, dostává tribut jako ochránce utlačovaných, židovské šňupání tabáku, ovčáci se 
přidali k Dovbušovi, Cuperjak varuje Dovbuše před milenkou a ten se rozzlobí, převracení skal, 
pastvina za varování 
bh) Hrdina přemožen - znehybněn krčmářem, vychytralý kněz, odnese Dovbuše ke statkáři, 
židovský silák s ním praští o zem 

(c) Památky na hrdinu- poklady čekají na svůj čas, Dovbušova lebka, zimoval na hoře Dobošance) 

1.4 Seznam lokalit výskytu 

Banyliv (Storožyněcjkyj r., Černivec. obl.) 
Čorni Oslavy (okr. Nadvirna) 
Ho lovy 
I spas (okr. Kolomyja) 
Ivanivci (okr. Kolomyja) 
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"v Karlovi" 
Kolomyja (okr. Snjatyn) 
Ljachivci (okr. Bohorodčany) 
Markivci (okr. Pečenižyn) 
"u Mšancy" (okr. Staryj Smabir) 
Pasična (okr. Nadvirna) 
"v Pereposly" (okr. Nadvirna) 
Rachiv (Zakarpatská obl.) 
Rička (okr. Kosiv) 
Stari Kuty (okr. Snjatyn) 
Trostjaněc' (okr. Snjatyn) 
Vistrja (Čortkivsjkij r., Těrnopiljsjká obl.) 
Zelena (osady Zelenycaa Černyk) (okr. Nadvirna) 
"v Žabju Iljcy" 

I. 5 Použité prameny 

Hnaťuk, Volodymyr: Narodnji opovidanja pro opriškiv, Etnografičnyj zbirnyk, 26, 191 O. 
Skuncj, P. M.; V. Ju. Skakandij: Lehendy Zakarpattja, Kyjev cca 1969. 
Tyščenko, V. I.: Narod pro Dovbuša, Kijiv 1965 

Pozn.: Katalog o Dovbušovi je pro velké množství podání zpracován výběrově. Další pověsti vtz 
především: Tyščenko, V. I.: Narod pro Dovbuša, Kijiv 1965. 
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Údaje ke statistikám 

Ve dvou statistických zpracováních jsem se pokusil zjistit, nakolik je tradice o určitém zbojníkovi 
či loupežníkovi ovlivněna ústním podáním o jiných loupežnických postavách, na kolik odráží 
reálné události a nakolik je ovlivněna románem. Další výzkum by mohl takovou statistiku 
zpřesnit. Mohou totiž existovat další příbuzné pověsti, o kterých jsem nevěděl, v pramenech 
mohou být dohledány další reálné události, v románech další motivy příbuzné ústní tradici. 
Někdo se může domnívat, že tam, kde jsem viděl vzájemnou příbuznost dvou motivů, že tam ve 
skutečnosti žádná není atd. Z těchto důvodů podávám přehled, toho jak byly jednotlivé motivy v 
těchto statistikách klasifikovány. (V případě Grasela jsem vycházel u přiřazení motivů k 
románům či reálným událostem z R. Hruschky. U Karáska a Ondráše není vztah k románům 
zpracován.) 

Karásek 

I. přátelský doprovod - tradice 
2. zaplacení piva a doprovod 
3. dobře zaplatí ševci 
4. obrací seno 
5. neloupí, kde jsou psíci a děti 
6. ne loupí, kde je lampa 
7. dítě a pes jsou ticho 
8. zachráněn Wantigem 
9. neloupí v kostele 
I O. zaplatí zádušní mši - realita 
ll. zaslechnutá modlitba 
12. svatba v Drážďanech- realita 
13. měšec vystrčený z okna - tradice 
14. strašení 
15. loupež ve mlýně 
16. loupež za bílého dne 
17. K. není strašák 
18. hůl po K. 
19. zakročí proti zloději- tradice 
20. přemožen vozkou 
21. málem přišel o hlavu - tradice 
22. pomahači - realita 
23. pronásledován dragouny 
24. dopaden po vloupání v Leutersdorfu- realita 
25. jsi tam ještě- realita 
26. pošlapané nohy 
27. jsitamještě2 
28. buzení ve vězení - tradice 
29. poklad za tělsnou vadu- tradice 
30. po propuštění zahradníkem - tradice 
31. název Hollengrund 
32. jeho duch stráží poklady - tradice 
33. znamení u pokladu 
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Grasel 

I. kupuje kabát- román 
2. obdarování za svezení 
3. obklíčen u milenky- pátrač se zastřelí 
4. úkryt na hrušni 
5. obráceně podkovy- tradice 
6. nevyzvednutá puška 
7. poznán v procesí 
8. vyhraná sázka 
9. nocleh v kapli 
I O. prozradí ve vězení poklad - tradice 
ll. nalezený poklad 
12. loupež během ohlášené hostiny - tradice 
13. vyloupená pokladna- tradice 
14. na tancovačce 
15. platí srncem- tradice 
16. pověsil kluka hlavou do mraveniště - tradice 
17. posazení na cvočky (nabití cvočků)- tradice 
18. neuskutečněná loupež u umírajícího - román 
19. židovské boty- tradice, román 
20. půjčka učiteli do loterie - román 
21. oloupení hodináře - realita 
22. krádež koně - tradice, román 
23. loupež pošt. koně- román 
24. návštěva u purkmistra- román 
25. oběšen - realita 
26. ukousnutý nos -tradice 
27. kostra 
28. dopaden zradou milenky - realita 
29. trest za oloupení chudého- tradice 
30. loupil s otcem- realita 
3 I. dezerce z armády - realita 

Babinský 

I. pokus o únos 
2. strašidelný dub 
3. neprozrazen babičkou (obdarování) 



4. posazení na cvočky - tradice 
5. loupež během ohlášené hostiny- tradice, román 
6. ustřižený cop 
7. úkryt v jeskyni 
8. kaple za poklad - tradice 
9. chycen zradou ženy-milenky- tradice 
10. svezen továrníkem 
ll. vražda manželů Stránských - realita 
12. krádež pomocí pohozených rukavic- tradice 
13. krádež dávamá do souvislosti s B. 
14. prst v jídle- tradice 
15. okradená krčmářka (var. zde dívka ze statku) -

tradice 
16. loupež u Anny Krouzské- realita 
17. u výslechu prozradí poklad, který není nalezen -

tradice 
18. seděl 16 let na Špilberku - realita 
19. lotroviny ve škole- tradice, neobjasněné 
20. usmrtil soka v lásce- tradice, neobjasněné 
21. přiznání za šňupec tabáku 
22. starý naslouchá loupežnickým historkám 

realita 
23. po propuštění zahradníkem- realita 
24. přepilování mříží - tradice 
25. pije s četníky- tradice 

Ondráš 

1. syn fojta - realita 
2. zabit vlastím obuškem - realita 
3. ohnivá koule při narození 
4. Juráš později oběšen- realita 
5. na střelecké slavnosti 
6. znehybněni mlynářem- tradice 
7. zbití studenta a podarování jiného 
8. zběhl ze studií- tradice 
9. od buka do buka - tradice 
10. vyplacení ranami 
ll. sto dukátů za koně 
12. obral strýčka Malenu- podaroval dřevaře 
13. otec nespravedlivě uvězněn zemře ve vězení 
14. čarovný obušek od čarodějnice- tradice 
15. sedláka drží po dobu přepadu 
16. potrestání opilce nabitím cvočků- tradice 
17. vyléčený opilec 
18. kůň za tři rány do zadku 
19. utržený koňský chvost 
20. odkazuje císaři Josefovi poklady 
21. vyprosený na čertu - tradice 
22. jako dítě hází po židech kamení 
23. služba na zámku 
24. rvačka s dragounem kvůli dívce 
25. oloupení otce -tradice 
26. potrestaný hrabě 
27. pletky s hraběnkou 
28. oloupená hraběnka v Landškroně 

29. zachrání ševce pod šibenicí 
30. pomsta na hraběti za zabití druha 
31. nechá se zavřít a z vězení uteče 
32. poklady smí vyzvednout nový dobrodinec 

chudých - tradice 
33. převrácený pohár- tradice 
34. pomohl císaři ve válce - tradice 
35. ratolest na znamení neviny 
36. spí u pokladů v Lysé hoře 
37. posazení na cvočky 
38. obdaruje klubkem nití 
39. spí u studánky 
40. Ondráš v čele povstání 
41. rozčtvrcené tělo rozvěšeno 

42. zrazen Jurášem - realita 
43. sochy zbojníků 
44. dostali peníze pro chudé 
45. poslední zbojník prozradí poklad- tradice 
46. zlaťáky do šátku - tradice 
4 7. pomsta za zbití otce - tradice 
48. odměna 100 zlatých - realita 
49. bitka o dívku 
50. klíče od pokladů odnesené psem -tradice 
51. okradená krčmářka - tradice 
52. verbuje do vojska 
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IV. Obrazová příloha 

1) Portrét Johanna Biicklera zvaného 
Schinderhannes z roku 1803. Byl 
namalován v době soudního procesu 
malířem Karlem Matthiasem Ernstem 
(1758-1830). 

2) Titulní list kramářské písně o Schinderhannesovi. 
Témata jednotlivých obrázků jsou: Loupež a oheň, 

Dobré bydlo, Krásná nevěsta, Zatčení, Soud, Poprava. 
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3) Schinderhannesova poprava- dobový mědiryt. Text pod obrázkem praví, že Johannes 
Bi.ickler zvaný "Schinder Hans" (Ras Honza) byl popraven na gilotině 21. listopadu 1803 

ve městě Mainz se svými devatenácti kumpány. Dočteme se zde též, že pro spáchaný 
zločin vraždy měli na sobě odsouzenci červenou košili. 

4) Holzerlipsova banda- Georg Philipp Lang zvaný Holzerlips byl nejznámnějším 
členem tzv. odenwaldské bandy, která byla pochytána roku 1811. Lang s několika dalšími 
kumpány byli popraveni 31. července 1812. Z obrázku vyzařuje především zubožený stav 

těchto loupežníků. 
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5) Bavorský Hiesel se svým chlapcem -Legendární pytlák a loupežník Matthias 
Klostermayer alias Bavorský Hiesel učí na tomto obrázku svého chlapce znát les. 

Vedle kráčí jeho lovecký pes, kterého jedna protihieslovská kramářská píseň 
nazývá "velkým pekelným psem". 
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6) Vojsko obléhá Bavorského Hiesla- mědiryt od J. M. Willa. 14. Jenda 1771 byl Matthias 
Klostermayer obklíčen vojskem a definitivně polapen. 

7) Poprava Bavorského Hiesla lámáním kolem v Dillingen 3. září 1771 na dobovém mědirytu. 
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8) Zatčený Karásek v oberleutersdorfské krčmě se loučí s ženou a dcerou. "Krčma" (německy 
"Kretscham") nepředstavovala v Horní Lužici jen vesnickou hospodu, ale v dřívějších dobách byla 

tato budova zároveň budouvou soudní. Jan Karásek zde byl držen po svém zatčení v roce 1800. 

9) Karásek v drážďanském vězení, kde byl po nebezpečném pokusu o úték (1803) připoután k 
pryčně železnou obručí přes prsa. Strážci ho v té době ukazovali za peníze zvědavým 

návštěvníkům. V dobovém cestopise se píše: "Mnoho cizinců přijíždějících do Drážďan dá si ukázat 
slavného náčelníka loupežníků .. . provinilec však přijímá tyto návštěvy zřídka zdvořile, čímž se ještě 

více šíří pověst o jeho ukrutnosti." (podle E. E. Kische) 
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1 O) Václav Babinský na fotografii po svém propuštění z kartouzské věznice roku 1861. 
Nejslavnější český loupežník byl v té době byl stár 65 let. Měl tehdy před sebou ještě dalších 18 let 

života (zemřel 1. srpna 1879). 
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ll) Slezský zbojník Ondráš. Ondráše z Janovic 
nakreslil takto Bronislav Malkowski. Kresba vyšla na 

obálce časopisu Tť_cza roku 1929. 

12) Smrt Ondrášova - olejomalba z 1. pol. 19. 
stol. Překlad německého textu na obrázku zní: 

"Ondráš hlavní loupežník velké bandy, syn fojta z 
Frýdeckého panství z vesnice Janovice svého stáří 

34 1." Obrázek stejné kompozice se také 
vyskytoval na radnici v Příboře s českým textem: 

"Ondrass Hlavný Loupežník, Starý 34 Let, od 
wlasniho Kamaráda zabitý Roku 1715." 
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13) Jánošíkova družina- malba na skle z 1. pol. 19. stol. Vidíme zde nejčastější motiv v 
jánošíkovské ikonografii- zbojnická zábava. Jánošík poznáme podle červených kalhot, které byly 

chápány jako symbol kapitánské hodnosti. Třetí muž zleva tančí odzemek. 

14) "Památný zbojník Jánošík, udatný chlap"- kresba 
od Petra Absolona Meška z roku 1842, ilustrace ze sbírky 
písní "Werše o Janošjkovi" . 
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15) Chycení Jánošíka- malba na skle od Františka Bláhy z vesnice Jur u Bratislavy. Vyobrazení 
klasického motivu z jánošíkovských pověstí. Vojáci chytají Jánošíka v krčmě a stará bába na peci 

mu sype pod nohy hrách, aby se neudržel na nohou a nemohl se tak bránit. 

Zíber laagato:um 
;z,er Jaetlfr o:den 

16) Liber vagatorum. Dřevoryt z titulního listu 
knihy Liber vagatorum vydané kolem roku 151 O, 
která obsahuje nejstarší slovníček německého 
tuláckého a zlodějského jazyka zvaného rotwelsch. 
Na obrázku vidíme žebráka s rodinou před 
městem. 
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17) Dělení kořisti- olej na plátně , který namaloval kolem roku 1824 Johann Baptist Pflug (1785-
1866). První stojící muž z Ieva má na krku černý hedvábný šátek s bílým šátkem vespod. Tato 
součást oděvu byla jedním z projevů typických pro jaunerskou potulnou vrstvu v Německu 18. 

století. 

18) Zbojníci si dělí kořist- dřevoryt valašského malíře Jana Kobzáně (1901-1956) k jeho vlastní 
knížce O zbojníkoch a pokladoch z roku 1927. 
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19) Přepadení- typická ilustrace loupežnických 
románů a jejich záliby v lascivní tématice. Tento 
obrázek pochází z románu o Lipsu Tullianovi. Pod 
ilustrací je v knize umístěn úryvek z románového 
textu: ''Již jí počínají suroví chlapi šaty z těla trhati a 
jejich divokou vášní planoucí zraky se do jejích 
sněhobílých ňader takořka zabořují." 

20) Karáskova pohlednice z roku 1997 je dokladem stálé obliby loupežnických tradic. Vidíme 
loupežníka Jana Karáska v oděvu, který je mu tradičně připisován- černý třírohý klobouk, zelený 
kabát, červená vesta, bílé kalhoty a vysoké černé boty. Mapka v pozadí ukazuje bývalou českou 

enklávu, kde se Karásek často zdržoval. Tvořily ji čtyři vesnice, které do roku 1848 patřily k 
českému království, ale byly od něj zcela odděleny saským územím. 
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Seznam vyobrazení 

1) Portrét Johanna Biícklera zvaného Schinderhannes- Siebenmorgen, Harald (vydavatel); 
Briímmer, Johannes (redaktor): Schurke oder Held? Historische Rauber und Rauberbanden. 
Ausstellungskatalog des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Sigmaringen 1995, z 
nestránkované přílohy. 
2) Titulní list kramářské písně o Schinderhannesovi- Danker, Uwe: Die Geschichte der 
Rauber und Gauner, Diísseldorfund Ziírich 2001, s. 173. 
3) Schinderhannesova poprava- Tamtéž, s. 29. 
4) HOlzerlipsova banda-Tamtéž, s. 93. 
5) Bavorský Hiesel se svým chlapcem - Zack, Viktor; Germanb, Viktor von: Die Lieder 
vom boarischen Hiasl in Deutschosterreich, in: Bayerische Hefte fiír Volkskunde, 114, 
Jahrgang VI/1919, s. 1-33, z nestránkované přílohy. 
6) Vojsko obléhá Bavorského Hiesla- Danker, s. 183. 
7) Poprava Bavorského Hiesla- Tamtéž, s. 235. 
8) Zatčený Karásek- Kura, Anette: Sachsens Mordbrenner, Rauber, Pascher und 
Wildschiítzen im Erzgebirge und in der Oberlausitz, Berlín 1993, s. 121. 
9) Karásek v drážďanském vězení- Tamtéž, s. 130 
10) Václav Babinský na fotografii- Scheybal, JosefY.: Senzace pěti století v kramářské 
písni, Hradec Králové 1990, z nestránkované přílohy. 
ll) Slezský zbojník Ondráš- Mikoláš, J. L.: Doplněk soupisu písemnictví a výtvarného 
umění o Ondrášovi, in: Slezský sborník roč. 45 (1947), s. 243. 
12) Smrt Ondrášova- Kubeša, Arnošt; Polášek, Jan Nepomuk: Písně z doby roboty, 
zbojnické a vojenské (Valaské pěsničky VII.), Vsetín 1993, titulní list. 
13) Jánošíkova družina- Gašparíková, Viera: Jánošík- obraz zbojníka v národnej kultúre, 
Bratislava 1988, z nestránkované přílohy. 
14) "Památný zbojník Jánošík, udatný chlap"- Tamtéž. 
15) Chycení Jánošíka- Tamtéž. 
16) Liber vagatorum - Danker, s. 51. 
17) Dělení kořisti - Siebenmorgen, z nestránkované přílohy. 
18) Zbojníci si dělí kořist - Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a o pokladoch, Ostrava 1980, ( 1. 
vyd. 1927), s. 13. 
19) Přepadení- Kvidon z Felsů, Weigel, Jaroslav: Lips Tullian. Nejobávanější náčelník 
lupičů. (Historický román zpracován od Kvidona z Felsů vydaný v 118 sešitech 
nakladatelem Aloisem Hynkem v Praze. Pro nakladatelství Paseka o sto let později zkrátil a 
poznámkami opatřil Jaroslav Weigel.) Praha 1994, s. 48. 
20) Karáskova pohlednice- archiv autora. 
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Poznámky k ukázkám pověstí a písní 

I. Pověsti 

A. Nejznámější postavy 

1) Schinderhannes v Kommen- oblast Husnrlick v Porýní (Německo), vydal Wagner, Reinhold: Ritter, 
Rauber, Heilige. Sagen von Mosel, Eifel, Hunsrtick, Wittlich 1991, s. 258-259. 
2) Jak Schinderhannes přelstil faráře - pravděpodobně z obce Kirberg, okres Limburg, Hesensko 
(Německo), vydal: Petzoldt, Laender: Historische Sagen. Bd. 2. Ritter, Rauber und geistliche Herren, 
Mlinchen 1977, s. 153; odkazuje na knihu: Zaunert, Paul: Hessen-Nassauische Sagen, Jena 1929, s. 252. 
3) Schinderhannes a čert- Porýnská Falc (Německo), vydal: Car!, Victor: Pfalzer Sagen und Legenden, 
Edenkoben 2000. 
s. 717 

4) Schinderhannesova smrt - vyprávěl pan Heinrich Zander, z obce Holzlar, oblast Siegerland v Porýní 
(Německo ), zemědělec, narozen v Ktidinghoven 1863, zapsal H. Dittmaier 1936, vydal: Dittmaier, Heinrich: 
Sagen Marchen und Schwanke von der unteren Sieg, Bonn a. Rh. 1950, s. 40, také Petzoldt: Historische ... , s. 
155-156. 
5) Paulus a pašerák - pravděpodobně z obce Andenhauser nebo Kleinfischbach, Durynsko (Německo), 
vydal: Braune, Gudrun: Thtiringer Sagen um Raubritter und Rauber, Erfurt 1988 (?),s. 35. V knize je tato 
historka součástí delšího textu, který je však bezpochyby konstrukcí z mnoha lidových vyprávění. Braune 
uvádí seznam pramenů, nepíše ovšem u jednotlivých pověstí, odkud jsou převzaty. Totéž platí i pro 
následující dvě podání. 
6) Paulus jako pomocník- pravděpodobně z obce Glattbach, Durynsko (Německo ), Braune s. 36. 
7) Paulus ve vězení- z okolí Kaltennordheimu, Durynsko (Německo), Braune s. 36. 
8) Loupežník Paulus - z Durynska (Německo), Wenig, Ernst Kari: Es sagt aus alten Tagen. Ein neues 
Thtiringer Sagenbuch, Rudolstadt 1967. Tento text je pravděpodobně také sestaven z různých podání. 
1 O) Přátelský doprovod- vyprávěla paní Israel, z obci Schonbach, oblast Horní Lužice (Německo ), zapsal O. 
Schwar před rokem 1961; Schwar, s. 87-88 
9) Karásek a švec- vyprávěl pan Kurt Haase, z obce Schonberg, oblast Horní Lužice (Polsko), zapsal O. 
Schwar před rokem 1961, vydal Schwiir, Oskar: Volksgeschichten um Karasek und andere Oberlausitzere 
Rauber, in: Deutsches Jahrbuch fůr Volkskunde, 1961, s. 89. 
ll) Zbožný Karásek- vyprávěla nejmenovaná vysídlenkyně z Čech, původní bydliště- blíže neurčená obec, 
oblast Šluknovský výběžek (území České republiky), pozdější bydliště - obec Taubenheim, oblast Horní 
Lužice (N ěmecko ), zapsal O. Schwiir před rokem 1961; Schwar s. 90-91. 
12) Loupežníci Karásek a Sttilpner- vyprávěl pan Josef Vlk z obce Jiřetín pod Jedlovou (okr. Děčín), oblast 
Šluknovský výběžek (území České republiky), narozen 1932 tamtéž; zaznamenal A. Votruba 19. 7. 1997 a 21. 
10. 1998; Pověst jsem publikoval v knize: Votruba, Adam: Poklad na Tolštejně. Pověsti z Jiřetína pod 
Jedlovou a Lužických hor, Jiřetín pod Jedlovou 2003, s. 55. Pro tuto práci jsem se rozhodl přepsat text tak, 
aby byl bližší původnímu vyprávění. Pan Vlk ho sice takto nevyprávěl doslova, ale každou zde zapsanou větu 
řekl, i když tam možná bylo některé slovo jinak. Snažil jsem se však používat i jeho slovní zásobu 
("přechodili", "pernamentka", "floutkové"). Text je částečně kompilací ze zápisu z prvního setkání a 
nahrávky ze setkání druhého. Oproti dřívějšímu vydání jsem zde vypustil, že dělal zahradníka v klášteře. 
Nejsem si jist, jestli jsem si "klášter" nedomyslel sám. (I když mám dojem, že pan Vlk mluvil při prvním 
setkání o zahradničení v klášteře nebo že K. pěstoval růže. Podruhé jsem ho bohužel příliš brzy přerušil 
námitkou, že se to týká Babinského.) Doplnil jsem naopak informace o novinových přílohách a otevření 
muzea, které tvořili součást našeho rozhovoru. V prvním vydání jsem postupoval při úpravě textu více 
esteticky, nyní více dokumentaristicky. 
13) Grasel a tovaryš - oblast Dolní Rakousy (Rakousko), vydali Burde-Schneidewind, Gisela- Agricola, 
Christiane: Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert, Berlin 1977, s. 208-209; odkazuje na 
publikaci Kiel3ling, Franz: Frau Saga im niederosterreichischen Waldviertel, Heft 1, Wien 1924, s. 24. 
14) Grasel a židovští kupci- z obce Jemnice (území České republiky), zaznamenáno před rokem 1933 patrně 
od německého vypravěče, publikováno: vydal Hruschka, R.: Der Riiuber Grasel in Bohmen und Miihren, 
České Budějovice, bez data (vyšlo před rokem 1933), s. 85-86. 
15) O zbojníku Graselovi - pravděpodobně z obce Klobouky u Brna, oblast Brněnsko (území České 
republiky), vydal Ošmera, J.: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. Klobouky u Brna, s. 36-38. 
16) Grasel pod šibenicí- z obce Panenská u Starého Hobzí, (území České republiky), zaznamenáno před 
rokem 1933, patrně od německého vypravěče, Hruschka s. 89-90. 
17) Babinského hostina- pravděpodobně z obce Nová Ves, okr. Mladá Boleslav (území České republiky), 
Babinský, čj., B-1966, Jermář, Jaromír: Pověsti a vyprávění o Václavu Babinském na Mladoboleslavsku, in: 
Středočeský vlastivědný sborník, 1995, s. 21-22; odkazuje na časopis Bakovsko, roč. VliL 1966. č. L s. 12-13. 
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IV. Obrazová příloha 

1) Portrét Johanna Biicklera zvaného 
Schinderhannes z roku 1803. Byl 
namalován v době soudního procesu 
malířem Karlem Matthiasem Ernstem 
(1758-1830). 

2) Titulní list kramářské písně o Schinderhannesovi. 
Témata jednotlivých obrázků jsou: Loupež a oheň, 

Dobré bydlo, Krásná nevěsta, Zatčení, Soud, Poprava. 
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3) Schinderhannesova poprava- dobový mědiryt. Text pod obrázkem praví, že Johannes 
Bi.ickler zvaný "Schinder Hans" (Ras Honza) byl popraven na gilotině 21. listopadu 1803 

ve městě Mainz se svými devatenácti kumpány. Dočteme se zde též, že pro spáchaný 
zločin vraždy měli na sobě odsouzenci červenou košili. 

4) Holzerlipsova banda- Georg Philipp Lang zvaný Holzerlips byl nejznámnějším 
členem tzv. odenwaldské bandy, která byla pochytána roku 1811. Lang s několika dalšími 
kumpány byli popraveni 31. července 1812. Z obrázku vyzařuje především zubožený stav 

těchto loupežníků. 
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5) Bavorský Hiesel se svým chlapcem - Legendární pytlák a loupežník Matthias 
Klostermayer alias Bavorský Hiesel učí na tomto obrázku svého chlapce znát les. 

Vedle kráčí jeho lovecký pes, kterého jedna protihieslovská kramářská píseň 
nazývá "velkým pekelným psem". 
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6) Vojsko obléhá Bavorského Hiesla- mědiryt od J. M. Willa. 14. lenda 1771 byl Matthias 
Klostermayer obklíčen vojskem a definitivně polapen. 

7) Poprava Bavorského Hiesla lámáním kolem v Dillingen 3. září 1771 na dobovém mědirytu. 
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8) Zatčený Karásek v oberleutersdorfské krčmě se loučí s ženou a dcerou. "Krčma" (německy 
"Kretscharn") nepředstavovala v Horní Lužici jen vesnickou hospodu, ale v dřívějších dobách byla 

tato budova zároveň budouvou soudní. Jan Karásek zde byl držen po svém zatčení v roce 1800. 

9) Karásek v drážďanském vězení, kde byl po nebezpečném pokusu o úték (1803) připoután k 
pryčně železnou obručí přes prsa. Strážci ho v té době ukazovali za peníze zvědavým 

návštěvníkům. V dobovém cestopise se píše: "Mnoho cizinců přijíždějících do Drážďan dá si ukázat 
slavného náčelníka loupežníků ... provinilec však přijímá tyto návštěvy zřídka zdvořile, čímž se ještě 

více šíří pověst o jeho ukrutnosti." (podle E. E. Kische) 
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• 

1 O) Václav Babinský na fotografii po svém propuštění z kartouzské věznice roku 1861. 
Nejslavnější český loupežník byl v té době byl stár 65 let. Měl tehdy před sebou ještě dalších 18 let 

života (zemřel 1. srpna 1879). 
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ll) Slezský zbojník Ondráš. Ondráše z Janovic 
nakreslil takto Bronislav Malkowski. Kresba vyšla na 

obálce časopisu T~cza roku 1929. 

12) Smrt Ondrášova- olejomalba z 1. pol. 19. 
stol. Překlad německého textu na obrázku zní: 

"Ondráš hlavní loupežník velké bandy, syn fojta z 
Frýdeckého panství z vesnice Janovice svého stáří 

34 1." Obrázek stejné kompozice se také 
vyskytoval na radnici v Příboře s českým textem: 

"Ondrass Hlavný Loupežník, Starý 34 Let, od 
wlasniho Kamaráda zabitý Roku 1715." 

369 



13) Jánošíkova družina- malba na skle z 1. pol. 19. stol. Vidíme zde nejčastější motiv v 
jánošíkovské ikonografii- zbojnická zábava. Jánošík poznáme podle červených kalhot, které byly 

chápány jako symbol kapitánské hodnosti. Třetí muž zleva tančí odzemek. 

14) "Památný zbojník Jánošík, udatný chlap"- kresba 
od Petra Absolona Meška z roku 1842, ilustrace ze sbírky 
písní "Werše o Janošjkovi" . 
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15) Chycení Jánošíka- malba na skle od Františka Bláhy z vesnice Jur u Bratislavy. Vyobrazení 
klasického motivu z jánošíkovských pověstí. Vojáci chytají Jánošíka v krčmě a stará bába na peci 

mu sype pod nohy hrách, aby se neudržel na nohou a nemohl se tak bránit. 

i!íber laagato:um 
0er ;taetler o:den 

16) Liber vagatorum. Dřevoryt z titulního listu 
knihy Liber vagatorum vydané kolem roku 151 O, 
která obsahuje nejstarší slovníček německého 
tuláckého a zlodějského jazyka zvaného rotwelsch. 
Na obrázku vidíme žebráka s rodinou před 
městem. 
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17) Dělení kořisti- olej na plátně, který namaloval kolem roku 1824 Johann Baptist Pflug (1785-
1866). První stojící muž zleva má na krku černý hedvábný šátek s bílým šátkem vespod. Tato 
součást oděvu byla jedním z projevů typických pro jaunerskou potulnou vrstvu v Německu 18. 

století. 

18) Zbojníci si dělí kořist- dřevoryt valašského malíře Jana Kobzáně (1901-1956) k jeho vlastní 
knížce O zbojníkoch a pokladoch z roku 1927. 
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19) Přepadení- typická ilustrace loupežnických 
románů a jejich záliby v lascivní tématice. Tento 
obrázek pochází z románu o Lipsu Tullianovi. Pod 
ilustrací je v knize umístěn úryvek z románového 
textu: "Již jí počínají suroví chlapi šaty z těla trhati a 
jejich divokou vášní planoucí zraky se do jejích 
sněhobílých ňader takořka zabořují. " 

20) Karáskova pohlednice z roku 1997 je dokladem stálé obliby loupežnických tradic. Vidíme 
loupežníka Jana Karáska v oděvu, který je mu tradičně připisován- černý třírohý klobouk, zelený 
kabát, červená vesta, bílé kalhoty a vysoké černé boty. Mapka v pozadí ukazuje bývalou českou 

enklávu, kde se Karásek často zdržoval. Tvořily ji čtyři vesnice, které do roku 1848 patřily k 
českému království, ale byly od něj zcela odděleny saským územím. 
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Seznam vyobrazení 

1) Portrét Johanna Bucklera zvaného Schinderhannes- Siebenmorgen, Harald (vydavatel); 
Brummer, Johannes (redaktor): Schurke oder Held? Historische Rauber und Rauberbanden. 
Ausstellungskatalog des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Sigmaringen 1995, z 
nestránkované přílohy. 
2) Titulní list kramářské písně o Schinderhannesovi- Danker, Uwe: Die Geschichte der 
Rauber und Gauner, Dusseldorfund Zfuich 2001, s. 173. 
3) Schinderhannesova poprava- Tamtéž, s. 29. 
4) Holzerlipsova banda-Tamtéž, s. 93. 
5) Bavorský Hiesel se svým chlapcem - Zack, Viktor; Germanb, Viktor von: Die Lieder 
vom boarischen Hiasl in Deutschosterreich, in: Bayerische Hefte fůr Volkskunde, 114, 
Jahrgang VI/1919, s. 1-33, z nestránkované přílohy. 
6) Vojsko obléhá Bavorského Hiesla- Danker, s. 183. 
7) Poprava Bavorského Hiesla- Tamtéž, s. 235. 
8) Zatčený Karásek- Kura, Anette: Sachsens Mordbrenner, Rauber, Pascher und 
Wildschutzen im Erzgebirge und in der Oberlausitz, Berlín 1993, s. 121. 
9) Karásek v drážďanském vězení -Tamtéž, s. 130 
10) Václav Babinský na fotografii- Scheybal, JosefY.: Senzace pěti století v kramářské 
písni, Hradec Králové 1990, z nestránkované přílohy. 
ll) Slezský zbojník Ondráš- Mikoláš, J. L.: Doplněk soupisu písemnictví a výtvarného 
umění o Ondrášovi, in: Slezský sborník roč. 45 (1947), s. 243. ,. 
12) Smrt Ondrášova- Kubeša, Arnošt; Polášek, Jan Nepomuk: Písně z doby roboty, 
zbojnické a vojenské (Valaské pěsničky VII.), Vsetín 1993, titulní list. 
13) Jánošíkova družina- Gašparíková, Viera: Jánošík- obraz zbojníka v národnej kultúre, 
Bratislava 1988, z nestránkované přílohy. 
14) "Památný zbojník Jánošík, udatný chlap"- Tamtéž. 
15) Chycení Jánošíka- Tamtéž. 
16) Liber vagatorum - Danker, s. 51. 
17) Dělení kořisti - Siebenmorgen, z nestránkované přílohy. 
18) Zbojníci si dělí kořist- Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a o pokladoch, Ostrava 1980, (1. 
vyd. 1927), s. 13. 
19) Přepadení- K vidon z Felsů, Weigel, Jaroslav: Lips Tullian. Nejobávanější náčelník 
lupičů. (Historický román zpracován od Kvidona z Felsů vydaný v 118 sešitech 
nakladatelem Aloisem Hynkem v Praze. Pro nakladatelství Paseka o sto let později zkrátil a 
poznámkami opatřil Jaroslav Weigel.) Praha 1994, s. 48. 
20) Karáskova pohlednice -archiv autora. 
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Poznámky k ukázkám pověstí a písní 

I. Pověsti 

A. Nejznámější postavy 

1) Schinderhannes v Kommen- oblast Husnri.ick v Porýní (Německo), vydal Wagner, Reinhold: Ritter, 
Rauber, Heilige. Sagen von Mosel, Eifel, Hunsrtick, Wittlich 1991, s. 258-259. 
2) Jak Schinderhannes přelstil faráře - pravděpodobně z obce Kirberg, okres Limburg, Hesensko 
(Německo), vydal: Petzoldt, Laender: Historische Sagen. Bd. 2. Ritter, Rauber und geistliche Herren, 
Mi.inchen 1977, s. 153; odkazuje na knihu: Zaunert, Paul: Hessen-Nassauische Sagen, Jena 1929, s. 252. 
3) Schinderhannes a čert- Porýnská Falc (Německo), vydal: Car!, Victor: Pfalzer Sagen und Legenden, 
Edenkoben 2000. 
s. 717 

4) Schinderhannesova smrt - vyprávěl pan Heinrich Zander, z obce Holzlar, oblast Siegerland v Porýní 
(Německo ), zemědělec, narozen v Ki.idinghoven 1863, zapsal H. Dittmaier 1936, vydal: Dittmaier, Heinrich: 
Sagen Marchen und Schwanke von der unteren Sieg, Bonn a. Rh. 1950, s. 40, také Petzoldt: Historische ... , s. 
155-156. 
5) Paulus a pašerák - pravděpodobně z obce Andenhauser nebo Kleinfischbach, Durynsko (Německo), 
vydal: Braune, Gudrun: Thtiringer Sagen um Raubritter und Rauber, Erfurt 1988 (?), s. 35. V knize je tato 
historka součástí delšího textu, který je však bezpochyby konstrukcí z mnoha lidových vyprávění. Braune 
uvádí seznam pramenů, nepíše ovšem u jednotlivých pověstí, odkud jsou převzaty. Totéž platí i pro 
následující dvě podání. 
6) Paulus jako pomocník- pravděpodobně z obce Glattbach, Durynsko (Německo ), Braune s. 36. 
7) Paulus ve vězení- z okolí Kaltennordheimu, Durynsko (Německo), Braune s. 36. 
8) Loupežník Paulus - z Durynska (Německo), Wenig, Ernst Kari: Es sagt aus alten Tagen. Ein neues 
Thliringer Sagenbuch, Rudolstadt 1967. Tento text je pravděpodobně také sestaven z různých podání. 
10) Přátelský doprovod- vyprávěla paní Israel, z obci Schonbach, oblast Horní Lužice (Německo), zapsal O. 
Schwar před rokem 1961; Schwar, s. 87-88 
9) Karásek a švec- vyprávěl pan Kurt Haase, z obce Schonberg, oblast Horní Lužice (Polsko), zapsal O. 

Schwar před rokem 1961, vydal Schwar, Oskar: Volksgeschichten um Karasek und andere Oberlausitzere 
Rauber, in: Deutsches Jahrbuch ftir Volkskunde, 1961, s. 89. 
ll) Zbožný Karásek- vyprávěla nejmenovaná vysídlenkyně z Čech, původní bydliště- blíže neurčená obec, 
oblast Šluknovský výběžek (území České republiky), pozdější bydliště - obec Taubenheim, oblast Horní 
Lužice (N ěmecko ), zapsal O. Schwar před rokem 1961; Schwar s. 90-91. 

• 12) Loupežníci Karásek a Stlilpner- vyprávěl pan Josef Vlk z obce Jiřetín pod Jedlovou (okr. Děčín), oblast 
Šluknovský výběžek (území České republiky), narozen 1932 tamtéž; zaznamenal A. Votruba 19. 7. 1997 a 21. 
10. 1998; Pověst jsem publikoval v knize: Votruba, Adam: Poklad na Tolštejně. Pověsti z Jiřetína pod 
Jedlovou a Lužických hor, Jiřetín pod Jedlovou 2003, s. 55. Pro tuto práci jsem se rozhodl přepsat text tak, 
aby byl bližší původnímu vyprávění. Pan Vlk ho sice takto nevyprávěl doslova, ale každou zde zapsanou větu 
řekl, i když tam možná bylo některé slovo jinak. Snažil jsem se však používat i jeho slovní zásobu 
("přechodili", "pernamentka", "floutkové"). Text je částečně kompilací ze zápisu z prvního setkání a 
nahrávky ze setkání druhého. Oproti dřívějšímu vydání jsem zde vypustil, že dělal zahradníka v klášteře. 
Nejsem si jist, jestli jsem si "klášter" nedomyslel sám. (I když mám dojem, že pan Vlk mluvil při prvním 
setkání o zahradničení v klášteře nebo že K. pěstoval růže. Podruhé jsem ho bohužel příliš brzy přerušil 
námitkou, že se to týká Babinského.) Doplnil jsem naopak informace o novinových přílohách a otevření 
muzea, které tvořili součást našeho rozhovoru. V prvním vydání jsem postupoval při úpravě textu více 
esteticky, nyní více dokumentaristicky. 
13) Grasel a tovaryš - oblast Dolní Rakousy (Rakousko), vydali Burde-Schneidewind, Gisela - Agricola, 
Christiane: Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert, Berlín 1977, s. 208-209; odkazuje na 
publikaci Kief3ling, Franz: Frau Saga im niederosterreichischen Waldviertel, Heft I, Wien 1924, s. 24. 
14) Grasel a židovští kupci- z obce Jemnice (území České republiky), zaznamenáno před rokem 1933 patrně 
od německého vypravěče, publikováno: vydal Hruschka, R.: Der Rauber Grasel in Bohmen und Mahren, 
České Budějovice, bez data (vyšlo před rokem 1933), s. 85-86. 
15) O zbojníku Graselovi - pravděpodobně z obce Klobouky u Brna, oblast Brněnsko (území České 
republiky), vydal Ošmera, J.: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. Klobouky u Brna, s. 36-38. 
16) Grasel pod šibenicí - z obce Panenská u Starého Hobzí, (území České republiky), zaznamenáno před 
rokem 1933, patrně od německého vypravěče, Hruschka s. 89-90. 
17) Babinského hostina- pravděpodobně z obce Nová Ves, okr. Mladá Boleslav (území České republiky), 
Babinský, čj., B-1966, Jermář, Jaromír: Pověsti a vyprávění o Václavu Babinském na Mladoboleslavsku, in: 
Středočeský vlastivědný sborník, 1995, s. 21-22; odkazuje na časopis Bakovsko, roč. VliJ. 1966. č. L s. 12-13. 
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18) Krádež bejčka ~vyprávěl pan Josef Hyka, zapsala jeho vnučka Lenka Burešová, z obce Bakov nad 
Jizerou, 
okr. Mladá Boleslav (území České republiky) v říjnu 1998, Jermář s. 25. 
19) Vražda manželů Stránských~ vyprávěla paní Ludmila Očenášková, roz. Šimonová, z obce Ptýrov, okr. 
Mladá Boleslav (Česká republika), zapsal Jaromír Jermář v říjnu 1995, Jermář s. 24. 
20) Loupežník Babinský a socialisté ~ podle zápisu a vyprávění Františka Valenty, vyprávění slyšel jako 
učeň v obci Bohdaneč, okr. Pardubice (území České republiky), nar. 1876, zaznamenal Karbusický 1955, 
vydal: Karbusický, Vladimír: Dělnické písně, sv. 1-2, Praha 1958, s. 58-59. 
21) Ondrášův táta~ vyprávěl H. Mlčoch z obce Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek (území České republiky), nar. 
kolem 1880, zapsala Zora Zbavitelová před r. 1958, vydala Palátová, Dagmar: Povídky lidových vypravěčů 
z Čech, Moravy a Slezska zaznamenané v letech 1945-1954, Praha 1958, s. 61-62. Náš text je přepisem 
jazykově upravené verze tohoto vyprávění z knihy: Kilianová, Eva: Chlapci v zelené hoře. Lidové pověsti z 
Valašska, Brno 1978, s. 46-4 7. 
22) Ondraš a bača~ ze Slezska (území České republiky), z pozůstalosti spisovatele Karla Handzela, vydáno 
v časopise Radostná země, I, 1951, s. 175. 
23) Ondráš a Josef~ z obce Liptál či okolí, okr. Vsetín, Valašsko (území České republiky), vydal Kobzáň, 
Jan: O zbojníkoch a o pokladoch, Ostrava 1980. (1. vyd. 1927), s. 91. Kobzáň se narodil v roce 1901 v obci 
Liptál na Valašsku, ve své knize zpracoval vyprávění svého dědečka a dalších vypravěčů, které slýchával v 
mládí doma. 
24) Jak se Ondráš narodil a umřel ~ vyprávěla Ludmila Zrubková z obce Frenštát pod Radhošťem, okr. 
Nový Jičín, Valašsko (území České republiky), nar. kolem 1900, pracovala jako švadlena v továrně, zapsala 
pravděpodobně D. Palátová; Palátová, s. 163-164. Vypravěčka se věnovala také sbírání a zpracování pověstí 
z Valašska, v 50. letech vyprávěla pověsti na veřejných vystoupeních. 
25) Jánošík a Rajnoha ~vyprávěl Duraj z obce DoJný Liptov (Slovensko), 76 let, zapsala B. Kovačovičová v 
roce 1950; vydala Gašparíková, Viera: Povesti o zbojníkoch zo slovenských a polských Tatier, Bratislava 
1979, s. 89-90, před ní též Melicherčík, A.: Jánošíkovská tradícia na Slovensku, Bratislava 1952, s. 231-232. "' 
26) Jánošík a bohatá krčmárka Gašparíková ~ z obce Podbiel, okr. DoJný Kubín (Slovensko), vydala 
Gašparíková (Povesti o zbojníkoch), s. I 13-1 14; odkazuje na knihu Melicherčík (Jánošíkovská tradícia ... ), s. 
218-219. 
27) Jánošík na Javorníku ~ vyprávěl Martin Rumíšek z obce Javorník, okr. Hodonín, Horňácko (území 
České republiky), nahrála a zapsala D. Rychnová-Klimová 18. 6. 1955, vydala Klímová, Dagmar: Horňácko, 
Brno 1963, s. 544-545. 
28) O Jánošíkovi, slavném zbojnickém kapitánovi ~ vyprávěl Jan Fit z obce Czarny Dunajec, okr. Nowy 
Targ (Polsko), zapsal A. Stopka před r. 1889, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 183-185; 
odkazuje na publikaci Stopka, A.: Materialy do etnografii Podhala, in: Materialy Antropologiczno
Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji antropologicznej Akademii Umiej'ťnosci v 
Krakowie, s. 144-146. 
29) Vdovec odchádza na zboj ~vyprávěl Ján Mikl6šik z obce Rožňava (Slovensko), nar. 1902, zapsala V. 
Gašparíková v roce 1951, vydala Gašparíková, Viera: Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre 
gemerského Judu, Bratislava 1964, s. 121-122. 
30) Ozbíjanie otca ~vyprávěla Júlia Olexová z obce Nižná Slaná, okr. Rožňava (Slovensko), nar. 1908, 
zapsala V. Gašparíková v roce 1961, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 122-123. 
31) Ako Vdovec potrestal bohaté a skúpe dievča ~ vyprávěla Júlia Olexová z obce Nižná Slaná, okr. 
Rožňava (Slovensko), nar. 1908, zapsala V. Gašparíková v roce 1953, vydala Gašparíková (Zbojník Michal 
Vdovec ... ), s. 162-163. 
32) Vdovčíkova spoveď ~vyprávěl Ján Králik z obce Čierna Lehota, okr. Rožňava (Slovensko), nar. 1886, 
zapsala V. Gašparíková v r. 1965, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 131-132. 
33) Jak se Oleksa pomstil pánovi Baranovi~ vyprávěl Stefan Ostašuk z obce Zelena, osada Zelenyca, dříve 
okr. Nadvirna (Ukrajina), zapsal Ant. Onyščuk v roce 1907, vydal Hnaťuk, Volodymyr: Narodnji 
opovidanja pro opriškiv, Etnografičnyj zbirnyk, 26, 1910, s. 91-93. 
34) Jak zaplatil Dovbuš krčmářovi ~ vyprávěl Ivan Ostašuk z obce Zelena, osada Zelenyca (Ukrajina), 
zapsal Ant. Onyščuk v roce 1907, vydal Hnaťuk (Narodnji opovidanja ... ), s. 112 
35) Jak se Dovbuš zpovídal na hoře Pasečance ~ vyprávěl Petr Fedoryšyn z obce Pasična, dříve okr. 
Nadvirna (Ukrajina), zapsal Ant. Onyščuk v roce 1908, vydal Hnaťuk (Narodnji opovidanja ... ), s. 104-105. 
36) Život Oleksy Dovbuše ~ vyprávěl V. V. Kopčuk z obce Banyliv, Storožynecjký r., Černivecjká obl. 
(Ukrajina), nar. 1899, kolchozník, zapsal I. V. Kopčuk 1 O. července 1960, vydal Tyščenko, V. 1.: Narod pro 
Dovbuša, Kij i v 1965. 
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B. Méně známí loupežníci a zbojníci 

a) německá oblast 

37) Holzerlips v Galmbachu - písemně sdělila Gotthilda Gtiterbock z obce Friedelsheim, Franky 
(Německo), 3. 8. 1972, ("podle vyprávění staré slepé ženy v Unter Hollgrund"), vydal Assion, Peter: WeiBe 
Schwarze Feurige. Neugesamelte Sagen aus dem Frankenland, Karlsruhe 1972, s. 139-140. 
38) Bavorský Hiesel v lnxhofu - pravděpodobnyě z obce Inxhof či okolí, oblast das bayerische Oberland 
(Německo), vydal Kampfhammer, Giinther: Bayerische Sagen. Sagen aus Altbayern, Schwaben und 
Franken, Diisseldorf- Koln 1971, s. 34, odkazuje na sbírku Schopnerovu z roku 1852, III., s. 234. 
39) Hans Hinterfůr- oblast Allgau, Bavorsko (Německo), vydali Burde-Schneidewind, Gisela- Agricola, 
Christiane: Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert, Berlin 1977, s. 206. 
40) Loupežník Danneil- oblast Sasko (Německo), vydal Petzoldt, Laender: Historische Sagen. Bd. 2. Ritter, 
Rauber und geistliche Herren, Miinchen 1977, s. 162-163; odkazuje na sbírku Kuhna a Schwartze z roku 
1848. 
41) Ferferlnig-Hois oblast Korutany (Rakousko), vydal Graber, Georg: Sagen au s Karnten, Bd. l, Klagenfurt 
1979, s. 382. 
42) Loupežničtí hejtmani Kriutz a Potko - z okolí obce St. Wolfgang, oblast Štýrsko (Rakousko) vydal 
Petzoldt, Laender: Sagen aus Steiermark, Miinchen 1993, s. 217-218; odkazuje na sbírku Schlosserovu z 
roku 1956, č. 84. 
43) Statečná selka- pravděpodobně z obce Saintner u Kainachu, oblast Štýrsko (Rakousko) vydal Petzoldt 
(Sagen aus Steiermark), s. 215; odkazuje na sbírku Kainzovu z roku 1964, č. 136. 
44) Loupežníci Kruci na Šumavě - německé podání ze Šumavy (území České republiky), vydal Watzlik, 
Hans: Bohmerwald-Sagen, Mlinchen 1978 (2. vyd. 1984), s. 11-12. 

b) česká oblast mimokarpatská 

45) Loupežnická banda Kováříků v plzeňských lesích - vypravovala paní Střížková z obce Plzeň (území 
České republiky), vydal Schiebl, Jaroslav: Plzeň v pověsti, legendě, tradici a škádlivce, sv. 1-2, Plzeň 1933, 
s. 36-37. 
46) O cikánu Janečkovi- informátor z obce Kralovice, okres Plzeň-jih (území České republiky), nar. 1909, 
dotazován 1981, vydal Šalanda, Bohuslav: Ústní podání a dějiny, Praha 1988 Šalanda, s. ll O. Doplněno 
následující poznámkou: Toto vyprávění zná od otce. Podle jiného informátora cikán Janeček kromě 
drobných krádeží nezpůsobil nic horšího. 

c) karpatská oblast 

47) Co prozradil zbojník pod šibenicí - informátor z obce Horní Němčí, okres Uherské Hradiště (území 
České republiky), nar. 1916, dotazován 1981, vydal Šalanda, s. 111-112. 
48) Zbojníci v Mikulůvce Morava- z obce Liptál či okolí, oblast Valašsko (území České republiky), vydal 
Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a o pokladoch, Ostrava 1980. (1. vyd. 1927), s. 43-44. Viz také poznámka k č. 
24. 
49) Ručka z nenarozeného dítěte Morava - z obce Velká nad Veličkou okres Hodonín (území České 
republiky), zapsal M. Prášek, bez uvedení data, vydala Gašparíková, Viera: Jánošík - obraz zbojníka v 
národnej kultúre, Bratislava 1988. V uvedené publikaci je pověst přeložena do slovenštiny, na tomto místě 
jsem ji přeložil zpět do češtiny, nepovažoval jsem za efektivní vyhledat její archivní zápis, ale chtěl jsem 
zařadit do výběru vyprávění tohoto druhu. 
50) Proépak chce koupit prach a olovo- polské podání z Těšínska (území Polska či České republiky), vydal 
Malinowski, Lucjan: Powiesci Judu na Sl<tsku, Kraków 1953, s. 31-33. Z publikace není zřejmé, zda je 
pověst přímo z Těšína, což by se mohlo zdát z textu. Není také možné jednoznačně přiřadit pověst k 
polskému či českému území, Malinowského sbírka totiž obsahuje pověsti i z české části Slezska. 
51) Jak se stal Gaděja zbojníkem- vyprávěl Jan Krzeptowski Sabala z obce Krzeptówki (Polsko), nar. 1809, 
zapsal A. Stopka před rokem 1892; vydala Gašparíková, Viera: Povesti o zbojníkoch zo slovenských a 
polských Tatier, Bratislava 1979, s. 202-204; odkazuje na publikaci Stopka, A.: Z opowiadail Sabaty, Kurier 
Zakopailski 1892, č. 8 (nestránkované); také Brzowska, T.: Sabalowe bajki, Warszawa 1969, s. 66-67. 
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52) Zbojnické kázání- vyprávěl Jan Krzeptowski Sahala z obce Krzeptówki (Polsko), nar. 1809, zapsáno 
před rokem 1897, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 218; odkazuje na publikaci Orkan, W.: 
Rózne gadki z Podgórza, Kalendarz Siewca, Kraków, s. 137-138; také Brzowska (Sabalowe bajki), s. 70. 
53) Ako sa stal Karolicek zbojníkom- vyprávěl JozefPitoňák z obce Ždiar (Slovensko), nar. 1911, zapsala 
V. Gašparíková roku 1974, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 133. 
54) Ako Karolicek chlapcov fotografoval- vyprávěl Jozef Pitoňák z obce Ždiar (Slovensko), nar. 1911, 
zapsala V. Gašparíková roku 1974, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 142-143. 
55) Zlodej prezrádza krčmárovi krádež- vyprávěl Juraj Bukový z obce Krásno nad Kysucou (Slovensko), 
75 let, zapsal J. Podolák roku 1950, vydala Gašparíková (Povesti o zbojníkoch ... ), s. 151-152. 
56) Loupežník Lecián Slovensko- německé podání ze středního Slovenska, sdělil písemně Josef Rismann z 
obce Horná Stubňa (Slovensko), 2. 12. 1980, vydali Camann, Alfred- Karasek, Alfred: Volkserzahlung der 
Karpatendeutschen- Slowakei, Teil 1. Marburg 1981, s. 79-80. 
57) Vandrovník- z obce Verchni Berecki, obl. Zakarpatí (Ukrajina), zapsal L. Děmjan, vydal Ihnatovyč, H. 
H.: Lehendy Karpat, Užhorod 1968, 72-76. 
58) O zbojníku Šuhajovi- z obce Horinčeve na Chustščyni, obl. Zakarpatí (Ukrajina), zapsal P. Lintur před 
rokem 1955, vydal Ihnatovyč, s. 71-72; odkazuje na publikaci Zakarpatski kazky Andrija Kalyna, Užhorod, 

1955. 
59) Loupežník Šuhaj a jeho konec- německé podání z oblasti Zakarpatí (Ukrajina), vydali Camann, Alfred 
- Karasek, Alfred: Ungardeutsche Volkserzahlung: aus dt. Siedlung im altungar. Raum, Teil 2. Marburg 

1982, s. 254-255. 
60) Ilko Lepej- z obce Repinné, obl. Zakarpatí (Ukrajina), vydal Skuncj, P. M.; V. Ju. Skakandij: Lehendy 

Zakarpattja, Kyjev cca 1969, s. 198-199. 

II. Písně 

a) německá oblast 

1) leh bin der bayrisch Hiesel- lidová píseň ze Šumavy (území dnešní České republiky), zapsal Jungbauer 
před rokem 1923, vydal Wolff, Jiirgen: Rauber- und Wildschiitzenlieder, Leipzig 1990, s. 19; viz také 
Steinitz, Wolfgang: Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten. Band I., 
Berl in 1955, s. 102. Text je upraven Jiirgenem Wolffem do obecné němčiny, Steinitz uvádí text v původním 
dialektu. Další varianty této písně je možné najít v Rakousku a patrně i v Bavorsku. 
2) A liedla z'singa- zlidovělá či lidová píseň z okolí Landshutu, Bavorsko (Německo), sdělil F. W. svob. 
pán von Ditfurth, zapsal Ludwig Erk, v obci Heilbronn 1876, vydali Zack, Viktor; Germanb, Viktor von: 
Die Lieder vom boarischen Hiasl in Deutschosterreich, in: Bayerische Hefte fůr Volkskunde, 114, Jahrgang 
VI/1919, s. 15-16, odkazují na sbírku Erk und Bohme: Deutschen Liederhort, Bd. III, Nr. 1466. Jen lehce 
pozměněnou variantu je možno nalézt také v knize Raab, Heinrich: Matthias Klostermayer (Der Bayrische 
Hiesel). Sein Leben, Lieben, Kampf und Ende. Eine volkskundliche Studie und die wahre, unentstellte 
Geschichte des Matthias Klostermayer. 3. Auflage, Prachatitz 1933. 
3) Es wollt ein MUller friih aufstehn- lidová píseň z Frank (Německo), vydal Wolff, s. 45-46; odkazuje na 

publikaci Ditfurth, Fr. W. Frh. v.: Frankische Volkslieder, Leipzig 1855, s. 34. 
4) Ein kesses Leben fůhren wir- jaunerská píseň z oblasti Berlína (Německo), píseň zapsal H. L. Hermann, 
sdělila Friderike Louise Christiane Delitz patrně roku 1813 či 1812, vydal Wolff, s. 22. Delitzová údajně 
složila píseň se svým druhem Johannem Christophem Peterem Horstem. Píseň je vlastně obměnou 

Schillerovy písně "Rauberlied", pozoruhodná je tato parodie mj. tím, že obsahuje řadu výrazů ze 
zlodějského jazyka rotwelsche (Knackert- les, Gallon- měsíc, Gerlach- kněz aj.) Horst i Delitzová byli 
členy tzv. Berlínské žhářské bandy, která zakládala požáry na tržištích, aby v nastalém zmatku mohla krást, 
oba dva byli roku 1813 upáleni. 
5) Chassne-Schall- jaunerská píseň z povodí Mainu (Německo), píseň zapsal L. Pfister před rokem 1812, 
vydali Boehncke, Heiner - Sarkowicz, Hans: Schlimme Gauner, schone Lieder, Wien - Miinchen 1996, s. 
99-100; odkazují zde na publikaci Pfister Ludwig: AktenmaBige Geschichte der Rauberbanden an den 
beiden Ufern des Mains, im Spessart und im Odenwalde, Nachtrag. Heidelberg 1812. Slovo "Schall" v 
názvu znamená podle vydavatelů v zlodějské hantýrce "píseň", "Chassne" má významy "svatba", "velký 
hlučný spor" a přeneseně "násilná loupež''. Název je tedy možné přeložit jako "Píseň při násilném 
vloupání". 
6) Feiert Schwaben, feiert ein Freudenfest- kramářská píseň snad původem ze Švábska (Německo), vydal 
Wolff, s. 18-19; odkazuje na publikaci Bliimml, E. K.: Schottky's VolksliedernachlaB, Wien 1912. K písni 
nebyl údajně tradován žádný nápěv. Tato píseň patrně jako jediná zobrazuje Hiesla negativné a jásá nad jeho 
smrtí, narozdíl od ostatních, ke kterým vznikaly různé nápěvy a textové varianty v ústním podání, nedosáhla 
tato v obecném povědomí velkého rozšíření. 
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7) Leute, hO ret die Geschichte -kramářská píseň o Kar\u StU\pnerovi (Německo ), vyda\ J. W o\ff, s. 66-67, 
odkazuje na publikaci Beygang, Hans Joachim: Das VolkstUck vom StU\pner Kar\ (bližší údaje neuvedeny). 
Píseň je Wolffem zkrácena. 
8) A uf, auf i hr Kameraden - kramářská píseň z roku 1803 (Německo ), vydal Wolff s. 29; odkazuje na 
publikaci Ditfurth, Fr. W. Frh. v.: Historische Volkslieder 1763-1812, s. 276. 
9) leh bin schon weit in der Welt rumkommen- patrně zlidovělá či lidová píseň z Falce (Německo), vydal 
Wolff, s. 30; odkazuje na publikaci Heeger, Fr.- WUst, W.: Pfalzische Volkslieder, Hg. v. J. M. MU!Ier
Blattau, Speyer u. a. 1963. Nedokážu posoudit do jaké míry se jedná o ústně tradovanou píseň. Wolffk tomu 
pouze uvádí, že se vyskytuje v různých textových obměnách, což nasvědčuje určitému procesu přetváření v 
ústním podání, stejně jako poměrně prostý sloh písně. Nicméně k tomu, aby bylo možné rozhodnout, zda jde 
o píseň lidovou v tom smyslu, jak je toto slovo používáno v češtině, bylo by potřeba vypátrat další údaje. V 
Německujsou mezi "Volkslieder" zařazovány i písně kramářského původu. 
10) Und i trau mi net eini- patrně zlidovělá či lidová píseň (Rakousko), vydal Wolff, s. 23; odkazuje na 
publikaci Haid H. & G.: Weil ma arm san, Wien 1981. Wolffneuvádí žádné údaje, podle nichž by mohla být 
píseň klasifikována jako lidová či umělá. Kramářskému původu neodpovídá krátký text písně a skutečnost, 
že je narozdíl od jiných kramářských písní v této sbírce tato píseň psána dialektem. 
11) Die Armut, die war freilich schuld- báseň od loupežníka Philippa Friedricha SchUtze, vydali Boehncke 
- Sarkowicz, s. 58-59; uvádí ji také Wolff, s. 25 a zkráceně Steinitz, s. 109. Naše verze vychází z první 
publikace, u Wolffa je v textu několik drobných změn a jiný název. Wolff ji nazývá inciptem ,.Seit dem 
ersten Mai ist uns bekannt" nebo v závorce jako Manne-Friedrich-Lied či shodně se Steinitzem jako Die 
Hemsbacher Affar. Boehncke a Sarkowicz zvolili nový název podle nejčastěji citované sloky. SchUtz patřil k 
k tzv. odenwaldské loupežnické bandě, za jejíž hlavu je ne zcela právem považován Holzerlips. Je znám též 
pod přezdívkou Manne-Friedrich. Steinitz ho označuje jako Immanuela Schulze, přičemž mi není známo, jak 
k této změně jména v jeho publikaci došli. SchUtz byl i s dalšími kumpány popraven roku 1812. 
12) Abschiedslied- báseň od loupežníka Philippa Friedricha SchUtze, vydali Boehncke- Sarkowicz, s. 56-
57; Wolffz ní cituje část na s. 26 s určitými textovými změnami. Viz také poznámka k předchozí básni. 

b) česká oblast mimokarpatská 

13) Nová píseň o hlavním raubíři Kráslu- kramářská píseň z jižní Moravy, otiskla Jerová, Olga: Kramářská 
píseň z roku 1816, in: Národopisné aktuality 12/1975, s. 158-159. Podle Jerové je píseň datována z roku 
1816, vzhledem k tomu, že Grasel byl popraven až roku 1818, může jít o tiskovou chybu. Jerová otiskla 
píseň v původním pravopise. Já jsem na tomto místě upravil pravopis do dnešní podoby. Tvary slov jsou 
ponechány původní, pouze délka písmene "i", která byla autorem písně patrně psána nedůsledně, je 
upravena podle současné obecné češtiny. 
14) Veliký loupežník Babinský; Píseň o jeho celém živobytí, jeho skutcích a trestu - kramářská píseň 

vydaná roku 1860 v Chrudimi u příležitosti očekávaného propuštění Václava Babinského z vězení, otiskl 
Čeněk Zíbrt, Čeněk: Švanda a Babinský, in: Český lid, 28, Praha 1928, s. 197-198. Zíbrt označuje za autora 
pražského flašinetáře Františka Haise, důvody pro určení autorství neuvádí. Otázkou by bylo, proč píseň 
vyšla v Chrudimi. 
15) Babinský žije! Po dvacítiletém vězení, čistý zas mezi námi- kramářská píseň vydaná roku 1860 v Praze, 
otiskl Zíbrt 198-199. Zíbrt označuje stejně jako u předchozí písně za autora Františka Haise. 
16) Na kopečku v Africe - píseň v současnosti ústně tradovaná v dětském prostředí, sdělila Anička 

Vyhnálková, Praha- Řepy, 13 let, vl. zápis 18. 12. 1998. Píseň nemá příliš velkou hodnotu z hlediska 
poznání tradičního obrazu Babinského, narozdíl od pověstí či kramářských písní nemá písňový útvar tohoto 
druhu primárně informační funkci, ale jen funkci zábavnou. Zábavu při tom způsobuje hra s obhroublými 
výrazy. Nevím o tom, že by píseň již byla publikována s výjimkou některých úryvků v povídkách. Také se 
mi nepodařilo vypátrat její původ, ačkoliv je v Čechách známa snad všeobecně a již drahnou dobu se traduje 
v dětském prostředí. Píseň byla známá již v padesátých letech (podle sdělení mého otce, který na ni 
pamatuje ze základní školy) a pravděpodobně již dříve. Její předchůdkyní je sentimentální píseň s vězeňskou 
tematikou, kterou zaznamenal na počátku 20. století Čeněk Holas. Od svého dědečka znám variantu této 
písně (zapsal si ji v roce 1936), v níž se objevují parodické sloky, které se zpívají dodnes. V této verzi se 
však ještě neobjevuje jméno Babinského. Pro tento výbor jsem ji vybral jako doklad pozdní fáze 
loupežnických tradic. Zvolená varianta neobsahuje některé obecně známé verše jako "Když mu hlavu usekli, 
dali mu tam fusekli. A s tou hlavou pitomou, hrála Sparta kopanou." Ale je naproti nim obohacena o delší 
dovětek o novém narození Babinského, který je dokladem hravosti dětských nositelů této písně. 
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c) karpatská oblast 

17) Zavolajte ně Ondráša- zp. JuJ. Bartek z Prostřední Bečvy, z Kněhyně, vydali Kubeša, Arnošt; Polášek, 
Jan Nepomuk: Valaské pěsničky, II. díl, Milotice nad Bečvou 1940, s. 120-121. 
18) Ondráš, Ondráš - z obce Kopřivnice (území České republiky), vydala Gašparíková, Viera: Jánošík -
obraz zbojníka v národnej kultúre, Bratislava 1988, s. 144; odkazuje na sbírku Bartoš, František: Národní 
písně moravské v nově nasbírané, zv. II., Brno 1899, s. 31-32; přetiskl též Nehýbl, Jaroslav: Výskyt 
zbojnických písní na Novojičínsku, in: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 3, 1969, s. 6-1 O. 
19) Na Kaňúrském vršku - zpíval Fr. Sušil z obce Valašské Klobúky, píseň znal z obce Nedašova Lhota 
(území České republiky), stár 40 let, zapsali Kubeša a Polášek roku 1943, vydal Kubeša, Arnošt; Polášek, 
Jan Nepomuk: Písně z doby roboty, zbojnické a vojenské (Valaské pěsničky VII.), Vsetín 1993. V zápisu 
jsou uvedeny dvě obce a jeden informátor, zdá se, že informátor bydlel ve Valašských Klobúkách a píseň 
znal z Nedašovy Lhoty, buď tam dříve žil nebo ji zde slyšel. Ze zápisu to však není zcela jasné. 
20) Oj, oj, oj, gdziez Ondraszek mily- bez uvedení lokality (Polsko), vydal Brozek, Ludwik: Ondrasciana, 
in: Radostná země, I, 1951, s. 48. 
21) Ej, zapískau Jánošík - zpíval Martin Kret z obce Hus Ienky - Uherské na Hrachovci, 84 let, zapsal 
Kubeša a Polášek roku 1943, vydali Kubeša-Polášek VII, s. 40. 
22) Čo sa stalo v hore- zpíval žák střední školy z obce Jasenová, okres Dolný Kubín (Slovensko), zapsala 
V. Gašparíková roku 1950, vydala Gašparíková (Jánošík ... ), s. 141-142. 
23) Bol by ten Jánošík - informátor neuveden z obce Liptovská Štiavnica, okr. Liptovský Mikuláš 
(Slovensko), zapsala B. Kovačovičová 1950, vydala Gašparíková (Jánošík ... ), s. 142. 
24) fpo3HaýcKi naHose - bez udání lokality (Polsko nebo Ukrajina), vydala Gašparíková, Viera: Zbojník 
Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského Judu, Bratislava 1964, s. 125; odkazuje na publikaci 
Hnaťuk, Volodymyr: Slovackyj opryšok Janošik v narodnij poezii, Zapysky naukovoho tovarystva imeni 
Ševčenka, zv. 31-32, 1899, s. 33. Píseň může být z území dnešního Polska nelze vyloučit ani Ukrajinu. 
25) Ej, byli chlopcy, byli - bez udání lokality (Polsko), vydal Strnade!, Josef: Zbojnickým chodníkem, Jó 

Ostrava 1976, s. 71. Strnade i uvádí ve své práci prameny, ale nikoliv odkazy u jednotlivých písní. 
26) Ej, už se na tej huore Kobeliarovo - zpívala Júlia Macková z obce Kobeliarovo (Slovensko), nar. 1894, 
zapsala V. Gašparíková roku 1960, Gašparíková (Michal Vdovec ... ), s. 215. 
27) Idú chýry, idú po celie doline- bez udání lokality (Slovensko), vydala Gašparíková (Michal Vdovec ... ), 
s. 212; odkazuje na příspěvek Slanský, J. M.: Mišo Dovec, Šafárikov kraj, roč. X. č. 2, 2. 
28) Čo sa stalo vnove na Kobeliarove- z obce Štrba, vydala Gašparíková (Michal Vdovec), s. 208; odkazuje 
na rukopisnou pozůstalost Andreja Halaše č. 4966, Archiv Matice Slovenskej, Martin. 
29) Na krolowej hali -zpíval Jan Symyniak Stasel z obce Koscielisko (Polsko), záznam V. Gašparíková 
1961, vydala Gašparíková (Michal Vdovec), s. 217-219. 
30) 3awyMiJJH rpi3HO rop11- zpíval M. P. Nevenhlovsky z obce Kelmenci, Kelmenecký r., Černivecká obl. 
(Ukrajina), nar. 1908, elektromontér v zemědělském družstvu, zapsal A. T. Fysun 19. května 1960, vydal 
Tyščenko, V. I.: Narod pro Dovbuša, Kijiv 1965, s. 83. Informátor si nepamatoval celý text. 
31) 011 Hl13eHbKO COHI..(e cxOAHTb- zpíval Š. Plyška z obce Kryvorivnja, Verchovynský r., Ivano-Frakivská 
oblast (Ukrajina), kolchozník, zapsal N. V. Bohdanovyčem, 6. dubna 1961, vydal Tyščenko, s. 80-81. 
32) ITocJJyxatíTe, JJIOAH .no6pi, mo xol.Jy Ka3aTH - zpíval M. F. Stefurak z města Kosovi, Ivano-Frankivská 
obl., zapsáno v roce 1932, vydal Tyščenko s. 68-76; odkazuje také na sbírku Istoryčni pisni, 1961, s. 444-
447. 
33) Otí noni.n ratí 3eJJeHeHhKHtí- zpíval V. D. Palyvoda z obce Sadžba, Bohorodčanksý r., Ivano-Frankivská 
obl. (Ukrajina), nar. 1898, kolchozník, zapsal S. L. Hon 18. března 1960, vydal Tyščenko s. 100-102. 
34) V tom zeleném boří - z okolí obcí Břeclav a Napajedla (území České republiky) - Sušil, František: 
Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými, Praha 1941 (3. vydání), s. 167 ( č. 3 81 ). 
35) Zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny- bez udání lokality (Slovensko), vydala Gašparíková (Jánošík ... ), 
s. I 51- I 52; odkazuje na Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 21, 1929, s. 95-96. 
36) Poza vrch Pol'any- z obce Hrochoť, okr. Banská Bystrica (Slovensko), vydala Gašparíková (Jánošík ... ), 
s. 154-155; odkazuje na sborník Slovenské I'udové piesne, zv. 4, zapisal a hudobne zatriedil František 
Poloczek, Bratislava 1964, s. 425-426, č. 472. 
37) V mestečku na Sliačku krčmárka bohatá- bez udání informátora, z obce DoJný Tisovník, okr. Zvolen 
(Slovensko), zapsala V. Gašparíková (bez data), vydala Gašparíková (Jánošík ... ), s. 171-172. 
38) Jede forman dolinú- bez udání lokality (území České republiky), vydal Sušil, s. 102-103. Podle dialektu 
i pozdějšího rozšíření pochází Sušilovy zápisy z oblasti jihovýchodní či východní Moravy, Sušil k ní 
zaznamenal vícero nápěvů. 
39) Podzme chlopci, podzme zbijaé - zpíval Jan Symaniak-Stasel z obce Koscielisko (Polsko), zápis V. 
Gašparíková 1960, vydala 
Gašparíková (Michal Vdovec ... ), s. 122-123. 
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40) 011 He 6yAy K0311 rracTH -zpíval Antin Onyščuk z obce Černyk, Nadv. pov. (Ukrajina) vydal Hnaťuk, 
Volodymyr: Narodnji opovidanja pro opriškiv, Etnografičnyj zbirnyk, 26, 191 O, s. 14. 
41) Do zboja sa, chlapci, dajme- zpívali J. Kobzáň z obce Jasenná aJ. Ostřanský z obce Hrubá Lhota 
(území České republiky), zapsali Kubeša a Polášek před rokem 1941, vydali Kubeša-Polášek VII, s. 41. 
42) Nebudem ja dobrý- z obce Selce (Slovensko), vydal Bogatyrjev, P. G.: Slovackije epičeskije rasskazy i 
liro-epičeskije pesni, zbojnickij cik!, Moskva 1963, s. 174. U písně je uvedeno jméno J. Vajda bez označení, 
zda jde o informátora či sběratele. Pravděpodobněji jde o informátora, neboť žádné z jmen v tomto 
archvivním materiálu se nevyskytuje u více obcí. 
43) Keby mi neboli - z obce Očová, okr. Zvolen (Slovensko), vydala Gašparíková (Jánošík ... ), s. 165; 
odkazuje na publikaci Horák, Jiří - Plicka, Karel: Zbojnícke piesne slovenského !'udu. Bratislava 1965, s. 
365, č. 183. 
44) Hory mor, hory- bez udání lokality (Ukrajina), vydala Gašparíková (Michal Vdovec), s. 121; odkazuje 
na publikaci Hnaťuk (Slovackyj opryšok ... ), s. 4. 
45) Kiedy ja se skocem - z oblasti Podhalí (Polsko), vydal Piasecki, Zdzislaw: Byli chlopci, byli ... 
Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska, Kraków 1973, s. 91; odkazuje na 
publikaci Stopka, A.: Materialy do etnografii Podhala, in: Materialy Antropologiczno-Archeologiczne i 
Etnograficzne wydawane staraniem Komisji antropologicznej Akademii Umiejt<nosci v Krakowie, s. 98. 
46) Ciymna nocka béla- z oblasti Podhalí (Polsko), vydal Piasecki (Byli chlopci ... ), s. 90, odkazuje na publ. 
Stopka, s. 97. 
47) Povecže mi, povec- z obce Horné Strháre, okr. Vel'ký Krtíš (Slovensko), vydal Bogatyrjev, s. 168. U 
písně je uvedeno jméno P. Gál, pravděpodobně jde o informátora. 
48) Počali ma vešať- (Slovensko), vydali Horák, Jiří- Plicka, Karel: Zbojnícke piesne slovenského !'udu. 
Bratislava 1965, s. 554. 
49) Ani som nekradou- z obce Móťová (Slovensko), Bogatyrjev, s. 165. 
50) Nie wstycie sie ludzie- z oblasti Podhalí (Polsko), vydal Piasecki (Byli chlopci ... ), s. 91, odkazuje na 
publ. Stopka, s. 99. 
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Seznam ukázek pověstí a písní 

I. Pověsti 

A. Pověsti o nejslavnějších zbojnících a loupežnících 

1) Schinderhannes v Kommen (Německo) 
2) Jak Schinderhannes přelstil faráře (Německo) 
3) Schinderhannes a čert (Německo) 
4) Schinderhannesova smrt (Německo) 
5) Paulus a pašerák (Německo) 
6) Paulus jako pomocník (Německo) 
7) Paulus ve vězení (Německo) 
8) Loupežník Paulus (Německo) 
9) Přátelský doprovod (Německo) 
1 O) Karásek a švec (Polsko - německé podání) 
ll) Zbožný Karásek (Čechy - německé podání) 
12) Loupežníci Karásek a Sti.ilpner (Čechy) 
13) Grasel a tovaryš (Rakousko) 
14) Grasel a židovští kupci (Čechy- německé podání) 
15) O zbojníku Graslovi (Morava) 
16) Grasel pod šibenicí (Čechy či Morava- německé podání) 
17) Babinského hostina (Čechy) 
18) Krádež bejčka (Čechy) 
19) Vražda manželů Stránských (Čechy) 
20) Loupežník Babinský a socialisté (Čechy) 
21) Ondrášův táta (Morava) 
22) Ondraš a bača (České Slezsko) 
23) Ondráš a Josef (Morava) 
24) Jak se Ondráš narodil a umřel (Morava) 
25) Jánošík a Rajnoha (Slovensko) 
26) Jánošík a bohatá krčmárka (Slovensko) 
27) Jánošík na Javorníku (Morava) 
28) O Jánošíkovi, slavném zbojnickém kapitánovi (Polsko) 
29) Vdovec odchádza na z boj (Slovensko) 
30) Ozbíjanie otca (Slovensko) 
31) Ako Vdovec potrestal bohaté a skúpe dievča (Slovensko) 
32) V dovčíkova s poveď (Slovensko) 
33) Jak se Oleksa pomstil pánovi Baranovi (Ukrajina) 
34) Jak zaplatil Dovbuš krčmářovi (Ukrajina) 
35) Jak se Dovbuš zpovídal na hoře Pasečance (Ukrajina) 
36) Život Oleksy Dovbuše (Ukrajina) 

B. Pověsti o dalších postavách 

a) německá oblast 
37) Holzerlipps v Galmbachu (Německo) 
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38) Bavorský Hiesel v lnxhofu (Německo) 
39) Hans Hinterfiir (Německo) 
40) Loupežník Danneil (Německo) 
41) F erferlnig-Ho i s (Rakousko) 
42) Loupežničtí hejtmani Kriutz a Patko (Rakousko) 
43) Statečná selka (Rakousko) 
44) Loupežníci Kruci na Šumavě (Čechy- německé podání) 

b) česká oblast mimokarpatská 
45) Loupežnická banda Kováříků v plzeňských lesích (Čechy) 
46) O cikánu Janečkovi (Čechy) 

c) karpatská oblast 
47) Co prozradil zbojník pod šibenicí (Morava) 
48) Zbojníci v Mikulůvce (Morava) 
49) Ručka z nenarozeného dítěte (Morava) 
50) Proépak chce koupit prach a olovo (Polsko?) 
51) Jak se stal Gaděja zbojníkem (Polsko) 
52) Zbojnické kázání (Polsko) 
53) Ako sa stal Karolicek zbojníkem (Slovensko) 
54) Ako Karolicek chlapcov fotografoval (Slovensko) 
55) Zlodej prezrádza krčmárovi krádež (Slovensko) 
56) Loupežník Lecián (Slovensko- německé podání) 
57) Vandrovník (Ukrajina) 
58) O zbojníku Šuhajovi (Ukrajina) 
59) Loupežník Šuhaj a jeho konec (Ukrajina- německé podání) 
60) Ilko Lepej (Ukrajina) 

II. Písně 

a) německá oblast 
1) leh bin der bayrisch Hiesel (lidová píseň o Bavorském Hieslovi) 
2) A liedla z' singa (patrně zlidovělá či lidová píseň o Bavorském Hieslovi) 
3) Es wollt ein MUller friih aufstehn (lidová balada) 
4) Ein kesses Leben fiihren wir (jaunerská píseň) 
5) Chassne-Schall (jaunerská píseň) 
6) Feiert Schwaben, feiert ein Freudenfest (kramářská píseň o Bavorském Hieslovi) 
7) Leute, horet die Geschichte (kramářská píseň o Karlu Stiilpnerovi) 
8) Auf, auf ihr Kameraden (kramářská píseň o Schinderhannesovi) 
9) leh bin se hon weit in der W elt rumkommen (patrně zlidovělá či lidová píseň o 
Schinderhannesovi) 
10) Und i trau minet eini (patrně zlidovělá či lidová píseň o Graselovi) 
ll) Die Armut, die war freilich schuld (autor: Philipp Friedrich Schiitz) 
12) Abschiedslied (autor: Philipp Friedrich Schiitz) 

b) česká oblast mimokarpatská 
13) Nová píseň o hlavním raubíři Kráslu (kramářská píseň o Graselovi) 
14) Veliký loupežník Babinský (kramářská píseň o Babinském) 
15) Babinský žije! (kramářská píseň o Babinském) 
16) Na kopečku v Africe (současná ústně tradovaná píseň o Babinském) 
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c) karpatská oblast 
17) Zavolajte ně Ondráša (zlidovělá píseň o Ondrášovi, Morava) 
18) Ondráš, Ondráš (lidová píseň o Ondrášovi, Morava) 
19) Na Kaňúrském vršku (lidová píseň o Ondrášovi, Morava) 
20) Oj, oj, oj, gdziez Ondraszek mily (zlidovělá píseň o Ondrášovi, Polsko) 
21) Ej, zapískau Jánošík (lidová píseň o Jánošíkovi, Morava) 
22) Bol by ten Jánošík (lidová píseň o Jánošíkovi, Slovensko) 
23) Čo sa stalo v hore (lidová píseň o Jánošíkovi, Slovensko) 
24) fpo3HaycKi rraHoBe (lidová píseň o Jánošíkovi, Polsko nebo Ukrajina) 
25) Ej, byli chlopcy, byli (lidová píseň o Jánošíkovi, Polsko) 
26) Ej, už se na tej huore (lidová píseň o Vdovcovi, Slovensko) 
27) Idú chýry, idú po celie doline (lidová píseň o Vdovcovi, Slovensko) 
28) Čo sa stalo vnove na Kobeliarove (lidová píseň o Vdovcovi, Slovensko) 
29) Na krolowej hali (lidová píseň o Vdovcovi, Polsko) 
30) 3arnyMimi rpi3rro roprr (lidová píseň o Dovbušovi, Ukrajina) 
31) Oň Hrr3eHhKO coHu;e CXO.[(IiTh (lidová píseň o Dovbušovi, Ukrajina) 
32) ITocnyxaňTe, JIIO.[(Ii .[(06pi, mo xoqy Ka3aTrr (lidová či zlidovělá píseň o Dovbušovi, 
Ukrajina) 
33) Oň rrorii.[( raň 3eJieHeHhKrrň (lidová píseň o Dovbušovi, Ukrajina) 
34) V tom zeleném boří (lidová píseň, Morava) 
35) Zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny (lidová píseň, Slovensko) 
36) Poza vrch Pol'any (lidová píseň, Slovensko) 
37) V mestečku na Sliačku krčmárka bohatá (lidová píseň, Slovensko) 
38) Jede forman dolinú (lidová píseň, Morava) 
39) Podzme chl opci, podzme zbijaé (lidová píseň, Polsko) 
40) Oň He 6y.[(y K03rr rracTrr (lidová píseň, Ukrajina) 
41) Do zboja sa, chlapci, dajme (lidová píseň, Morava) 
42) Nebudem ja dobrý (lidová píseň, Slovensko) 
43) Ke by mi neboli (lidová píseň, Slovensko) 
44) Hory moY, hory (lidová píseň, Ukrajina) 
45) Kiedy ja se skocem (lidová píseň, Polsko) 
46) Ciymna nocka béla (lidová píseň, Polsko) 
4 7) Povecže mi, povec (lidová píseň, Slovensko) 
48) Počali ma vešať (lidová píseň, Slovensko) 
49) Ani som nekradou (lidová píseň, Slovensko) 
50) Nie wstycie sie ludzie (lidová píseň, Polsko) 
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Prameny 
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názvu. Stránky, na nichž je otištěna příloha, jsou uvedeny v závorce. 
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