
trbantíšek BráblÍk

pušrmova icaprrÁnsrÁ ocprucn

.rTnterpretaee/

Strr.die M1ros1ava Drozfurl m'ě popořrnala, abych uspořádal

a domyslel své postřetqr etarší Í nověJšÍo Vzn1kaly slce zpra-

vÍdla na okraji t\rrdé a většín dí1en nesnyslné školní práce,

JeJÍž občasná marrro'et 1šak naopak pomáhala přef1ltrovat nep
podstatné" Ostatně být trochu skeptÍc$ a pracovat. v d1ou-

čenÍ od tlachavého borrínírstYí a zastydle ad'oIeseentního gou-

peření - to ná něco do sebe, vždyř, některé okolnost1 Jsou pro

tvůrěí práci příznÍ.vější než Jiné.

S Ínterpretací bývá někdy potÍž; rozr.rmívá se JÍ větši-

nou pobled z dobového LrledÍska., usílrr.jÍcí vc.ítÍt se do okol-
ností ěasu, v něnž dílo vznikaloo Hrozí tu však nebezpečÍ, že
nebrrd.eme pře.spf, protože dobolý kolorít Je. z toho tgrza mate-
rÍá1ů, které zbYls, nepoznatelqý. lfůžene se pak mýI1t, uIpfne-
-1'i ne 1ecčems sice slowrě vyjádřenén, ale nevystihuJícín adek.
vátně' co nešIo É nebyl'o,v s1lách autora, autor nechtěl, autor
nemohl atd.f vyslov1t, a bojÍme se donýšJ-et aapsaný texto
Dosud se nám však ríbÍ Mozart a přiton- už dloutrou dobu ho ne-
h*ají budebníci v parukáctr. - Něeo matoucího se přihodilo Ma-
rině CvětaJevové, když ee plna rncoucnost1 zaposlouchaIa do mo-
tinr .Vůdceř a sIed.ovala Jej s nadšením. n{yslela snad' už na
JÍn6ho "Yůdce', takže GrÍněv, pouhý "vintÍk'r Jí zústával
stranou? Možná ovšem pozděJí, v Jelabuze, by i JejÍ koncepce
by1a jiná" Zatím totiž zcela opominula skuteěnost, že děj ne-
podává Puškin, nyb"ž C,ríněv, který - pod1e jejÍho soudu -
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'ne iz poaínaJušěích*.z ootyeo5r ovšem též pÍše: 'lťe pr1vedÍ

bog vídet russkÍj br:nt, bessmyslerrnyJ 1 beŠpoščadrryjt"3

Jíná Írrterpretace, odvážnější' by sp:Íše donýšlela' co

autor pouze naznačl'I, da1a by raděJ1 Í ng. fakta víceznačrú

a nevsoukávala Je do aprlorních koncepcf- Dodnes působí veskr-

ze ínspÍnrjícÍn doJnen např. sorrdy Viktora šk]-ovského'4 stáIe

dodš1-ené a třÍbené k přesvědčivostí ná1.en až krystalické".

![álen - protože pří lnterpretaeÍ rrměleckétro ťlÍI.a níc takového

Jako krystali cW /aetiníttvnf/ pohled neerdetuJc. BohuťtíL],.

fuoč se dí1o jnenuje ňKapitanakaja dočkao? UŽ vys1ove-

nírn nÁzvtt odrrrbnene /pťi zkoumánf ťIěJe pek opětovaně./ domněnktr

o případnén vlívu lllaltera Scotta, protoŽe' titu,l neaÍ Y magku-

Iinrro DůvodněJi nÁe napadne Puškinův oblíbený r,a{rrence Sterne,

týŽt který lačnénu ětenáři vnutÍ místo, nedov;rprávěné mílostné

scény popis eestovní}ro kočáru. Ironie č1 absurd1ta záměru je

nán povědoná: pn{ ''vožatyJ' ani Enedoros1* ť.riněv, ale d'ívka,

v dě.ji většinou o}rajová, t'dutra Maša..5 Proč tedy a1e 'Kap1ten-

skaJa d'oěkar a nikollv "Doě kap1tana'? Je to zdrobnělÍna,ozn&

ěenÍ z posměšné písničky švabrinoqy, šÍře vzato.z veřeJného

nínění a řečí, z rmoIvy''o VeřeJné níněnÍ Je' zce tottž patrně

JediqýB arbItrem, protože Žádná osobnost tu není /an't Pugačovl'

rozb'odně ne, žádný rnuř 1gpgnticlqr viděný ./kroně Švabrina v po-

čátečnÍ fází děJď" Tak jako staré kapÍtánová fakt1cky velcla

pevnosti. a ruměná bucatá bába Kateřina zese zdánlívě státu

/gezí šálken nkofijeř a blazeovan;fo dopisem do tr.rancie,/o tak

pobne, osud.y Griněvovýn1 Máša, která příliš dueha nepobralao

,/Griněvovy záp1sky ovšen jsou bez názvu, ten jin dal až Puškln
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zřejně však v.aorrladu s našÍmí poanérnkamÍo Nebo možnÁ tét

proto - připoneňne' opět starého ÍronÍka Sterna! . abY př1slÍ-

bi1 zvědavému čtenáři, že ětení bude '.gam{}9geaé*"/

Do'bře přežqýkená koncepce' připonínajÍcí dětskou kaštěhr

s prošIou Iřrůtou' veee' že dílo pojednává nabádavfu způsobeu

o *dústoJnické c.ti*l případně Že v náznakrr ekrývá ódo n" sÍ'I'-

nou osobnost Pugaěovovtr. Možná věak' že Je to Ještě Jinak"

Ten svět, vtd"ěný shovívavou mlhgrr uinuIa Jako 1d3r1ický'

byl. ve s}nrteěnost1 knrtý" /Ponětf nínu1ostnostl je ovšem dcfon-

macÍ v.eskrze daešní: když hrškÍn díIo P8a1r byla ona historle

vzdálená stejně jako kťlyž bychom ny d'nes evokoval1 šveJka',/

Te:IrrÍ surutno Je i ze zd'eJgích Iídí. Jak dobře modelovaní otro.

cÍ zde ěďilují' sktonní a poslušní státut KolÍka karÍér, ve

své trahod1}.ogůi a náhodnosti realÍzovaqýcb í zmařených, Je dí-

Io obrazent

eotta dÍl'a, o nichž zevrubně poJedna1 Šk1ovstiJ6, střídají

skutečaé či údajné /srv. Sterna |/ cÍ-taee z řvelké' l1tenaturxr

e lid'ovou lyr1kou č1 epÍkou a Jejtch záněr kolísá od ilustrr

tívnosti k Í'ronil..

Ve.lm{ obtížné je interpretovat hned první motto, 'Beregt

čes.ř, emolodu''. Jak vímer hrríinovi se Bepovedlo příkaz sp]nito

Asi to ani dost dobře neš1o, když přece při neprav1d'e'lném stří-

ťtártí níIeů a s tím spjatýn hýbánÍn e podřízenýni nebylo možno

vystíhnoutr oč vlastně Jde" Aěko11v ná Griněv Jak dobré úqrsly,

tak ěisté ověd"omÍ, přece to dopadně špatně.

Možná je tu zabsurdňuJíeí kontrast: t1tul dí1a, zaváněJí-

cí ulÍcÍ, sousedskou záv1stÍ i drby, a vzápětí moudno, vzaté

z kod'exu oťíciá1nÍch i žádoucích občarrsWch ctností. Potom
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náeleduje děj' který poJedná o nahod.i].osti a zmatenosti toho

všeho.

GrÍněvovo putování, zejména předběIogotské' mlže vJrvo-

Iat asocÍaeÍ příbě}ru fuarnotratného s5rnan' Jenže neustále- Pře-

rušovaného a retardované}ro. Puškín měl tento příběh rád, vždy{

ve Staničnín dozorcÍ' /Poštrristru, jak Něnci lépe překláda|í/

Je JÍn kontrast.ně vyjádřeoa základnÍ nyšlenlca. Zdá se však, že

GrÍněvova cesta, celken přesně dodržuJíeí otcorry pokyny až

po závělečné místo urěení, Je hrd.inovou nezbedností ./vzh1edem

k jeho věku 1 nezkušeaosti frnedorosJ-a' přirozenotý spÍše jen

znesnacTněna, než že by ÉLedovala příklad marnotratníka' který

se pozdějÍ kaJícně vrátí s prosú<em. Také proto ne" Že Griněv

ná s sebou Save1jiče' svého 'arrděla strážnéb'o'. S motivem sí

tu arrto,r' kd'yž užn zahrá1 parodick;r: třebaž€l Bé Gb1něv celkem

drže]. příkazů1 stejně nakonec dopadl jako marnotratný slm, ba

ná1en Ještě hůř. ,/Připoneňne poněkud obdobnou parodii příběhu

v "RevizoruF., Jehož syž,et ostatně pos$rtl sáB Puškia: Ch1esta-

kov s.e dopuští pok1es}r1 řmaraotratného s3ma' Jako průvodnÍch

jevů cesty domrl, začaté ještě než k nÍn došIa./ - Přece aIe

zůstaňne u nbibll.čnosti" l ačkoIív je ve]-mi sporné, kolik kqiž-

ní vzďělarrost1 zprostředkovali svéEu svěřencí učttelé takového

kalibru' Jako by]. francouzský opilý hollč,*zupák nebo ěeledía

SavelJÍč' či zahořk\i otee' usíIovně pročítaJící erární kalen-

d#' Je patrné , že byla utvářena ./četbou? ryprávěnín?,/ onění

ka].end'ářÍ' tedJr' jínak řečeuo - voJenskýni řády a životy SV&-

tých. A Griněv vskutku ještě v onon pozdnÍn věku, kdy psal své

'nod1rrné zápis$r*, vždy tamr kde se znÍňuJe o Švabrinovi , už!-

vá ub1íŽeně svatouškovského tónu, jako by on byl obětovangnn
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Eučedníken- a švabrÍn čáb1enr, pokuš1telem svůdcglto ./Na Švabri-

nov1 uIpÍvá od Jisté chvÍIe z GrÍněvova pera tolik černí, Že

g,e na něřro má]-em nenlže aní vejÍt. P1satel ho prostě pomIouváo

Jístě tuší, proč; vžťIyř Máša 'apř. si noh].a nezarniIovat švabrí-

na z podobně hloupého důvodu Jako Je JeJí bázeň ze střelby děl

a pušeJr../

Ilrdína ./stejně jako titulnÍ hrdirrkď, třebaže šlechtíc,

J'e čJ.ověb nalého, formábt'.. Možná pr:otol aby kontrastoval s Pu-

gaěovem, i když Pugaěov je ěastějÍ tušen a obáván ./'pered nÍm

pugaJutsJa", řekIo by se rusky/1než aby osobně vystupoval.

Wožo'á však téŽ proto,, aby spÍnal řetězÍ.vo náhod š{astných t

nešdastnýcb, jicbž je tu nesrovnatelně víe než jevrl reálně zá-

konitýcb. Pak tedy tato "zákonitostř, robustní a "1ogická',

patří do světa ''velsich osobnostÍ*, jako je Pugačov a Kateřína,

zatímco na1í 11dé' zaměnitelnÍ, nahraditelní i zaned'batelní,

Griněv a Máša, jsou podřfzení rrátrodán /zázrah3m.í Jobovýn ra-

nám' abychon zůstali v biblV.

Podivuhodné životní putovánÍ Griněva, doprovázeného Save1-

jičem /Dan Quijote a Sancho Penza? Snad, staěí ale Jen "pán a

sluba"/, shrteěně z nátrod ne.l6rcházejí"

Jakási náhoda /že si při pře'rrratu ngvsadil' na správného

koně, nebo - kobylu?/ způsobíIa, že ve. své zatrořklosti ztrosko.

tance. narušuje otec už předem propočt.enou 1inii s}rnow karléry

,/nísto do elitního s'emjonovského plrrku půjde do simbfurského te-

nénu - a vaTianta nkdyby zemře]-* Je též literárně zpracovánal

jenže později: Tyňanov, Podporuěfr, KíŽe/. "Beregí čes{ smoIo-

du...' - řídÍl se však vůbee starý Griněv sám touto devízou,

když mě1 pro syna rezervováno místo ještě před. Jeho narozením?
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Náhoda způsobí, že hazard.ním hráčen krilečnÍku je právě

ZurÍn, s nímž se sejdeme i pozděJí /u Jeho hodnostech, stejně

jako v Griněvových, není pří1íš jasno - Jako není anÍ v Grině-

vově věku,/.

Když ťIá c'ríněv ZurinovÍ prohrané penfze - je to čestné

nebo ne? Podle SavelJIée /a jistě podobně podle Míronovovýcb

nebo otcď nikoliv. Kde je pravda?

Náhodou bylÍ zachráněni ve sněhové vÍcbřic1 právě Puga-

čovem /al"e on nožná, díky jfu, také/ "
Do náhod patří též, že Ilíironovoví ně1í Mášu, která by1a

dosud vo.| ná.

Náhod,a znesvářila Griněva se švabrinem ../švabrin je zají-

roavá postava, nen,á totiž jednotnou linÍl.: zpočátku působí gJe-

patickyn což nemůže narušit ani záporné hodnocení od prostako-

vovské ''kapitán}gr". Iv1ironovové, ani jeho negativní názor na

prostinké veršíky Griněvovy, ani posléze' přezíravý pohled na

Mášu' to vše cítíne jako přirozené 1 správné. Pak se ale najed-

nou lqrpí jeden negativní příznak za dru\fu: pomluva Máši' zá-

keřná rána v souboJÍ, údajná denunciace u Gr1něvových rod.1čů.

Zde sí Griněv s vysvětlením nedal práci - spÍš totiž bychon

věřiIi , že ťlonů napsala starostl1vá kapítánka . - %pornost vr-

cholÍ Šv,abrinovou zradou - a tak nakonec se vrac.íme k aprí'orní-

mu dojmu ze švabr1na, Herý byI - na základě přÍnočaré kl'asÍ-

cístní ctrarakteristíkJr jnénem - negativnÍ. Dotyčná charakte.

ristika však působí násí1ně a neorganÍcky, protože je jÍ použí-

to právě jenon v tonto jed1nén" případě. Probleskuje tu, Jak
postava Švabrina Je poněkud násílr5fo prostředkem k proníknutí
g g112q1'1.1ímí úske}fmi../

trIáhodou - po překrížkách - přece jen došlo k soubojí.
AIe: bít se' či nebÍt? Co Je, čestné?
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Náhoda' kterou tentokrát po.Jn.enujeme Jako ro'zluar mocnébo,

byla v tom, že Pugaě6,y p$etřil. GrÍněva, aěko]'Ív jmenovar5i mu

neryo1íbil rrrktr /a aavíe švabrin na nětro žalova]'Á

Nátrodou Je v orenburgu stále týž generáI' otcův přítel.

I{'áhoda civšem Je sl.epá: vrhng Gríněvov1 do cest;r hrgaěova,

vrldcen g|g.jně 6t$o ned'Iorr}ro předtfm Zurina, svr1dee-obádce.

SI'eBé Je též ýsJ-edné ňobjektivní'n hodnocení osobr Fl^o fuiněva

podIe jeho osobních zkrršeností nepř1jatelné /t.řebaŽe e1 to nl-k-

ďy nepřizaá,, c'ítÍ ta/z hrgaěov stoJí na straně zloěÍnu, arrin

na straně práva.

I{áhoda stíhá náhodrr.

Poslední nátroda čpí koniěností voJenských kalend.ářrl a Je..

.íích pří}rod ze žl.vota mocr5Íďr. Panotmíce byIa bIa}rovolrrá a vyře-

ši].a vše jako, když mávne ko-uzelnýn proutken'- .1![evíme ovšen., eo

bylo příěínou deusenachÍná1níbo zvratu. Dobrý ÚkofÍ.Jř? PřÍJenný

zážt'tek v haránu? čestvý dop1s z ].íchon'etné ÍbancÍe?,/

šřastný konec, třebaže ovšem? v té zapadlé bíťlné *desJa-

tipanovce' o žádné veIké štěstí nešIo. Bylo však zvykem říkat

mu tak.

Nmluvě ani o. tom, jak asi na Griněva utusela působÍt

nedůvěra otcer který uvěřil v BJrnovu zradu, aěkoliv ho vyeho-

vaI a 1 sán před 1ety uč1nil zkrršenost, že; panská láska po za-

jíc,ích gkáěe... '

osoby děJe každ.ou cbvÍli dají k lepšÍnu příslorrÍ, jako

by ta.k projevovaly noudrogt. Nejěastěj1 zaznívají pŤíslovÍ

právě v okruhu po prostakovovsku rozšafných Míronovoých, ten

a1e ná k moud'rost1 da1eko. Ledaže by se za ni považovala kon-
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zervativtlě used].á ť1egnatická trrpost, která se udržeIa Ještě

např- Í v OblomoVC€o - PříelovÍ spíš podtrhuJí charaHer k1ar

sicl.st1cké dobovosti /jsou paralelou k uně1ýn nottům a vyvažu-

Jí íe lÍdovostí/,' /3 porrřré dva roky dříve než Pušk1n Kapitán-

skou dcgkrr napsal A1eksandr trbedro. bnr Pan ďonlÍ'alski, kde to-

tá.lní aahraženÍ vlastní výpovědÍ. příslovímÍ r:kazuje Bejen ne-

ďostatek vlastníbo rrázoru, ale zejnéna beznad'ěJnou hIoupost

n1uvěího../

Když po l-etech zestárlý Gríněv sep1suje své ÍrodÍrrrré zá-

pisky", Je docela možné, že paněd mu už tolik ne-sloužÍ, ba Že

je ve svém sinbÍrskén potozapmenrrtí steJně zahořk\ý jako kdyď

býval jeho o'tec. fakže - nožnÁ přece jen teh{y dávno Pugaěovov1

tu rukrr' políb1l a te'á si to buá nepamatuje, anebo to z dobrých

důvodů nepř1zná. Ani se nezm1ňuje, že ve francouzské zemi byla

právě revoluee,. Možná sem o ní žádná zp.ráva nedolehla, možná ji

ani nepovažoval za dů1ež1tou, když přece konce, Jak sén zažLI,

bývaJí vžťIyctry steJné, že se nezniňuJe o niěem, co bychom dnes

s urěitou dávkou nepřesnosti uobli poJnenovat Jako *národ'ně-os.

vobozenecké hnutí po-volžských a uralssch národností', Je nabí-

ledni. r když James Fenímore Cooper ve svén rPo,sled'n{E Mo,hgrká-

rB'r nap.san'ém o d-eset let dřÍven takové odpovíd.ající znínky

ná - tam al.e zase by1'a jíná situace.

Celken vzato, nastupovaIa jiná d.oba, nová, oficiálaě jistě

považovaná za Iepší. To vž moŽné, Griněva i napadlo, že lepšÍ Je.

vegetovat jako hulvát ZurJ.n, pov,yrazit se oběgs pogromen nebo

hazardnÍ hrou a dáI už jen n1ěet a sloužit - a ne s klidr5pn

srdcem a neuř5ibajÍcína očima věřit' že pravd.a přece zvítézí.,

jak se k{ysí b].áhově domnÍval. To se steJně a1e ještě ani dobře

í l
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netušíIol Co za pronálod bude úředn1etvo" tíše šhabaJící

své berichty a přepisuJíoÍ naĚlsto udání. vždyt Cogol teprv'e
zaěínal'. N.evěťlěIo se ještě kloudně , že kon'ec, konců anÍ moc ne-
záleží' na t'om, Jsi-IÍ ZurÍn nebo ŠvabrÍn ěÍ někdy snad' třebee
Í' Griněv, kus jako kus. - Nebo to snad tak bylo vžťIyc\r?

ByIo by zajínavé zjistÍt, čemu' z toho všeho doopravd'y

věřÍ]' věčný íron1k a moudr5Í skeptÍk Álexandr SergejevÍč Pr.rškín.
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