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VZBURA A POKORA A. S. PUŠKINA 
 

Marharyta ZHYTKEVICH 

 

 tejto práci sa usilujem o analýzu jednej z charakteristických čŕt ruskej mentality, a to 

tendencie ruského človeka prechádzať od nečakanej vzbury k nečakanej pokore. Vý-

raznou mierou sa tento fenomén transformuje do života a tvorby niektorých významných rus-

kých autorov (A. S. Puškina, N. V. Gogoľa, F. M. Dostojevského a iných). 

Ako hovorí Berďajev, ruský národ sa vyznačuje protikladmi. Rovnako ho môžeme opísať 

ako národ štátno-despotický a anarchicko-slobodomilovný, ako národ so sklonmi knaciona-

lizmu anacionálnej hrdosti, ale aj akonárod suniverzálnou duchovnosťou, so sklonmi k „vše-

ľudskosti“. Je to národ krutý a zároveň neobyčajné humánny, dokáže ublížiť, ale jeho ľútosti-

vosť nemá hranice. 

Duša ruského človeka je od prírody nespútaná, túži po absolútnej, ničím neobmedzenej 

slobode, apritom dychtí po živote v harmónii, tichu apokoji. Táto ambivalentná túžba je pre 

Západ úplne nepochopiteľná. Tam už prejavy živelného, pudového správania dávno usmernili 

generálnou racionalizáciou, zákonmi anormami. Lenže, keď vychádzame zcharakteristík rus-

kéj mentality je ťažké predpokladať, že princípy, ktoré sú dobré pre Západ sú vhodné aj pre 

Rusko. Rusko nie je len čisto európsky národ, ale je to aj národ ázijský. Stretávajú sa tam dve 

kultúry – východná azápadná. Ale neasimiluje sa úplne ani sjednou znich. Vytvára si svoju 

jedinečnú, osobitnú kultúru. Rusko je niekde vstrede medzi Európou aÁziou, medzi Výcho-

dom aZápadom nielen čo sa týka geografickej polohy, ale aj svojím životným štýlom, sveto-

názorom asvojou mentalitou. Za hlavný dôvod oddelenia Ruska od Európy vo vývoji je pova-

žovaná dlhoročná tatársko-mongolská nadvláda. Rusko síce zastavilo zničujúce ťaženie mon-

golov ďalej na Západ, ale zaplatilo za to krutú daň. Hospodársky rozvoj krajiny bol úplne za-

brzdený. Rusko zaostávalo za Európou, pomalšie sa politický aekonomický rozvíjalo.Dlho 

tam pretrvával feudálny spoločenský systém anevoľníctvo, ktoré bolo zrušené až vroku 1861. 

Avšak od čias Petra Veľkého do spoločenského diania vRusku intenzívne prenikajú európske 

vplyvy. Niekedy boli tie vplyvy blahodarné, inokedy škodlivé. Rusko sa snažilo vyrovnať Eu-

rópe. Európe, ku ktorej cítilo súčasne náklonnosť aj nedôveru. Podobne ako vmnohých zá-

padných štátoch aj vRusku v XVIII. – XIX. storočí prebiehalo množstvo vzbúr a povstaní. 

Ale historické skúsenosti ukazujú, že vzburou, astým spojenou úplnou anarchiou, sa ešte ni-

kdy žiadna pozitívna zmena vRusku nedosiahla. Aj vzbura, ktorá sa zdala byť úplne oprávne-
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ná sa často vymykala spod kontroly aviedla kzáhube. Je to aj preto, že narozdiel od západných 

revolúcii, vktorých sa národy snažili odohodu svládou, presadenie svojich názorov apráv, rus-

ké národné povstania boli vždy akoby nedomyslené. Zmyslom vzbury bola samotná vzbura. 

To sa praktický prejavilo tak, že výsledkami povstaní neboli zásadne zmeny vpolitickom sys-

téme, ale len dosadenia na trón nových cárov, spríchodom ktorých sa žiadne kardinálne zme-

ny nekonali. Tieto neúspešné povstania nútili Rusov uvedomiť si nerealizovateľnosť svojich 

cieľov týmto agresívnym spôsobom. Keďže mali vždy málo vonkašej slobody, ponárali sa do 

seba a snívali ovnútornej slobode. Vďaka tomu dokázal ruský národ stáročia pokorne znášať 

útlak anespravodlivosť. 

A. S. Puškin stal sa odzrkadlením ducha svojho národa. Ako jeden z najpoprednejších rus-

kých literárnych predstaviteľov, je vyjadrením ruskej mentality. Apreto, som si pre analýzu 

fenoménu vzbury apokory vybrala práve jeho. 

Je ťažké jednoznačne vymedziť pojem sloboda. Je to pojem sociálny, filozofický, politický 

aj morálno-etický. Spribúdajúcimi rokmi, vedomosťami a skúsenosťami sa pre človeka mení 

obsah tohto pojmu. Preto sa aj názor Puškina na politickú avnútornú slobodu vpriebehu jeho 

života atvorby menil, ale motív voľnosti, lásky kslobode stále pretrvával. 

Puškin odzačiatku vyrástal vo francúzskom prostredí. Naokolo znel hlavne francúz-

sky jazyk avo veľkej otcovej knižnici bolo množstvo frivoľnej francúzskej literatúry 

a osvieteneckých románov Voltaira aRousseaua. Pod vplyvom tejto literatúry si už ako 

12 ročný vytvoril svoje vlastne filozofické názory a pri nástupe do lýcea vCárskom Sele 

bol hotový voľnomyšlienkár. Okrem toho vďaka stretnutiam popredných literátov us-

vojho strýka Vasilija Ľvoviča, na ktorých sa mnohokrát zúčastnil, sa formuje jeho lite-

rárny vkus. Čo sa týka politických názorov, tu bol ovplyvnený predovšetkým P. J. Čaadaje-

vom. Ktorému na znak solidarity venoval svoju báseň Čaadajevovi (K Čaadajevu). 

„Ver, priateľ, vyjde raz tá zhviezd, 

planéta šťastia, plameň mladý, 

Rusko sa nedá spánkom zviesť 

ana ruinách samovlády 

napíše naše mená česť!“ 

(Tovarišč, ver: vzojďet ona, 

Zvezda pleniťeľnogo sčastija, 

Rossija vspranet oto sna, 

Ina oblomkach samovlasťja 

Napišut naši imena!“) 
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Puškin snadšením príjma svoj nový život vLýceu. Tu vznikajú priateľstva na celý ži-

vot. 

Jeho lyrika je plná radosti, nadšenia zo života. Najčastejšími motívmi sú priateľstvo, 

láska azábava. Puškin sa spolu sďalšími mladými ľuďmi búril proti tradičným formám 

správania, aké sa od nich očakávalo, odmietal povinnosti, službu, ajeho životnou filozo-

fiou bol hedonizmus. Človek, plný vášni, ktorý túži byť šťastný, oddáva sa láske 

a zábave, čo sa často spája sužitím alkoholu, bol podľa neho slobodný človek. 

„Prisáham vám, bratia moji, 

vistom čase ja vždy rád 

rok čo rok vás pri nápoji 

budem družne spomínať!“ 

(„O druzja moji serdečny! 

Vam klianus, za stolom 

Vsiakij god v časy bespečny 

Ponimaťv ego vinom.“) 

Po skončení lýcea vstupuje Puškin v roku 1817 do služby na Ministerstve zahranič-

ných vecí v Peterburgu. Peterburské obdobie je najrevolučnejším pre Puškina, aj čo sa 

týka jeho tvorby, aj života. Zabáva sa, o jeho výstrelkoch kolujú chýry po celom Peter-

burgu. Zbližuje sa s mladými radikálmi, dekabristami. Je členom spolkov Arzamas 

a Zelená lampa. 

Práve v tomto období píše svoju Ódu Voľnosť, v ktorej vyjadril svoj názor na politickú 

slobodu a zákonnosť, oprávnenosť. Puškin sám hovorí: 

„Dosť bola nežná lýra v móde... 

Chcem svetu spievať o Slobode 

a zlo na trónoch poraziť“  

(„Razbej iznežennuju liru... 

Choču vospeť svobodu miru 

Na tronach poraziť porok.“) 

Oslavuje zákonnosť, stavia ju nad všetko ostatné. Práve nedodržiavanie zákonov vedie 

podľa neho k pohromám a tyranii. 

„Tam plemenu sa nedarí, 

kde zákon spí!Vždy tam je po ňom, 

kde národy či vladári 

si, čo chcú, robia so Zákonom“ 
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(„I gore, gore plemenam, 

Gde dremlet on neostorožno, 

Gde iľ narodu, iľ carjam 

Zakonom vlastvovať vozmožno!“) 

Toto tvrdenie ďalej podporuje príkladmi z histórie, a to udalosťami z Francúzskej revolúcie 

a vraždou Pavla I.. Na príklade Pavla I. ukazuje, že každá týrania vedie k prevratu, k smrti 

samého tyrana. Nesúhlasí s ničím neobmedzenou vládou, despotickým samoderžavím. Pod 

vplyvom osvieteneckých myšlienok XVIII. storočia hovorí, že samoderžavie musí byť obme-

dzené zákonom, iba v takom prípade nenastane anarchia, svojvôľa ľudu. 

„Králi! Vám zákon dal ten trón 

aj veniec – nie je od prírody. 

Zákon vás dvíha nad národy – 

No podliehate pod Zákon.“ 

(„Vladyki! Vam venec i tron 

Dajet zakon – a ne priroda, 

Stojite vyše vy naroda, 

No večnyj vyše vas zakon.“) 

V ďalšej básni, Dedina (Derevňa) sa dotýka najcitlivejšieho miesta, nevoľníctva. Vidí, aký 

je jeho národ utláčaný, a túži to zmeniť: „Oj, kiežby tak môj hlas srdciami vedel otriasť“ 

(„O, esli b golos moj umel serdca trevožiť!“) 

Odmieta nevoľníctvo a vládu, ktorá ho podporuje, hoci je proti prirodzenému právu každé-

ho na slobodu. 

„to panstvo divoké, bez citu, bez zákonov 

vzalo si s palicou násilia napokon 

roľníkov majetok, jeho čas, jeho prácu.“ 

(„Zdes barstvo dikoje, bez čuvstva, bez zakona, 

Prisvojilo sebe nasiľstvennoj lozoj 

I trud, i sobstvennosť, i vremja zemleďeľca.“) 

Touto básňou vyjadruje svoju, aj ďalších revolučne naladených mladých šľachticov, túžbu 

po slobodnej vlasti. 
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„Uzriem raz, priatelia, svoj národ bez útlaku 

a rabstvo zvrhnuté z cárovej milosti“ 

(„Uvižu ľ, odruzja, narod neugnetennyj 

Irabstva, padšeje po maniju carja,“) 

Okrem toho píše epigramy na Arakčejeva, na svojich priateľov, aaj na samotného cá-

ra Alexandra I. (oňom je napríklad jeho epigram TY a JA). 

Sú často urážlivé, drzé, a niekedy aj nespravodlivé. Keďže jeho správanie vyvoláva čoraz 

väčšie pobúrenie cára, je Puškin v roku 1820 vypovedaný z Peterburgu na juh Ruska. 

No vyhnanstvo neskrotilo Puškina, tak ako by si to želal cár. Tak zvané Južné obdobie je 

obdobím krajného romantizmu v jeho tvorbe. Jeho vzorom sa stáva Byron. 

Podobne ako Byronov hrdina aj jeho hrdinovia trpia hlbokou melanchóliou, búria sa a túžia 

utiecť zo spoločnosti. Príkladom je jeho Aleko z Cigánov. 

Tu vznikajú aj mnohé revolučne ladené básne ako je Kindžal a Väzeň. 

Dá sa povedať, že túto etapu jeho tvorby uzatvára báseň Moru, ktorú napísal už v Michaj-

lovskom. Nie je to len rozlúčka s morom, ale aj s minulosťou. Puškin sa lúči so svojimi radi-

kálnymi názormi. Búrka, ktorá burácala v duši romantika pomaly utícha a ustupuje miesto 

harmónii. 

„Zbohom buď, živel, voľný príval! 

Naposled ešte predo mnou 

Si svoje modré vlny vyvaľ 

A žiar krásou neskrotnou“ 

(„Prošaj, svobodnaja stichija! 

V poslednij raz peredo mnoj 

Ty katiš volny golubyje 

I blešeš gordoju krasoj.“) 

A naozaj, po neusporiadanom búrlivom živote na Juhu, plnom hýrenia a súbojov, Puškin 

začína v Michajlovskom v kľude pracovať. Začína sa zaujímať o naozajstný život ruského 

ľudu, o ľudovú kultúru. Sleduje jeho správanie a zvyky, študuje ľudový, prostoreký jazyk.Tu, 

sa formuje jeho politický svetonázor, ktorý sa zakladá na presvedčení, že dejiny netvoria vše-

tci, a preto by aj štát nemali riadiť masy, obyčajný ľud, ale vyvolení, vodcovia, významné 

osobnosti. Je založený aj na tom, že Puškin bol úprimne proti všetkým násilným prevratom. 
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Po povstaní dekabristov, Puškin začína vidieť mnohé veci v inom svetle. Kým v mladosti 

romantický ospevuje voľnosť a bojuje za slobodu s tým, že verí v jej skoré víťazstvo, teraz si 

začína čoraz viac uvedomovať nezlučiteľnosť svojich romantických ideálov s reálnou skutoč-

nosťou. Napriek tomu sa Puškin svojích ideálov nezrieka. 

„spievam zas hymny nadšené 

a rúcho ešte zmočené 

na slnci pod skalou si suším“ 

(„Ja gimny prežnije poju 

I rizu vlažnuju moju 

Sušu na solnce pod skaloju.“) 

Zrelý Puškin prehodnocuje svoje doterajšie chápanie pojmu sloboda. Uvedomuje si, že 

vnútorná sloboda je oveľa dôležitejšia, ako vonkajšia sloboda. Čo píše aj v básni Z Pindemo-

teho (Iz Pindemonti): 

„Ja si však vzácnejších práv radšej doprajem; 

po vyššej voľnosti prahne hlas poézie...“ 

(„Inyje, lučšije mne dorogi prava; 

Inaja, lučšaja potrebna mne svoboda:“) 

Takéto už nie politické, ale filozofické chápanie slobody, mu nebráni spievať svoje „hym-

ny“, ale zároveň ho núti viacej rozmýšľať nad ľudstvom a životom vo všeobecnosti. Okrem 

iného cíti, že ľudstvo nielenže nie je schopné bojovať za slobodu, ale dokonca ju ani nedokáže 

prijať. 

„Národy radšej pásť sa pôjdu. 

Zobúdzaj ich, vrav o cti, krič! 

Či stáda stoja o slobodu? 

Rezať ich, strihať, a viac nič. 

Ich dedičstvom je z rodu k rodu 

Len jarmo s liativcom a bič.“ 

(„Pasiťes, mirnyje narody! 

Vas ne razbudit česti klič. 

K čemu stadam dary svobody? 

Ich dolžno rezať ili strič 
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Nasledstvo ich iz roda v rody 

Jarmo s gremuškami da bič.“) 

Vidí, že všetké revolučné volania k ľudu sú zbytočné, že človek musí najprv získať vnútor-

nú slobodu a nie vonkajšiu, politickú. Stále chce, aby jeho národ bol slobodný, no uznáva, že 

sám národ nedokáže nič. Potrebuje silného vodcu, spravodlivého monarchu. Ľudské masy sa 

vždy len prispôsobujú vôli silnejších, výnimočných jedincov. Ľudí treba viesť, smerovať. 

A možno aj o tom je dráma Boris Godunov. Možno práve to chcel povedať jej záverom: Ľud 

mlčí. Ľud mlčí, pretože nie je schopný samostatne niečo zmeniť. Čaká na príchod nových hr-

dinov. Ľud síce tvorí dejiny, ale vlastne je len nástrojom v rukách šikovných rečníkov a vod-

cov. Aj preto Puškin prestáva bojovať za absolútnu romantickú slobodu, hoci do konca svojho 

života bude viesť boj proti cenzúre, za slobodu slova, ktorá je pre básnika nevyhnutná. 

„Za každú poému, 

za verše účty klásť len sebe samému, 

tvorbou sa ukájať; pre moc či livrej dvornú 

v ničom si nekriviť myseľ, česť, šiju rovnú;“ 

(„Nikomu 

otčeta ne davať, sebe liš samomu 

Služiť i ugoždať; dľa vlasti, dľa livrei 

Ne gnuť ni sovesti, ni pomyslov, ni šeji;“) 

Ďalej ho zaujíma téma básnik a jeho poslanie. Svoj názor vyjadruje v básni Prorok. Hovo-

rí, že úlohou básnika, a teda aj jeho, nemá byť snaha zmeniť a prevychovať ľudí. Poézia má 

zanechať dojem v duši človeka, má slúžiť duchovnému povzneseniu, prebúdzať to dobré, čo 

je v každom z nás. Apeluje nie na rozum, ale na srdcia ľudí. 

„choď svetom a sám srdcia ľudí 

ohnivým slovom zapaľuj.“ 

(„I obchoďa moria i zemli, 

Glagolom žgi serdca ľudej.“) 

Túto tému ďalej rozvíja v básni Exegi monumentum (Ja pamiatnik sebe vozdvig neruko-

tvornyj) z roku 1836, kde hovorí, že on svoju úlohu splnil. 

„A ľúbiť, ctiť si ma bude ľud dlho preto, 

že som mu spieval o citoch šľachetných, 
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že v časoch krutosti voľnosť som vzýval sväto 

a žiadal milosť pre biedných“ 

(„I dolgo budu tem ľubezen ja narodu, 

Čto čuvstva dobryje ja liroj probuždal, 

Čto v moj žestokij vek vosslavil ja svobodu 

I milosť k padšim prizyval.“) 

Koncom 20-tých rokov v tvorbe Puškina znejú čoraz silnejšie filozofické a morálno-etické 

motívy. Rozmýšľa nad životom a smrťou: 

„Vravím si: roky letia krásne 

nevieš jak, kde, no akosi 

život už skoro aj nám zhasne, 

smrť si nás všetkých pokosí.“ 

(„Ja govoru: promčatsja gody, 

I skoľko zdes ni vidno nas, 

My vse sojdem pod večny svody 

I čej-nibuď už blizok čas.“) 

V Malých tragédiách, ktoré napísal počas svojho najproduktívnejšieho obdobia, Bolodin-

skej jeseni, sa Puškin venuje dôležitým mravným otázkam. Ukazuje, že odklon od mravných 

zákonov môže priviesť k úplnej degradácii človeka. 

V dielach, ktoré vznikli v posledných rokov Puškinovho života (napr.: Rozlúčka; A navští-

vil som zas ten zemský kútik) je cítiť, že sa autor zmieril so svojím osudom a pokorne očaká-

va príchod smrti. 

„Je čas už, drahá, čas!“ 

(„Pora, moj drug, pora! Pokoja serdce prosit“) 

A tá naozaj prichádza. Zomiera 8. februára 1837 na následky zranenia, ktoré utrpel v súboji 

s mladým Francúzom Georgom d’Anthésom. 

 

Puškin prešiel vo svojom živote a vo svojej tvorbe aj etapou vzbury, aj etapou pokory. Jeho 

duševný vývoj smeruje od ateizmu k viere, od revolučného buričstva ku konzervatívnemu 

monarchizmu, od romantického uctievania slobody, k uvedomeniu si reálnej skutočnosti. 
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V živote aj tvorbe Puškina sa presne odzrkadlila túžba jeho národa po slobode. Puškina zau-

jímala otázka prečo človek aj napriek neustálym snahám nemôže dosiahnuť svoju vysnívanú, 

nikým a ničím neobmedzovanú slobodu? Odpoveď nájdeme v jeho vlastných dielach. Podľa 

Puškina ju nenachádzajú len tí, ktorí hľadajú na nesprávnom mieste. Ľudia hlúpo bojujú a ani 

si neuvedomujú, že v skutočnosti bojujú len s veternými mlynmi. Snažia sa o vonkajšiu slo-

bodu, lenže všetky ich vzbury sú zbytočné. Puškin pochopil podstatu ruskej vzbury, ktorá je 

„nezmyselná a neľútostná“. Podľa neho naozajstná sloboda musí byť v prvom rade vnútorná, 

pretože vnútorná sloboda je možná aj bez vonkajšej, ale nie naopak. 
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