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1 Cieľ práce

V  nasledujúcej  práci  sa  pokúsime  analyzovať  konkrétne  obrazové,  respektíve  textové

pramene z knihy, ktorú považujeme za historický prameň. Overíme, či je tento prameň vierohodný a

postavený na  faktoch porovnávaním so sekundárnymi prameňmi.  Ako druhotný prameň sme si

zvolili knihu Cestovanie z Petrohradu do Moskvy (ďalej len Cesta), ktorú napísal sám N. Radiščev

a našou snahou bude tiež zistiť, čo majú tieto dve knihy spoločné. 

2 Primárny prameň

2.1 Všeobecný popis prameňa

Kniha je  písaná  v ruskom jazyku a  zostavovateľom je  O.  A.  Pini  s  úpravami  od  G.  P.

Makogonenka. Jej celý názov je „A. N. Radiščev v portrétoch, ilustráciach, dokumentoch. (Príručka

pre učiteľov)“. Publikácia bola vydaná v Leningrade, dnešom Petrohrade v roku 1961 v náklade 17

000 kusov. 

2.2 Kapitoly prameňa

V  knihe,  ktorá  je  rozdelená  do  šiestich  hlavných  kapitol,  predslovu  od  Mokagenka  a

samostatnej časti, v ktorej sú zhromaždené dôležité dátumy v živote a tvorbe Radiščeva nájdeme

rôzne obrázky, fotografie, či texty, ktoré sa spájajú so životom tohto spisovateľa. 

Kapitoly  sa  venujú  jeho  detstvu  a  obdobiu,  strávenom  na  univerzite,  knihe  Cesta  z

Petrohradu do Moskvy, obdobiu vyhnanstva na Sibíri, či jeho posledným rokom. 

Za pre nás najzaujímavejšiu považujeme práve kapitolu s názvom  „Cesta z Petrohradu do

Moskvy“, z ktorej sme sa rozhodli analyzovať konkrétny prameň a v ďalšej časti práce plánujeme

využiť  aj  rovnomennú  knihu  napísanú  Radiščevom ako  ďalší  zdroj,  z  ktorého  možno  čerpať

informácie.

2.3 Kapitola „Cesta z Petrohradu do Moskvy“

V tejto časti nájdeme presne 81 obrázkových prameňov a 57 krátkych textov, ktoré sú buď

prepisom obrázku zachytávajúceho text, alebo úryvkami z vyššie menovaného druhotného prameňa,

teda z Cesty. Tieto krátke texty predstavujú úryvky z jednotlivých kapitol knihy, ktoré sa spájajú so

zobrazenými obrázkami či fotografiami v našom prameni a popisujú konkrétnu situáciu, či postrehy

autora, ktoré sa mu naskytli počas cestovania.

3



Pre konkrétnejšiu predstavu nižšie uvádzam niekoľko vybraných obrázkových prameňov z tejto

kapitoly:

 titulný list z prvého vydania Cesty (1790), 

 Radiščev píše svoju knihu, výkres namaľovaný A. I. Borodinom (1949), 

 fotorgrafia prvej strany rukopisu z vyššie menovanej knihy, 

 obrázok  historickej  mapy  z  18.  storočia,  na  ktorej  je  vyznačená  trasa  Petrohradsko-

Moskovskej cesty, 

 akvarelový obraz „Spievajúci slepci“, namaľovaný I. A. Ermenevom (18. storočie),

 akvarelový obraz „Roľník, ktorý orie“, namaľovaný D. Atkinsonom (18.storočie), 

 Fotografia olejomaľby „Aukcia“, namaľovaného N. V. Hevrevom (1866),

 „Predaj roľníkov nevoľníkov“, výkres A. N. Samochvalova (1949), 

 akvarelový obraz „Pohľad na odvádzanie“, namaľovaný M. S. Rodinovom (1949),

 obrázok poslednej strany primárneho rukopisu Cesty so schválením k vytlačeniu,

 akvarelový obraz „Ruská izba“, namaľovaný D. Atkinsonom (18.storočie),

3 Kniha „Cesta z Petrohradu do Moskvy“

3.1 O knihe všeobecne

Vytlačená a vydaná v počte približne 640-650 kusov bola v roku 1790 na základe povolenia

vydaného 22.júla 1789 policajným riaditeľom Nikitom Rylejevom, predsedom cenzúrneho zboru v

Petrohrade. Pri tlači, ktorá sa konala v jeho vlastnom dome na Grjaznej ulici (dnešná Maratova

ulica) mu pomáhali jeho ľudia, jeho kolegu z colného úradu Bogomolova nevynímajúc. Do predaja

sa dostalo prvých 25 kusov, konkrétne kupcovi Zotovi, po skvelej odozve autor poslal ešte sedem

výtlačkov svojim známym, no ďalšie exempláre sa už do predaja podľa slov Radiščeva nedostali.1 

Po tom, ako sa dielo dostalo k panovníčke Kataríne II., meno autora už bolo známe a ona

sama, vydesená tým, čo sa jej dostalo do rúk nazvala Radiščeva „Rebelom horším než Pugačov“,2

Zotov bol zatknutý a výtlačky prikázala dať  spáliť. Okrem predaných a darovaných kusov sa pri

vyšetrovaní zistilo, že niekoľko kusov sa „stratilo“, nikto teda presne nevedel, koľko kníh sa dostalo

do obehu, no predpokladá sa, že to bolo 32-70 kusov.3 Sám autor bol za toto dielo odsúdený k smrti,

no prvotný ortieľ  bol  neskôr  zmiernený na  poslanie  do vyhnanstva.  Tento pobyt  však  autorovi

1   RADIŠČEV, A. N. Cesta z Petrohradu do Moskvy. 1954, str. 231
2 Dostupné na internete: <http://s1226.narod.ru/literature/sochinenia/radizev2.htm> 
3 RADIŠČEV, A. N. Cesta z Petrohradu do Moskvy. 1954, str. 231
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neprospel a  po milosti  od Alexandra I.  spáchal  samovraždu.  Vošiel  do dejín ako prvý hrdina a

mučeník ruskej revolúcie.4 

Napriek tomu, že vydania boli na príkaz cárovnej zničené, prepis diela sa šíril medzi ruským

ľudom aj naďalej a hoci sa vláda snažila, aby ľudia na toto dielo zabudli, všetky jej snahy boli

márne. Po sto rokoch, počas ktorých bola zakázaná ju ako prvý znovu vydal A. I. Gercen v roku

1858, vo svojej tlačiarni v Londýne. Všetok náklad publikovaný v roku 1872 A. A. Čerkesovom bol

zničený.  K storočiu vydania knihy dostal  potom povolenie ju  vytlačiť  A. S.  Suvorin,  no len v

limitovanom počte 100 kusov. Až prvá ruská revolúcia (1905-1907) oslobodila dielo spod zákazu

tlače.5

Túto knihu možno považovať za Radiščevovo najvýznamnejšie prozaické dielo6 napísané v

rokoch 1784-1789. Dôležité je tiež podotknúť, že veľká časť bola napísaná až po vrátení rukopisu z

cenzúry, teda po 22. júli 1789.7 

Ide o súbor čŕt,  alegórií,  pozorovaní a úvah o vtedajšom ruskom živote, hlavne o ruskej

feudálnej  dedine.  Z  dôvodu  taktiky,  ale  tiež  pre  vtedajšiu  záľubu  sentimentalizmu,  bolo  dielo

štylizované ako úryvky z jeho osobného cestovného denníku. Kniha ako celok výrazne prekročila

medze  bežného  osvietenského  kriticizmu  a  vyznieva  tak  ako  odcudzovanie  celého  vtedajšieho

panovacieho  poriadku.  Okrem  silného  postoja  proti  feudálnemu  útlaku  tu  nájdeme  množstvo

priamych obrazov, akými sú napríklad odhalenia samotných nevoľníkov o drsných skutočnostiach

nevoľníckeho života, keď priamo opisujú zúfalú sociálnu situáciu, v akej žijú a tiež aké ponižujúce

a bezprávne je ich postavenie v spoločnosti. Autor tu tiež nastavuje pomyslené zrkadlo cárskemu

súdnictvu, cenzúre, úplatkárstvu, rozmarnosti panstva. Veľmi hrozivo vyznievajú scény násilného

rozdeľovania rodín, zneužívanie žien, predávanie detí a iné. Realistické pasáže sa striedajú s priamo

adresovanými  reflexiami,  v  ktorých  sa  autor  snaží  naznačiť,  či  už  v  prvej  osobe,  alebo

prostredníctvom fiktívnych postáv svoje spoločenské predstavy a ideály.

Táto  kniha  predstavovala  niečo  nové  v  ruskej  literatúre,  ľudia  volali  po  odplate,  boli

presvedčení  o  potrebe  ľudovej  revolúcie  v  Rusku  a  takéto  odozvy  malo  len  malé  množstvo

neskorších spisovateľov z ruského prostredia.8 

4 PAROLEK, R., HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. 1976, str. 34
5 Dostupné na internete: <http://www.obook.ru/content/52-путешествие-из-петербурга-в-москву-радищев-

александр-николаевич>
6 PAROLEK, R., HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. 1976, str. 34
7 RADIŠČEV, A. N. Cesta z Petrohradu do Moskvy. 1954, str. 231
8 PAROLEK, R., HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. 1976, str. 35
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3.2 Podrobnejší rozbor knihy a jednotlivých kapitol

Názvy jednotlivých kapitol knihy predstavujú (okrem kapitoly „Z novgorodského letopisu“

a „Odchod“) jednotlivé stanice, ktorými prechádzal na svojej ceste a pomenované sú teda podľa

jednotlivých ruských miest, ktoré sú vyznačené aj na mape z 18. storočia, ktorú sme si vybrali k

hlavnej analýze. 

Kniha  sa  začína  akoby  predslovom,  respektíve  listom  adresovaným  „najdrahšiemu

priateľovi“, pokračuje kapitolou s názvom „Odchod“ a potom nasledujú jednotlivé zastávky: Sofija,

Tosna,  Ljubani,  Čudov,  Spasskaja  Polesť,  Podberezje,  Novgorod,  Bronnicy,  Zajcovo,  Kresťcy,

Jaželbicy,  Valdaji,  Jedrovo,  Chotilov,  Vyšnij  Voločok,  Vydropusk,  Toržok,  Mednoje,  Tver,

Gorodnja, Zavidovo, Klin, Peški, Čornaja Grjaz, prepísané z ruského originálu do latinky.

4 Analýza konkrétnych obrázkových prameňov a textov

Nakoľko sa v nami zvolenej kapitole nachádza veľké množstvo obrázkov a všetky súvisia s

autorovým cestovaním a  Cestou,  rozhodli  sme sa nižšie  analyzovať  hlavne obrázok historickej

mapy a len niekoľko ďalších vybraných obrázkov a pokúsime sa tiež objasniť, prečo práve tieto

obrazy boli v knihe použité a ako súvisia s krátkymi textami priloženými pod obrázkami.

Za úplne  najzaujímavejší  pokladáme obrázok historickej  mapy z 18.  storočia.  Na nej  je

podrobne  zachytená  trasa  putovania  Radiščeva  z  Petrohradu  do  Moskvy.  Práve  vďaka  presne

vyznačenej trase medzi jednotlivými mestami a tiež číselnými hodnotami uvádzajúcimi vzdialenosti

medzi jednotlivými zastávkami si môže čitateľ knihy alebo tejto mapy utvoriť lepšiu predstavu o

autorovej ceste a  vytvoriť si tak komplexnejší obraz o celom jeho putovaní. 

Mapa, hoci je skôr geografická než politická nie je úplne podrobná v celom svojom rozsahu,

sústredí sa na túto konkrétnu cestu a jej blízke okolie, čo znamená, že okrem miest zastavenia/trasy

sú tu zaznačené už len niektoré povodia riek, jazerá, okolité mestá či hory.

V pravom hornom rohu sa nachádza malé miesto s ozdobným okrajom, kde je text, ktorý

slúži  ako  vysvetlivka  k  číslam  na  hornom  a  spodnom  okraji  mapy.  Originálne  znenie  znie:

„Примечаніе. Числа въ верху значатъ сколько едучи въ Москву часы отставать или меньше

казать должны какъ въ Санктпетербургъ а въ низу сколько оные на обратномъ пути больше

кажутъ, нежели въ Москве. “  To môžeme voľne preložiť asi takto: Horné čísla značia, o koľko

musí idúci z Moskvy hodinky posunúť dopredu alebo dozadu, než v Petrohrade a dolné čísla značia,

o koľko viac ukazujú hodinky cestou späť než v Moskve. 

Takáto vysvetlivka nám teda natíska otázky, či v osemnástom storočí existovalo nejaké iné
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určovanie času, než v dnešnej dobe. Vyvoláva v nás pochybnosti, či už existovali dnešné časové

pásma. 

Keď sa teda bližšie prezrieme na čísla vidíme tieto hodnoty: XII, 55, 52, 43, 41, 40, 30,

32XI, z čoho vyplýva, že sa skôr jedná o minúty, než hodiny, nakoľko sú hodnoty príliš vysoké. Ak

si vezmeme posun napríklad medzi mestom Krest'cy a Jedrovo, musel by posun podľa mapy byť 2

hodiny, no už medzi mestom Krest'cy a Bronnicy je to 9 hodín, čo pri vyznačených kilometroch – v

prvom prípade ide o vzdialenosť 84km a v druhom 61km – nedáva príliš veľký zmysel.

Preštudovali sme preto vývin časových pásiem vo svete, ktorý nám hovorí nasledovné: 17.

storočie  možno  považovať  za  obdobie,  ktoré  ovplyvnilo  vznik  časových  pásiem  a  spája  sa  s

kráľovským observatóriom v Greenwichi, vybudovanom v roku 1675. V roku 1840 bol stanovený

štandardný čas a začal platiť v Anglicku, Škótsku a Walese. Začiatkom 19. storočia platil na väčšine

miest na Zemi, teda aj v Európe, pravý miestny čas.9  Dospeli sme teda k záveru, že na mape z 18.

storočia ešte o časových pásmach ani nechyrovali, preto bola táto číselná stupnica dôležitou časťou

pre orientáciu v čase na rôznych miestach vtedajšieho Ruska. 

Pre úplnosť môžeme dodať vysvetlenie,  ako to bolo s  časom ruským. V európskej  časti

Ruska začal platiť v 19. storočí miestny moskovský čas, ktorý bol oproti času nultého pásma v

predstihu o 2hodiny 30minút 20sekúnd a 31.decembra 1879 bol upravený na moskovský čas, ktorý

je  bol  pri  porovnaní  s  Greenwichom napred  o  2hodiny  30  minút.  Tento  čas  potom platil  do

16.7.1916. V roku 1919 došlo k ďalšej zmene, tentokrát bol zavedený čas GMT +4. V rokoch 1922

až 1930 bol  potom používaný pásmový čas  s  dvojhodinovým predstihom pred GMT, teda čas,

porovnateľný s východoeurópskym časovým pásmom dnes. 21.6.1930 bol zavedený moskovský čas

ako ho poznáme dnes, tri hodiny pred nultým časovým pásmom.10 Z toho teraz jasne vyplýva, že

naša pochybnosť o existencii časových pásiem v Rusku v 18. storočí bola skutočne opodstatnená. 

V ľavom dolnom rohu je tak isto malé oválne miesto s ozdobenými okrajmi a vo vnútri je

nápis „Трактъ отъ Москвы до С. Петербурга“, teda „cesta z Moskvy do Petrohradu“, hneď vedľa

ktorého je ilustrácia človeka idúceho na koni. Jazdec má riadne postrojeného koňa, na sebe okrem

odevu aj klobúk a pravdepodobne drží v ruke trúbu/roh a smeruje do mesta. Keďže v 18. storočí bol

hlavným mestom Petrohrad, je možné, že táto kresba má zobrazovať možno aj samotného autora,

ktorý na ceste z  Moskvy videl hrozné údely jednoduchého ľudu a hlasnou trúbou sa snaží vykričať

to  na  celé  hlavné  mesto.  Trúba  by  tým  pádom  v  prenesenom  význame  mohla  predstavovať

Radiščevovu knihu, ktorá mala otvoriť ľuďom oči a poukázať na to, ako sa naozaj žilo, aby ľudia

9 Dostupné na internete: <http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2010-geo/2010_Navratil.pdf >
10 Dostupné na internete: <http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2010-geo/2010_Navratil.pdf >
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nezatvárali oči, ale konali. 

Uhlopriečne  je  nápis  „першпектива“,  ktorý  v  dnešnej  ruštine  nahradilo  slovo

„перспектива“. Nápis  na  mape  je  výrazom z  osemnásteho storočia,  ktorý  znamená  pohľad  na

mesto, mestskú ulicu. Použitie tohto výrazu namiesto toho, ktorý sa bežne používa dnes nám spolu s

textami v hornom aj dolnom rohu na prvý pohľad naznačí, že ide o mapu historickú, z doby, keď sa

ešte používali iné znaky ako v dnešnej ruštine. 

Zaujímavé  je  tiež,  že  text  je  písaný starou ruštinou,  používanou do reformy 1917-1918

(23.11.1917  bol  schválený  Dekrét  o  zavedení  nového  pravopisu  a  10.10.1918  bol  schválený

špeciálny dekrét, potvrdzujúci predchádzajúci dekrét)11. Napríklad tvrdý znak je aj na konci slov,

používa  sa starý ruský znak pre  dnešné písmená „е“ a  „ф“,  ale  napríklad  písmeno i  je  okrem

nadpisu písané už v podobe dnešného ruského i, teda znakom „и“. To v nás vyvoláva ďalšiu otázku,

z akých rokov osemnásteho storočia je mapa kreslená a domnievame sa, že by to mohol byť koniec

tohto storočia, kedy sa už k reforme možno schyľovalo a najpravdepodobnejšie to budú teda roky

tesne pred vydaním Radiščevovej knihy, teda doba okolo roku 1790. 

Tieto všetky postrehy nás teda vedú k myšlienke, že mapa bola kreslená zrejme na prosbu

samotného Radiščeva, prípadne výlučne na účely vyznačenia cestovnej trasy a jeho osobné potreby.

 

Pri  obrazoch  predaja  roľníkov  sú  texty zo  stanice  Mednoje  a  tiež  úryvok  z  textu  V.  I.

Semevského „Roľníci v dobe vládnutia Kataríny II“, v ktorých sa píše, že mužská duša sa predávala

po 100 - 120 rubľov a ľudia, ktorí boli vyučení v nejakom odbore, remesle, alebo umení stáli viac.

Tak napríklad istý Potemkin kúpil od poľného maršala Razumovskogo orchester muzikantov za 40

tisíc rubľov. Tak isto to fungovalo u žien. Obyčajná žena, ničomu nevyučená sa cenila na menej než

vyučená chyžná. Istý pán Suvorov sa však dozvedel, že v Moskve sa dá nevyučená žena kúpiť už za

50 rubľov a taká, ktorá vie šiť, umývať a škrobiť za rubľov 80.

V texte od Radiščeva z kapitoly Mednoje sa tiež dozvedáme, že každých sedem dní, dva

razy do týždňa celé Rusko vedelo o tom, že istý N. N. alebo B. B nechce platiť to, čo si prenajal,

alebo vzal a vzaté buď prehral, alebo precestoval, prepil, alebo prejedol... Tak vychádzajú oznamy,

ktoré hovoria, že dnes, desať hodín do polnoci sa bude predávať dom toho a toho a s ním šesť osôb

mužského a ženského pohlavia, predaj bude pri danom dome. Záujemcovia  sa môžu pozrieť v

predstihu. 

Tieto dva úryvky sú teda jasným dôkazom o predaji mužov a žien v Rusku v časoch

11 Dostupné na internete: <http://www.publib.upol.cz/~obd/fulltext/rossic37-13.pdf >
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minulých. Na obrázku nad textom vidíme dvoch mužov sediacich za stolom, jeden je v župane,

zrejme to bude domáci pán a druhý je v obleku, klobúk prehodený cez stoličku. Pri nich stojí bosá

žena, čo by mohlo naznačovať, že ide o objekt predaja. Žena má ruky v bok, takže predaj sa jej

zjavne nepáči a tak isto osadenstvo pri dverách v rohu fotografie sa netvári veľmi nadšene. Možno

je to ich rodina, nie je isto výnimkou, že sa predávali celé rodiny do otroctva. Pán v obleku vyzerá

byť mierne rozhorčený, možno z ceny, ktorú by mal za ženu zaplatiť. Možno je to práve vyššie

spomínaný  Suvorov,  ktorý  odmieta  zaplatiť  za  ženu  100  rubľov  namiesto  50  (respektíve  120

namiesto 80). 

Pri obrázkoch zobrazujúcich typický roľnícky dom, či ruskú chalupu je úryvok zo stanice

Peški. V tom autor presne opisuje, aká bola bieda na konkrétnom prípade, ktorý sa mu stal, keď mal

pred  sebou položený  cukor.  Žena  poslala  svoje  malé  dieťa,  aby si  kúsok toho panského  jedla

vypýtal. Autor sa len udivil a pýtal sa, prečo by to malo byť jedlo panské, zatiaľ čo chlapcovi ten

kúsok cukru dal. Ona odpovedala, že preto, lebo oni sami si ho kúpiť nemôžu a páni ho jedia preto,

lebo sami si naň peniaze nezarobia. To sa vie a náš starosta si ho kupuje tiež, keď ide do Moskvy,

ale to si kupuje aj naše slzy. 

V druhom  úryvku  nájdeme  opis  tradičnej  ruskej  chalupy,  domu.  Prvý  raz  sa  poriadne

rozhliadol  po  miestnosti  a  zbadal  štyri  steny,  rovnako  ako  strop,  dopoly  zašpinené  od  sadzí,

popraskanú špinavú podlahu, pec bez komína, najlepšia ochrana pred mrazom a každé ráno dymu

plný dom, dva alebo tri hrnce, drevená čaša a namiesto tanierov misky, koryto na kŕmenie prasiat

alebo teliat, veď s nimi spia v jednej miestnosti.

Tu jasne vidíme biedu, v akej museli ľudia žiť v porovnaní s pánmi, pre ktorých bol cukor

obyčajným cukrom, ale pre chudobných to bolo niečo výnimočné, čo si nemohli dovoliť. Tak isto

pre bohatých by bolo isto neprípustné spať so svojimi domácimi zvieratami v jednej miestnosti, tak,

ako  to  bežní  ľudia  mali  vo  zvyku,  pretože  ich  tieto  zvieratá  živili  a  teda  ich  nemohli  nechať

napríklad v zime napospas osudu v niekde v mraze. 

Obrázky pripojené k týmto textom ukazujú chlapca pýtajúceho si cukor s jeho matkou držiac

ho za ramená. Oproti nemu sedí náš pocestný, ktorý je síce chrbtom, ale vidno mu malý kúsok

tváre, na ktorom, keď sa lepšie prizrieme je vidieť istý údiv. Pred ním na stole stojí krčah, ktorý

vyzerá byť hlinený, čo môže značiť,  že si návštevu cenili a vybrali kvôli nej svoj najlepší riad. Na

ďalšom zase vidíme pohľad na typickú ruskú pec, na ktorej sa aj varilo, aj spalo a teda aj vyhrievala

dom. 
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5 Záver
V tejto práci sme sa snažili analyzovať historický prameň, konkrétne jednotlivé obrázkové

pramene  z  knihy venovanej  životu  „prvého  uvedomelého  ruského  revolucionára,  vynikajúceho

spisovateľa a básnika a hlbokého materialistického filozofa“12 A. N. Radiščeva. 

Po podrobnejšom preskúmaní obrázkov a textov k nim pripojených, zároveň s prečítaním

Cesty dostávame konkrétnejšiu predstavu o vtedajšom živote na ruskom vidieku, ktorý autor tak

kritizoval. Obrázky z primárneho prameňa ukazujúce hlavne biedu, predaj ľudí, či jednoduchosť

života, akým ľudia vo vtedajšej dobe žili teda výborne dotvárajú predstavu k Ceste, ktorá sa snaží

na tieto nepriaznivé stavy života poukázať a čitateľovi tak ponúkajú komplexnejšiu predstavu. 

 

12 RADIŠČEV, A. N. Cesta z Petrohradu do Moskvy. 1954
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