
ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799 – 1837)



ŽIVOTOPISNÝ PŘEHLED:

 Básník , prozaik a dramatik. Výrazná 

osobnost ruské literatury.

 Narozen v aristokratické rodině, studia na 

lyceu v Carském Selu – výchova šlechtických 

synů pro státní služby.

 Po studiích pracoval na ministerstvu 

zahraničí, avšak kvůli kritice carského režimu 

poslán do vyhnanství.



ŽIVOTOPISNÝ PŘEHLED:

Po několika letech carem povolen 

návrat do Petrohradu, zbytek života 

však byl pod policejním dozorem.

V roce 1831 se oženil s vyhlášenou 

petrohradskou krasavicí, což mu 

vyneslo hodnost nejnižšího komorníka u 

dvoru a intriky, které přivodily jeho smrt 

– zemřel po smrtelném zranění v souboji. 



DÍLO:

 V I. fázi tvorby básně se sociálními motivy, 

elegie, vznešené ódy a pohádkový epos Ruslan a 

Ludmila.

 II. fáze – vliv romantismu:

Básnické povídky:

Kavkazský zajatec



DÍLO:

 III. fáze tvorby:

Povídky s prvky realismu a díla inspirovaná 

historií:

Piková dáma - povídka

Boris Godunov - drama

Měděný jezdec – poéma

Kapitánská dcerka - román



EVŽEN ONĚGIN

 Román ve verších, vrchol Puškinovy tvorby.

Dokončen v roce 1831. 

Spojuje se zde romantismus s realismem.

Kritický popis ruské společnosti. Hlavní hrdina je 

typickým představitelem aristokratické 

společnosti v Rusku v 1. pol. 19. století. 

Oněgin = typ tzv. zbytečného člověka –

znuděný, znechucený stereotypním životem, 

přestože je mladý a nadaný, nenalézá smysl 

života, citově vyprahlý.



EVŽEN ONĚGIN

 Děj se odehrává ve 20. letech 19. století.

 Evžen Oněgin žije z dědictví svých rodičů, 
postupně jej hýřivý život uvede v dluhy, které 
vyřeší další dědictví – smrt bohatého strýce 
přivede Oněgina na venkov. Zpočátku se snaží 
najít nový smysl života, ale i venkovský život 
jej brzy začne nudit. Spřátelí se s mladým 
básníkem Lenským, který je pravým opakem 
Oněgina – upřímný, citově založený, 
optimistický. Lenský jej seznámí se svou 
snoubenkou Olgou Larinovou a její mladší 
sestrou Taťánou, která se do Oněgina
zamiluje.



EVŽEN ONĚGIN

Ze svých citů se vyzná v dopise, avšak 

Oněgin její lásku odmítá a aby ji utvrdil ve 

svém postoji, začne koketovat s její sestrou.

Lenský jej za to vyzve na souboj, při kterém 

jej Oněgin zastřelí.

Oněgin cestuje po světě, po třech letech se vrací 

do Moskvy, kde se setkává s Taťánou. Po sňatku 

se starším generálem se z ní stala krásná a všemi 

obdivovaná žena. Okouzlila i Oněgina, který ji 

přemlouvá, aby s ním odešla. Taťána však odmítá 

opustit manžela, přestože Oněgina stále miluje.





TAŤÁNIN DOPIS ONĚGINOVI

„Já píši vám - co mohu více? 

Co ještě mohu dodati?

Teď vím, že máte právo sice 

mne pohrdáním trestati, 

leč ještě věřím, nešťastnice, 

že mne váš milosrdný soud 

nemůže přece zavrhnout.

Já nejdřív mlčeti jsem chtěla;

a věřte: nebyl byste znal 

nikdy můj ostýchavý žal, 

kdybych jen stín naděje měla,

že třeba jednou za týden 

vás u nás na vsi uzřím jen, 

abych vám slůvko mohla říci

a v duchu vaši tvář a hlas, 

než znovu navštívíte nás,

dnem nocí abych mohla stříci...

Však řekli, že jste samotář. 

Že na vsi nudíte se, víme. 

A my... z nás věru nejde zář,

třebaže ze srdce vás ctíme.

Proč jenom, proč jste přišel k nám?

Já v žalu opuštěné vsi té 

bych neznala vás, jak vás znám, 

ba ani žal, jejž pochopíte. 

Mé zármutky, v tmách duše skryté, 

by smířil čas, pak (kdož to ví?)

bych zadala se mužovi 

a byla mu i věrnou ženo

u i ctnostnou matkou usmířenou. 

Jiného?... Ne již. V světě ráda 

nikoho nemohu mít já. 

Tak si to prozřetelnost žádá... 

Tak chtějí nebesa: Jsem tvá. 

Můj celý život mi tě slíbil, 

tys musel, musel přijíti.

Tys ten, jenž Bohem seslán mi byl 

až do hrobu mě chrániti... 

Byls vidinou mých nočních snění,

už drahý mi, když nezřený, 

tvůj zrak mě mučil plameny,

tvůj hlas zněl v touhy rozeznění



a nebyl to jen sen — jak zvon! 

Jen vstoupil jsi, už jsem tě znala, 

a ztrnulá jsem, tvář mi vzplála, 

hlas nitra řekl mi: Toť on ! 

Och, ano... Já tě slýchávala, 

tys tiše se mnou rozmlouval,

když chudákům jsem pomáhala

i když jsem v prosbách klekávala 

za zmatené své duše žal. 

Zda tys to, přízraku můj milý, 

se do světnice v oné chvíli 

průzračnou nocí nesnesl, 

nepostál tiše nad pelestí? 

A slova naděje a štěstí 

zdas v útěchu mi nehlesl? 

Kdo jsi? Můj anděl ochranitel? 

Či úskočný můj pokušitel? 

Viď, zbavíš mě mých zmatků těch?

Snad je to klam, jenž svými stíny

v mou nezkušenou duši leh!

A mně je souzen osud jiný...

Děj se, co děj! Já osud svůj 

dnes do rukou tvých svěřuji ti. 

Modlím se k tobě: Při mně stůj, 

mé slzy v dlaně tvé se řítí... 

A uvaž: já zde sama jsem, 

a nikdo mi tu rady nedá. 

A musím zahynouti, běda,

i se svým němým úžasem.

I čekám tě. Přijď, vytoužený. 

Buď lásku najevo mi dej, 

či těžké sny mé zpřetrhej, 

ať stihne mě trest zasloužený! 

I končím! Hrůzno mi číst psaní... 

Já studem, strachy umírám... 

Však vím, že vaše čest mě chrání,

a směle svěřuji se vám..."


