
V roce 1905 dokončil malíř Miloš Jiránek (1875–1911) obraz 
Zbojnická cesta. O ambicích, které do díla vkládal, svěd-
čí mimo jiné jeho rozměry, jimž mohly ze starších prací 
konkurovat pouze Sprchy v pražském Sokole (1901–1903). 
Přesto Jiránek již následujícího roku použil rubovou stranu 
plátna pro finální verzi obrazu Na jezu. Rozhodnutí padlo 
zřejmě v květnu 1906, kdy psal své budoucí ženě, že s téma-
tem jezu začne znovu a že malbu bere jako příležitost, aby 
ukázal, že „se naučil něco od doby Sprch“. Zatímco genezi 
obrazu Na jezu představila výstava v GAVU Cheb v roce 
2019, olej Zbojnická cesta dosud nebyl přítomen na žád-
né Jiránkově přehlídce. Jaký byl tedy proces jeho vzniku 
a proč se malíř po jeho dokončení rozhodl použít rubovou 
stranu pro jiný obraz?

Fascinace Miloše Jiránka zbojnickým tématem je všeobec-
ně známa. Jiří Kotalík, který se Jiránkovým dílem dlou-
hodobě zabýval, kladl počátky umělcova zájmu o zbojnické 
téma do roku 1902. Jestliže tomu tak bylo, je nutné spojit 
tuto skutečnost s Jiránkovým pobytem na Slovácku. Malíři 
přirostla tato oblast k srdci poté, co v červnu 1902 absolvo-
val několikadenní cestu do Hodonína a Hroznové Lhoty ve 
společnosti pražských umělců, doprovázejících na Slovácko 
francouzského sochaře Augusta Rodina. Přestože region 
není z hlediska zbojnictví tak proslulý jako některé oblasti 
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Slovenska, družiny zbojníků tam podle lidových legend 
působily.

Od počátku Jiránek myslel na Zbojníky jako na cyklus ob-
razů a za tímto účelem vznikaly také první studie. Většina 
z nich je nedatovaných, takže je obtížné určit, z jakého 
roku pocházejí ty nejstarší včetně první olejové skici. Je 
pravděpodobné, že nevznikaly od roku 1902, ale až od roku 
1904. Jiránek tehdy odjel do Detvy, a to pod dojmem ze 
setkání s přítelem a výtvarným kritikem Williamem Ritte-
rem, který se právě vrátil ze středního Slovenska.

Jiránek měl před odjezdem romantické představy o Detvě, 
na čemž se podepsala zejména její pozice ve slovenské ná-
rodní mytologii. Známá báseň Andreje Sládkoviče Detvan, 
publikovaná krátce po polovině 19. století, utvářela obecně 
sdílené myšlenky o Detvě jako místu s morálně zdravým 
lidem, z něhož povstanou příští pokolení Slováků. V Če-
chách se na šíření idealistického obrazu Detvy podílela 
především Božena Němcová a o popularitě oblasti svědčí 
i založení pražského spolku slovenských studentů Detvan 
v roce 1882.

Do Detvy Jiránek vstupoval jako na exotické místo, kde 
vládnou jiné zvyky a mravy a na němž je člověk úzce spjatý 
s divokou přírodou, což je zárukou autentické kultury. Při 
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setkání s realitou však pochopil, že tato idealizace byla 
mylná. Historik umění Jaroslav Bohumil Svrček přirovnal 
Jiránkovu cestu na Slovensko a jeho následnou deziluzi 
k odjezdu Paula Gauguina na Tahiti. Zatímco francouzský 
malíř nalezl na ostrově namísto vysněné primitivní země 
všudypřítomné stopy koloniálního režimu, Jiránek narazil 
na realitu, která taktéž neodpovídala jeho očekáváním 
a již nebyl schopen zcela absorbovat. V roce 1906 navštívil 
Slovensko naposled.

Pro zbojnický cyklus byly slovenské pobyty klíčové v něko-
lika směrech. V roce 1904 Jiránek na Detvě skicoval nejen 
„divoké“ přírodní scenerie Poľany, ale i výhledy na tatran-
ská panoramata, která chtěl použít jako pozadí zbojnických 
motivů. Současně začaly vznikat akvarelové studie a foto-
grafie místních obyvatel. Jejich fyziognomie Jiránka při-
tahovala a chtěl ji promítnout do postav zbojníků. Roli zde 
sehrálo zmiňované postavení Detvy ve slovenské mytologii 
a představy o fyzicky i morálně zdravých obyvatelích, kteří 
tam žijí. Obdobné myšlenky ovlivnily již v devadesátých 
letech 19. století Mikoláše Alše, který projektoval vzezření 
Detvanců do vlastních kreseb zbojníků.

Přímý styk s realitou a její transformování do zbojnického 
cyklu bylo pro Jiránka klíčové a v tomto smyslu umělec 
také rozšiřoval své působení na Slovensku do dalších 

oblastí: zejména do okolí Zvolena, Brezna a Tisovce. Je při-
tom zřejmé, že Jiránek mohl tento princip použít pouze při 
přesvědčení, že v obyvatelích, jejichž podoby kreslil, ještě 
přežívají staré zbojnické ideály a že jsou nositeli původní, 
již ztracené kultury.

Vedle zaujatého studia skutečnosti Jiránek sledoval i li-
terární zpracování zbojnických legend. Oceňoval, i když 
s výhradami, zejména básně Pavla Josefa Šafaříka a Jána 
Botta, kritický postoj měl k dramatu Jánošík od Miška 
Skačánského a k románům Pavla Beblavého a Gustava 
Maršalla-Petrovského. Kromě toho se Jiránek zajímal o li-
dovou slovesnost a studoval písemné prameny k procesu 
s Jánošíkem, uložené v Liptovském Svätém Mikuláši.

Jiránek zbojníka chápal jako obecný symbol boje za svo-
bodu, díky čemuž se mohl s jeho ideály snadno ztotožnit 
a metaforicky je vztáhnout i k vlastnímu tvůrčímu úsilí. 
Vzhledem k jeho neutuchajícímu zápasu o moderní malbu, 
projevujícímu se kromě vlastní výtvarné tvorby v množství 
publikovaných textů a bohatých organizačních aktivitách 
v rámci Spolku výtvarných umělců Mánes, se v Jiránkově 
mysli mohly utvářet určité styčné body mezi legendickými 
ideály zbojníků a vlastním snažením o tvůrčí svobodu.
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Zatímco na první olejové studii Jiránka ke Zbojnické cestě 
je osamocená figura v kopcovité krajině, na finální verzi 
obrazu se nalézá skupina čtyř postav. Při pohledu na dílo 
je patrné, co na něm asi Jiránka neuspokojilo. Výsledný 
obraz byl toporný a nedovedl vyjádřit atmosféru, kterou 
do něj chtěl malíř přenést. 

Vědomí o vlastním ztroskotání vedlo Jiránka nejen 
k opětovnému použití stejného plátna, ale ke změně pojetí 
celého cyklu. Namísto obrazů začal na Zbojníky pomýšlet 
jako na soubor grafických listů, svázaných a vydaných 
v albu s vlastním slovním komentářem. Skupinu zbojníků 
kolem ohně následně mírně pozměnil, jak dokládá dyna-
micky působící akvarel z Národní galerie v Praze, který 
zřejmě vznikl až po finální verzi obrazu. Od něj totiž vede 
přímá linka k akvatintě Zbojnická cesta a k námětu Noční 
hlídky, který chtěl Jiránek realizovat rovněž v grafice. 
Je pravděpodobné, že první verzi Noční hlídky vytvořil 
v roce 1905, krátce po vzniku akvarelu Zbojnická cesta, 
i když přesné určení posloupnosti jednotlivých děl je ob-
tížné a nelze ho opřít o žádný písemný pramen.

Ohledně vydání grafického alba byl Jiránek od počátku 
roku 1906 v úzkém kontaktu s Vojtěchem Preissigem, 
avšak již v březnu jednání selhalo kvůli velkým finančním 
nákladům. Ačkoli na grafikách dále pracoval (mimo jiné 
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studoval kroje a předměty v Národopisném muzeu v le-
tohrádku Kinských na Smíchově), výsledky dalšího úsilí 
byly obdobné. Album, pro nějž Jiránek preferoval techni-
ku dvoubarevného dřevorytu, realizováno nebylo. Z gra-
fického cyklu zůstalo pouze několik listů, provedených 
vedle akvatinty suchou jehlou, litografií a dřevorytem. 

Koncem roku 1906 se Jiránek oženil s Antonínou Zední-
kovou a do popředí jeho zájmu se dostala žena. Zbojnické 
téma opustil a už se k němu nikdy nevrátil. Soustředěné 
studijní úsilí, které mu věnoval, nicméně nemá v té době 
obdoby. Práce Emila Filly na téma zbojníků a ilustrace 
a grafiky Jaroslava Vodrážky pocházejí až z přelomu čty-
řicátých a padesátých let 20. století.
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