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12. KAPITOLA

Lupiči, zloději, padělatelé, vrazi

LUPIČI A ZLODĚJI: GAMALIEL RATSEY

Lupiči byli postrachem anglických cest a silnic. Cestovat po nich bylo velmi riskantní už 
proto, že širokých a přehledných silnic bylo velmi málo. Čtyři anglické silnice postavili 
Římané, ostatní byly špatně udržované cesty vedoucí od vesničky k vesničce hustě zales-
něnou krajinou, která skýtala lupičům a zlodějům dokonalý úkryt. Angličtí lupiči mohli 
provozovat svou profesi za podmínek téměř ideálních. Když však byli přistiženi, čekal je 
bez milosti trest oběšením. Tato okolnost byla všeobecně známá, v důsledku čehož byl 
počet lupičů relativně nízký. 

Lupičům, kteří přepadávali pocestné na silnicích a cestách, se říkalo „highway men“ 
nebo „footpads“. Na vrcholu hierarchie lupičů stál „high lawyer“ (loupežím na cestách 
a silnicích se v alžbětinském slangu říkalo „high law“). Tento výraz byl odvozen ze slova 
„highway“, které označovalo silnici, zároveň naznačoval, že i práce lupiče se řídí jistými 
zákony a že i mezi lupiči a zloději se uplatňuje jistá společenská hierarchie. 

Legendárním lupičem Shakespearovy doby byl Gamaliel Ratsey. O jeho životě, skutcích 
a názorech bylo napsáno mnoho pamfletů. V jednom se píše, jak v lese přepadl jistého 
faráře z Cambridge a přinutil ho, aby pro něho pronesl kázání. Ctihodný otec tak učinil 
a nejslavnějšímu lupiči Anglie, jenž bohatým bral a chudým dával, kázal o povinnosti 
všech křesťanů projevovat dobročinnost chudým lidem. 

Jiná epizoda z Ratseyho barvitého života je neméně pozoruhodná, neboť má podobný 
výchovný a mravní rozměr. Gamaliel Ratsey se jednou ubytoval v hostinci, kde spolu s ním 
noclehovali i potulní herci. Ratsey k nim, zřejmě inspirován Hamletem, pronesl přednášku 
o herectví. O týden později potkal ty samé herce, kteří ho nepoznali, neboť měl na sobě jeden 
ze svých převleků. Ratsey přikázal hercům, ať sehrají představení jenom pro něho, a štědře 
je odměnil. Na druhý den je dohnal na silnici a vzal si zpět všechno, co jim dal. Poté jim 
adresoval své kázání, v němž je káral za nečestný způsob obživy, pak jednoho z nich v paro-
dickém obřadu povýšil do šlechtického stavu a slíbil jim, že je vezme v ochranu a přijme je 
jako své služebníky, čímž legalizuje jejich potulný způsob života. Máme-li na paměti názvy 
divadelních společností Shakespearovy doby (Služebníci lorda komořího, Služebníci krá-
lovny, Služebníci krále), získají Služebníci krále lupičů Gamaliela Ratseyho na půvabu.301

301  Ibid., s. 114–115, 128–129. 
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ŠEJDÍŘI, KAPSÁŘI A „FIKANCI“

„Nabývám dojmu, že dnešní doba přeje darebákům,“ říká Autolykus s neskrývaným uspo-
kojením v Shakespearově Zimní pohádce (IV. 4. 666–667). Shakespearův Autolykus je, jako 
tisíce jemu podobných kramářů v Shakespearově Anglii, jakýmsi chodícím obchodem 
s velmi smíšeným zbožím a zároveň provozuje zlodějské řemeslo. Scéna, v níž Autolykus 
obere o peníze důvěřivého Křupana, je doslovnou obdobou epizodky, kterou ve svých 
pamfletech vypráví Robert Greene jako varování všem váženým pánům, ať už městským 
či venkovským. Greenovy pamflety jsou detailním soupisem všech zlodějských technik 
a praktik s názornými ukázkami a zůstávají dodnes nejen zábavnou, ale vlastně poučnou  
četbou.

Shakespeare se svou příslovečnou velkorysostí sloučil v Autolykovi dva typy šejdíře, 
které se v Greenových pamfletech vyskytovaly sice hojně, ale většinou odděleně: kapsáře 
neboli chmatáka (ve slangu alžbětinského podsvětí „foist“) a „fikance“ neboli uřezávače 
měšců (v soudobém slangu „nip“). Chmatáci a kapsáři, jak píše Greene, se cítili stavovsky 
nadřazeni uřezávačům či „fikancům“, protože poctivě pracovali prsty a nepotřebovali k vý-
konu povolání nože a břitvy. Autolykus, jak je patrné ze Zimní pohádky, umí stejně odborně 
vybírat kapsy jako uřezávat měšce, včetně těch, které alžbětinští lepší pánové nosili v po-
klopcích – odtud zmínka o nebezpečí finančních kastrací v Shakespearově hře.

Autolykus sice má za sebou jistou kariéru, neboť nejdřív sloužil na královském dvoře, 
pak ukazoval na jarmarcích opici, pak se dal na divadlo a předváděl hru o marnotratném 
synovi a nakonec to dotáhl až na šejdíře, kapsáře a uřezávače měšců, ale nemá osud. Splývá 
v něm divadelní typ šaška s postavami tuláků, šejdířů, kapsářů a pobudů.

PADĚLATELÉ A „ODŠTIPOVAČI“ MINCÍ 

Padělání a odštipování kovu z mincí bylo častým jevem ve společnosti, v níž mince byly 
jediným platidlem. Již první tudorovský král Jindřich VII. si uvědomil, jak vážný problém 
padělání mincí je, a pokoušel se této nekalé činnosti bránit zvýšenou kontrolou a přísným 
postihem padělatelů. Jeho rozhazovačný syn Jindřich VIII. se naopak zasloužil o další 
snížení hodnoty mincí. O skutečnou reformu anglických mincí se pokusila až královna 
Alžběta a mnozí současníci a někteří historici pokládají její finanční reformu za stejně 
významnou jako její reformu náboženskou. 

V alžbětinské době se velmi zpřísnil postih padělatelů (counterfeitiers) a odštipovačů 
(clippers) mincí a nová legislativa kvalifikovala takové počínání jako zločin velezrady. 
Tím se padělání či znehodnocování mincí dostalo na roveň nejhorší vraždy, tj. otravy 
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jedem. Účinnost tohoto mimořádně přísného opatření však nebyla velká, protože na roz-
díl od vraždy, která byla lidmi chápána jako skutečný zločin, padělání a odštipování kovu 
z mincí většina obyčejných Angličanů za zločin nepovažovala. Věšet, kuchat a čtvrtit 
za tuto činnost muže a upalovat za ni ženy se zdálo nepřiměřené. 

Zatímco dobové pamflety a bulvární tisk se mohly opírat o četné biblické citáty doka-
zující zvrhlost a nepřijatelnost vraždy, v případě padělání peněz to bylo mnohem těžší, 
protože bible se o padělání peněz nezmiňuje. Zatímco vraždu nebo například krádež vý-
slovně zakazuje desatero Božích přikázání, o padělání peněz v něm není ani zmínka. Tato 
nemilá situace vedla dokonce k úvaze, že by nebylo od věci desatero rozšířit o přikázání 
jedenácté, které by ochránilo anglické peníze, ale toto řešení choulostivého finančního 
problému se neujalo.

William Cecil, který po jistou dobu spravoval i státní finance, v pamfletu Jak prosazovat 
spravedlnost v Anglii (The Execution of Justice in England, 1583) sice varoval, že padělatelé 
dojdou věčného zatracení stejně jako vrazi, ale pro alžbětinský hříšný lid to evidentně 
nebyl přesvědčivý argument. Navíc padělání peněz bylo vysoce kvalifikovanou činností 
a vyžadovalo talent, vysokou zručnost a imaginaci, což byly vlastnosti vzácné a všeobecně 
ceněné. Nepřekvapí proto, že Eloy Mistrell, dvakrát odsouzený padělatel, nakonec dostal 
místo v královské mincovně, kde zavedl inovativní způsob ražení mincí.302 

Právník a sudí William Fulbecke  v roce 1601 prohlásil odštipování kovu z mincí za 
velezradu, ale ani tento argument nezabral. Pamfletisté a moralisté se ze všech sil snažili 
vylíčit odštipovače jako zloděje, podvodníky, darebáky a šejdíře, kteří okrádají národ, 
narušují dobré tržní vztahy a veřejný pořádek, ale ani jejich úsilí kýžené ovoce nepřineslo. 
A protože na mincích byl vždycky vyražen portrét krále nebo královny, pokusilo se několik 
komentátorů označit odštipování drahého kovu z mincí za násilné osočení Jejího nebo 
Jeho Veličenstva. Třebaže pisatelé těchto pamfletů měli ve všech bodech pravdu, nepoda-
řilo se jim dostatečně ovlivnit veřejné mínění proti těmto praktikám.303 Škodlivost padělání 
peněz byla jasná téměř každému, zatímco odštipování kovu z mincí nepřipadalo velké části 
veřejnosti jako vážný problém. Lidé často vyjadřovali těmto hříšníkům sympatie a zastávali 
se jich. Například v hrabství yorském se v roce 1577 podařilo velké skupině „odštipovačů“ 
uprchnout před spravedlností, neboť včas dostali od lidí „hlášku“.304 Všechny tyto okol-
nosti výmluvně vypovídají o mentalitě alžbětinského lidu obecného.

302  Harkness, s. 150. 
303  Gaskill, s. 127–129. 
304  Ibid., s. 134. 
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VRAZI

Třebaže rozdíl mezi neúmyslným zabitím a vraždou byl poprvé definován již v roce 1390, 
v soudní praxi se začal uplatňovat teprve v Shakespearově době. Zároveň se s postupujícím 
časem zpřísňovala legislativa související se zločinem vraždy. 

Za nejhorší vraždu byla pokládána otrava jedem. V roce 1531 Jindřichův parlament 
dokonce odhlasoval zákon, podle něhož otrava jedem byla zrada a trestala se uvařením 
vraha. Jindřichův nástupce Edward VI. sice tento brutální trest za vraždu zrušil, ale otrava 
jedem si uchovala svůj primát jako nejodpornější způsob vraždy. Bylo tomu tak proto, že 
travič vraždí tajně, že vraždě jedem nelze zabránit, že tato vražda je zvrácená a mimořád-
ně hnusná, podlá a zbabělá, neboť oběť umírá pomalu a v křečích. Hrůzu vraždy jedem 
dokládá duch krále Hamleta v Shakespearově stejnojmenné tragédii.

Za otravou jedem následovala sebevražda jako mimořádně těžký zločin, pak vražda 
dítěte, za ní pak probodnutí a vražda veřejného činitele. Za vraždu bylo pokládáno i zabití 
člověka v souboji. Takový čin byl hodnocen jako kombinace úkladné vraždy a sebevraždy. 
Obvyklým trestem za zločin vraždy byla smrt. 

Vražda v Shakespearově době nebyla chápána jen jako narušení míru, ale jako zločin, 
který ohrožoval základní principy společnosti a náboženství.305 Vrah si přisvojoval Boží 
právo dávat a brát život, byla to vzpoura proti Bohu, přírodě a křesťanské společnosti. 
Mimořádnou hrůzu vzbuzovaly vraždy, které narušovaly společenský řád. Otcovražda 
byla například hodnocena jako velezrada, totéž platilo o vraždě manžela. Vražda man-
želky, případně matky, nebyla sice pokládána za velezradu, zato se jí říkalo „dvojnásobná 
vražda“, protože manžel nevraždil jen ženu, ale také rodinu a štěstí dětí. 

V každodenní řeči i v soudním jazyce se ve spojení s vraždou často citovala bible, 
především pasáž, v níž Bůh říká o Kainovi. „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra 
křičí ke mně ze země,“ (První kniha Mojžíšova 4,10), ale také mnohé další. Vraždu nebylo 
možné odpustit na zemi, milost mohl udělit jen Bůh. Podmínkou bylo samozřejmě pokání 
zločince. Zvláště protestanté kladli velký důraz na poslední řeči zločinců odsouzených 
k smrti. Tyto řeči byly téměř bez výjimky kajícné a sloužily jako varování všem, kdo ne-
vedou zbožný život. Nejlepší obranou proti hříchu vraždy byla pravá zbožnost.306

305  Ibid., s. 208–210. 
306  Ibid., s. 212. 
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TRESTY

Menší přečiny a prohřešky proti slušnému chování byly trestány veřejným zostuzením, kte-
rého bylo možno dosáhnout s minimálními výdaji veřejných prostředků. Ženy, které se pro-
kázaně dopustily smilstva, musely podstoupit potupnou pouť londýnskými ulicemi na káře, 
na níž byl umístěn plakát detailně popisující jejich hřích. Podobný trest čekal usvědčené 
dohazovačky (bawds). Tyto přestupky mohly být také trestány jízdou na koni čelem k ocasu. 

Běžným veřejným zostuzením byl i pranýř. Je dokumentován případ služky, která se 
dvakrát pokusila otrávit jedem svého pána a paní. Dvakrát skončila na pranýři, byly jí uře-
zány obě uši a na čelo jí bylo vypáleno znamení. Muž, který způsobil rozruch v kostele sv. 
Pavla, byl postaven na pranýř a jedno jeho ucho bylo přibito ke kůlu a posléze uříznuto. 
Jiný muž, který zprostředkoval nájemní vraždu, byl dvakrát postaven na pranýř a pokaždé 
přišel o jedno ucho. Jistá žena byla vsazena do klády na trhu v Newgate za to, že se pilní-
kem pokusila přepilovat pouta svému uvězněnému manželovi. Odmlouvačné ženy se tra-
dičně trestaly ponořením do vody na speciálních židlích, kterým se říkalo „ducking stools“. 

V Shakespearově Anglii mohl být kdokoli uvězněn téměř za cokoli, ale nejčastějším 
důvodem uvěznění byly dluhy (debts), fyzický útok či přepadení (assault), potulka (vag-
rancy), drobné krádeže (petty theft) a pomluva (slander). 

Mučení bylo zákonem zakázáno. William Harrison ve svém Popisu Anglie uvádí, že ba-
chař či správce věznice, který mučil vězně, mohl být obviněn ze zločinu a souzen. Výjimku 
ze zákona představovaly případy velezrady, veřejného pobuřování či vzpoury. V takových 
případech (nejčastěji šlo o procesy s katolíky, kteří nepřijali anglickou reformaci a usilovali 
o násilné znovunastolení katolické církve) se vězni při výsleších mučili. Účetnictví alžbě-
tinské doby dokládá platby „vládnímu“ mučiteli Richardu Topcliffovi , kterému byla 
pro tyto účely poskytnuta speciální místnost ve Westminsteru. Topcliffe služebně podléhal 
přímo Williamu Cecilovi, který ho sice několikrát napomenul za přílišnou krutost, ale při 
vyšetřování vzpurných katolíků mučení schvaloval.

K nástrojům mučení patřila šroubovnice (thumbscrew). Sestávala ze dvou železných 
destiček, které pomocí šroubů drtily prsty u rukou i nohou. Tak zvané „boty“ (boots) byly 
železné boty vybavené klíny, v nichž se opět za pomoci šroubů lámaly vězňům kosti. Rozší-
řené bylo rovněž vytrhávaní nehtů, natahování na skřipec (rack) či „stlačování“ (pressing) 
těla prostřednictvím těžkých kamenů. K nejkrutějším nástrojům mučení patřilo velké kolo, 
na němž se postupně lámaly paže a nohy.307 

K vážným zločinům trestaným smrtí patřila velezrada, vražda, zabití, znásilnění, lou-
pežná přepadení, sodomie, homosexuální styk nebo například nepovolené vypouštění 

307  Olsen, s. 354–355. 
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rybníků. Veřejné popravy byly součástí pouličního divadla renesanční doby. Trest smrti 
nejčastěji spočíval v oběšení. Práci profesionálního kata obvykle zastával řezník. Odsou-
zenec seděl na káře s oprátkou kolem krku, a když kára popojela, zůstal viset na provaze. 
Zprávy očitých svědků dokládají, že přátelé a známí odsouzeného často popotahovali 
za nohy, aby milosrdně urychlili jeho smrt.308 

Těhotné ženy se popravovat nesměly, protože zabití nevinného plodu by bylo kva-
lifikováno jako vražda. K jejich popravě došlo až po porodu a mnohdy se stávalo, že 
se na odloženou popravu zapomnělo a obviněná žena trestu unikla.

308  Picard, s. 281. 
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