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Úvod 
 

Úvod 
 

Předmětem této diplomové práce bude dílo francouzského spisovatele Juliena Gracqa, 

především část jeho díla, kterou lze shrnout pod názvem literární fikce. Teoreticky se bude 

opírat o koncepce Gastona Bachelarda, zejména o ty, které se zabývají čtyřmi živly, ohněm, 

vodou, zemí, vzduchem, jakožto základními tematickými zdroji obrazové výstavby literárního 

díla. Práce zahrne autorovu románovou, divadelní a básnickou tvorbu, kterou, bude-li to 

důležité pro snazší uvedení do problematiky, doplní jevy vyskytující se v jeho esejistickém 

díle. Gracqovy eseje však netvoří těžiště práce.  

První část představí Juliena Gracqa a jeho místo ve francouzském literárním světě. 

Přiblíží případné spojitosti díla s autorovým životem a rozebere zdroje jeho inspirace a vlivy, 

které na jeho dílo působily. Postupně představí také jednotlivá díla, literární fikci                     

i esejistickou tvorbu. Znalost autorových životních momentů je velmi důležitá pro chápání 

celé jeho tvorby, protože z mnohých z nich se odvíjejí opakující se témata a motivy děl. 

Z toho důvodu nabídne první kapitola stručný životopis Juliena Gracqa, přičemž neopomene 

zmínit jeho nejzásadnější prožitky a zkušenosti. Druhá kapitola bude zasvěcena problematice 

vztahu spisovatele se surrealistickou skupinou a s jejím zakladatelem André Bretonem, jejichž 

vzájemný vztah byl velmi vřelý a plný obdivu. 

Ve druhé části budou přehledně představena díla Juliena Gracqa, která lze nazvat 

literární fikcí. Jednotlivá díla budou analyzována na základě mýtu o Grálu, neboť právě 

myšlenková linie tohoto mýtu propojuje Gracqovy příběhy.   

Část třetí se bude věnovat problematice čtyř živlů, která bude osvětlena konkrétními 

příklady. Ukáže Gracqův způsob znázornění přírody a v jeho literárních obrazech z této 

oblasti se pokusí objevit systém. První kapitola vytvoří přehled Bachelardovy koncepce čtyř 

základních elementů, jež je uvedena v pěti nejdůležitějších knihách tohoto literárního kritika, 

a přehledně shrne témata a motivy románového díla Juliena Gracqa. Každá z následujících 

čtyř kapitol představí jeden ze čtyř živlů a shrne formy snění o něm.  

Prvním, hojně zastoupeným živlem v literární fikci Juliena Gracqa, je voda, jejíž 

mořské a říční formy jsou velmi důležitým zobrazením tohoto prvku. Oheň, v protikladu        

k vodě, se naopak u Gracqa vyskytuje zřídka, nicméně lze se pokusit o nalezení jeho 

metaforických vyobrazení. Moře vždy přechází v pevninu, není proto divem, že se ze země 

stává v Gracqových textech druhý nejčastější objekt imaginace. V souvislosti s jeho zálibou 

v procházkách Bretaní a také s jeho povoláním profesora zeměpisu je nejčastějším zástupcem 
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země v jeho díle právě les. S lesem i mořem úzce souvisí poslední živel, vzduch, jehož 

projevy, vítr a bouře, dotvářejí u Gracqa románovou atmosféru. 

Závěr shrne prozkoumané jevy a vyhodnotí získané poznatky. 

Zkoumanou literární fikcí Juliena Gracqa se míní tato díla: čtyři romány Na Argolském 

zámku (Au château d´Argol), Pochmurný krasavec (Un Beau ténébreux), Pobřeží Syrt         

(Le Rivage des Syrtes), Balkón v lese (Un Balcon en forêt), sbírka básní v próze Velká 

svoboda (Liberté grande), divadelní hra Král rybář (Le roi pêcheur) a tři krátké povídky, 

z nichž nedokončená Cesta (La Route), dále Poloostrov (La Presqu´île) a Král Cophetua (Le 

roi Cophetua). Až na román Pochmurný krasavec byly romány přeloženy do češtiny, Král 

Cophetua do slovenštiny, avšak zbývající zmíněná díla přeložena nebyla. Překlady do češtiny 

v této práci budou tudíž z větší části vlastní z důvodu nedostupnosti přeložených děl nebo 

neexistence překladu do češtiny. Sekundární literatura do češtiny přeložena nebyla, proto jsou 

citáty z ní vlastními překlady. Překlady citátů z díla Gastona Bachelarda jsou vlastní, pokud 

neexistuje nebo není k sehnání jejich vydaný překlad do češtiny.  

Práce bude vycházet z dvousvazkového vydání Souborného díla Juliena Gracqa 

v edici Bibliothèque de la Pléiade nakladatelství Gallimard. Zkratky t. I a t. II („tome I“, 

„tome II“) poslouží k rozlišení obou svazků tohoto vydání. 
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První část: Julien Gracq – čtenář s dvojí totožností 
 

První část: Julien Gracq - čtenář s dvojí totožností  
 

   Nejlepší cestou k porozumění díla Juliena Gracqa a k pochopení básnických obrazů, 

které prostupují jeho dílem, je prostudování jeho biografie, jelikož „Gracqova biografie je 

celá v jeho knihách.“1 „Tuto ´biografii´ lze nalézt stejně tak v románech jako v ´literárních 

láskách´ nebo v básních v próze. V čistém slova smyslu je napsaným životem.“2 Autor citátu 

zde odkazuje na dílo Juliena Gracqa nazvané Préférences, jehož název byl do češtiny 

přeložen jako Literární lásky. 

V této části diplomové práce tedy budou představeny důležité milníky v životě Juliena 

Gracqa, v nichž budou podtrženy momenty setkání se zdroji budoucí inspirace. V první řadě 

bude vykreslena spojitost mezi Gracqovými biografickými údaji a jeho budoucí tvorbou. 

Inspirací pro něj byla v první řadě četba. Později, hlavně při studiích v Paříži, měl příležitost 

osobně se setkat s různými spisovateli, básníky a filozofy a s jejich díly. Spřátelil se například 

s Julesem Monnerotem, významným francouzským sociologem, kritikem a novinářem.   

Druhá kapitola bude zasvěcena problematice vztahu spisovatele se surrealistickou 

skupinou Andrého Bretona, jenž tehdy uváděl tón pařížskému literárnímu životu a za jehož 

následovníka byl Julien Gracq pokládán. 

                                                 
1 „La biographie de Gracq est tout entière dans ses livres.“ (HADDAD, Haddad. Julien Gracq : La 

Forme d’une vie. Bordeaux : Le Castor Astral, 1986. s. 23)  
2 „Cette ´biographie´ est à chercher aussi bien dans les récits que dans les ´préférences´, ou les poèmes 

en prose. Elle est au sens propre une vie écrite.“ (LEUTRAT, Jean-Louis. Julien Gracq. Paris : Editions du 
Seuil, 1991, s. 169)
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Kapitola 1 – pozvánka do světa Juliena Gracqa 
 

Kapitola 1 – pozvánka do světa Juliena Gracqa 

1.1 Dětství – rozhodující etapa  

Základní linie autorových tvůrčích schopností má kořeny v dětství. Například odkazy 

na vzpomínky na internát na lyceu v Nantes  se vyskytují v několika jeho esejistických dílech, 

a dokonce některé románové postavy je vezmou za své. V této souvislosti lze uvést jako 

příklad vzpomínky Christel, hrdinky románu Pochmurný krasavec, na pobyt v internátě1 nebo 

na její dojmy z prvního setkání s operou Tosca2.  

Pramen tvůrčího nadšení však u Gracqa vyvěrá zejména z velkého množství knih, 

které přečetl. Témata a motivy čerpané z četby dodaly výslednému dílu Juliena Gracqa 

přídech určité bizarnosti, měnící se ovšem v nezaměnitelný autorský rukopis. Na atmosféře 

prvního románu Na Argolském zámku se podílí vliv díla Edgara Allana Poea, jehož druhé 

jméno Allan si Gracq vypůjčil pro hlavní postavu již zmíněného druhého románu Pochmurný 

krasavec3. Jules Verne v Gracqovi probudil zájem o zeměpis, Stendhalův hrdina Julien Sorel 

dal vzniknout prvnímu jménu v pseudonymu Julien Gracq, a díky tvorbě Chateaubrianda, 

Baudelaira, Lautréamonta a dalších Gracq získal svůj osobitý rukopis a styl. 

Louis Poirier, jenž si zvolil pseudonym Julien Gracq, se narodil 27. července 1910, 

mezi Nantes a Angers, v údolí řeky Loiry, v městečku jménem Saint-Florent-le-Vieil, v kraji, 

ze kterého pocházeli všichni předci rodiny Poirierů. Tato skutečnost výrazně posílila 

spisovatelovu srdečnou náklonnost k tomuto regionu. Julien Gracq popisuje své dětství jako 

šťastné:  
 

Až do jedenácti let jsem prožíval venkovské dětství, a které mi připadá bez příběhu, protože 

bylo šťastné. […] Zejména dvě věci mi přijdou na mysl, když si zkouším vybavit tu dobu: 

přítomnost četby již v mých prvních vzpomínkách a v pozadí přítomnost války, téměř od 

začátku do konce.4

                                                 
1 Un beau ténébreux, t. I, s. 109. 
2 Ibid., s. 111. 
3 LEUTRAT, Jean-Louis. Julien Gracq. Paris : Éditions Universitaires, 1967, s. 8. 
4 „Jusquà onze ans, j´ai vécu une enfance campagnarde, et qui me semble sans histoire, parce qu´elle a 

été heureuse. […] Deux choses me frappent particulièrement, quand j´essaie de me remémorer cette époque : la 
présence, dès mes premiers souvenirs, de la lecture, et la présence en arrière-plan, presque de bout en bout, de la 
guerre.“ (Entretien avec Jean Carrière, t. II, s. 1231) 
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Z dětství si Gracq vybavuje například pečlivé dodržování náboženských svátků, 

z nichž nejhlouběji zůstal vryt do jeho vzpomínek svátek Všech svatých („La Toussaint“), 

který se do jeho tvorby promítl jako téma smrti; dále pak různé procházky do přírody a výlety 

na lodičce po řece Èvre, které daly vzniknout tématům cesty a odjezdu; a v neposlední řadě 

ovlivnily Gracqovu tvorbu vyhlášení první světové války a obecná mobilizace.  

První světová válka zanechala v nitru malého chlapce výrazný otisk, jenž do jeho díla 

vnesl sérii témat, z nichž nejčastějšími jsou témata čekání, nenaplněné touhy či neutuchající 

naděje. Po vzoru surrealistického myšlení není však tato tematika znázorněna negativně, ač 

tímto dojmem působí. Člověk by měl podle Gracqa stále doufat a čekat na naplnění, aby 

nepřestával cítit, že jeho život má svůj smysl. Tato Gracqova devíza je skryta v jeho 

románech.  

Konkrétně uveďme například náladu románů Balkón v lese a Pobřeží Syrt, kde se 

promítá Gracqův zážitek z čekání na příchod okupantů po vyhlášení války v roce 1914, kdy 

mu byly čtyři roky. Ačkoliv hrdinové očekávají zkázu, jejich naděje na lepší svět, který se 

zrodí po zkáze, nezhasíná:  
 

Smrt je bodem, kde se uzavírá osud a ve kterém se završí. Je událostí, k níž se sbíhá veškeré 

napětí Gracqova díla, je tím, o co usilují hrdinové, kteří se pustili do hledání. Neboť smrt 

završuje jejich putování za poznáním […].1

 

Smrt je jejich posláním a také je zakončením toho, co se hrdinové vydali hledat. Gracq 

spojuje téma hledání s legendou o hledání svatého Grálu, který představuje symbol nejvyššího 

poznání. Cestu k němu může podniknout jen ten „nejčistší“, kterým je v legendě Perceval, 

jehož příběh přepracoval Gracqem tolik obdivovaný Richard Wagner. U Gracqa jsou jím 

Albert, Gérard, Aldo a Grange.  

Surrealismus chápe Gracq jako moderní legendu o Grálu, a to z hlediska dosažení 

něčeho vyššího, něčeho mystického, co je nad lidské chápání. Touha po osvobození od 

přílišné rozumovosti spojuje podle něho středověké mýty se surrealismem, případně ještě 

s německým romantismem. Tato problematika bude rozvinuta ve druhé kapitole. 

Malý Louis Poirier plynule četl a psal již ve velmi nízkém věku a od pátého roku 

života byl schopen přečíst bez těžkostí vše, co mu přišlo pod ruku. Z četby si ho nejvíce získal 

                                                 
1 „La mort est le point où aboutit l´aventure, et où elle s´achève, l´événement vers lequel est braquée la 

tension de l´oeuvre de Gracq, ce à quoi aspirent les héros qui ont entrepris la quête. Car elle clôt comme un 
accomplissement leur cheminement vers une connaissance […].“ (GROSSMAN, Simone. Julien Gracq et le 
surréalisme. Paris : José Corti, 1980, s. 207) 
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Jules Verne, který se stal jeho „vášní z četby celého [je]ho dětství, od které se nikdy 

neodpoutal.“1

Posléze, na střední škole, když mu bylo čtrnáct, objevil Gracq Stendhalův román 

Červený a černý (Le Rouge et le Noir), kterým byl fascinován a četl ho znovu a znovu, až byl 

schopen citovat celé pasáže. Poznámek o něm se lze dočíst zejména v knihách Iniciály 

(Lettrines) a Čtoucí píšící (En lisant en écrivant). Dále si oblíbil výše zmíněného Edgara 

Allana Poea, jehož povídky „ [ho] posléze velmi poznamenaly, v prvních letech strávených na 

lyceu“2. V Iniciálách Gracq představil své dětské oblíbence touto větou:  
 

Byli jimi pro mě Poe, když mi bylo dvanáct - Stendhal, když mi bylo patnáct - Wagner, když 

mi bylo osmnáct - Breton, když mi bylo dvacet dva. Mými jedinými opravdovými přímluvci a 

podněcovateli. A předtím […] jím byl Jules Verne.3

 

Později ho velmi přitahovali další francouzští romantičtí básníci a romanopisci, 

zejména však Chateaubriand:  
 

Moje století, v minulosti, je to devatenácté, začínající s Chateaubriandem a prodloužené až 

k Proustovi […]. Nemám rád osmnácté století […].4

 

Existencialismus a nový román dvacátého století Gracq ve svých esejistických pracích 

zpravidla kritizoval, především kvůli beznaději a přílišnému negativnímu přístupu k životu 

prvního literárního směru, a kvůli přílišné racionalitě druhého. Opačný přístup nalezl 

v surrealismu, který poznal prostřednictvím knihy Nadja André Bretona.  

Julien Gracq je přesvědčen, že „dětství je vždy důležité […] v utváření spisovatele.“5 

Představuje pro něj „soubor vůní velkých okamžiků“6, jako například vůní podzimu, vůní 

letních večerů v dětství nebo letních vůní rodného domu po ránu7. Psaní totiž podle Gracqa 

                                                 
1 „ […] la passion de lecture de toute mon enfance, et je ne m´en suis jamais détaché.“ (Entretien avec 

Jean Carrière,  t. II, s. 1232) 
2 „Les contes d´Edgar Poe m´ont ensuite beaucoup marqué, dans mes premiers années de lycée.“ (Ibid., 

s. 1232) 
3 „Il y a eu pour moi Poe, quand j’avais douze ans - Stendhal, quand j’en avais quinze - Wagner, quand 

j’en avais dix-huit - Breton, quand j’en avais vingt-deux. Mes seuls véritables intercesseurs et éveilleurs. Et 
auparavant, […], il y a eu Jules Verne.“ (Lettrines, t. II, p. 156) 

4 „Mon siècle, dans le passé, c´est le dix-neuvième, commencé avec Chateaubriand, et prolongé jusqu´à 
Proust, […]. Je n´aime pas le dix-huitième siècle […].“ (En lisant en écrivant, t. II, s. 768) 

5 „L´enfance est toujours importante […] dans la formation de l´écrivain.“ (Entretien avec Jean 
Carrière, t. II, s. 1231) 

6 „[…] ensemble d´odeurs des moments forts.“ (LEUTRAT, 1991, s. 176) 
7 Ibid., s. 177. 
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neznamená vyprávět příběhy, ale „zhmotňovat prožitek, […], jako barvu, vůni, okolnost.“1 

Tato myšlenka může připomínat známou pasáž z Proustovy knihy Hledání ztraceného času  

(A la recherche du temps perdu), hovořící o živé vzpomínce na dětství, kterou dokázala 

vyvolat vůně francouzského sladkého pečiva připomínajícího chutí i tvarem malé bábovky, 

které se nazývá „madeleine“.  

Psaní je stejně jako čtení pro Gracqa velmi důležitou činností. Zdánlivě banální 

vynechání čárky v názvu souboru esejistických textů vydaných v roce 1980 pod názvem 

Čtoucí píšící je dokladem toho, že autor staví obě činnosti naroveň.  

 

                                                 
1 „Pour moi, être écrivain, ce n´est pas raconter des histoires. [...] Ce qui m´intéresse c´est matérialiser 

une impression, […], comme une couleur, une odeur, une situation […].“ (PELLETIER, Jean. Julien Gracq :  
L’embarcadère. Vérité et légendes. Editions du chêne, 2001, s. 41) 
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1.2 Cesta a sny 

Období od podzimu roku 1916 do léta roku 1920 poznamenalo malého Louise Poiriera 

několika zásadními prožitky, které se později v různých podobách vracejí v dílech Juliena 

Gracqa. Témata, jako je cesta, odjezd a vůbec cestování1, vznikají na základě vzpomínek na 

prázdniny u moře v Pornichetu, kde Gracq jako malý mimo jiné poznal, jak vypadá luxusní 

život, jehož znaky pak použil v popisu chování například Allana z Pochmurného krasavce. 

Došlo zde také k jeho prvnímu setkání s kinematografií. Byl velmi vnímavým dítětem, a tak 

když poznal moře, jeho zvuky a barvy, sílu a moc, krásu a nekonečnost, vytvořil se v jeho 

mysli osobitý obraz tohoto vodního “organismu“. Mořské a říční vody, společně se zemským 

živlem představovaným lesy a stromy, se staly základními dvěma živly celého jeho díla. 

Cesta, spojená s odjezdem na prázdniny, je u Gracqa obrazem pro „znovunalezené 

dětství“2, protože pro něj odjezdy k moři znamenaly chvíle tolik vytoužených úniků                

z internátu v Nantes. Téma cesty proniklo do základní linie všech spisovatelových 

románových příběhů jako metafora hledání svatého Grálu („la quête du Graal“), které je, jak 

již bylo uvedeno, symbolem touhy po dosažení nejvyššího poznání a snahy o sjednocení 

člověka a přírody. Nezanedbatelnou roli, kterou hrají obraz cesty a prázdnin, lze vyvodit z 

autorovy „Osobní karty postav mých románů (Fiche signalétique des personnages de mes 

romans)“3, ve které shrnul obecné charakteristiky postav. U položky „činnosti (activités)“ 

totiž uvádí: „na prázdninách (en vacances)“. Gracq v rozhovoru s Jeanem Carrièrem 

vysvětluje:  
 

Představa „odjezdu na prázdniny“ nabyla na síle s příchodem na lyceum a s internátním 

režimem. Okamžitě se stala symbolem svobody, ke kterému vedlo moje odloučení od světa 

během nekonečného školního roku.4

 

Potřeba úniku a neustálá přítomnost tématu odjezdu v Gracqových dílech vychází tedy 

zejména z pocitu nedostatku svobody. Vzpomínky na internát vložil Gracq do jedné pasáže 

                                                 
1 Gracq používá termíny „la route“, „le départ“ a „le voyage“. 
2 „[…] enfance retrouvée.“ (LEUTRAT, 1991, s. 121) 
3 Lettrines, t. II, s. 153. 
4 „L’idée du ‘départ en vacances’ a pris toute sa force avec l’entrée au lycée, et le régime de l’internat. Il 

est devenu aussitôt le symbole même de la liberté, vers lequel la claustration de l’interminable année scolaire 
conduisait.“ (Entretien avec Jean Carrière, t. II, s. 1234) 
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knihy Pochmurný krasavec1 a několikrát se vyskytly v souboru textů Literární lásky2, 

především ale v knize o Nantes Tvar města (La Forme d´une ville):  
 

Řád, jednotvárnost, hierarchie, disciplína zůstávaly klíčovými slovy. Byla to přísná instituce 

s ostrými a řezavými hranami, ve které měl každý bezprostřední pohyb tendenci zranit, a kde 

téměř všechny polohy byly nepohodlné […].3

 

Město Nantes je podstatným zdrojem řady vzpomínek objevujících se také v obou 

dílech Iniciál:  
 

Srdce Nantes pro mě bude navždy bít kovově znějícím zvoněním starých žlutých tramvají, 

které v nedělním slunci během mých vycházek zatáčely před novinovým stánkem na 

Obchodním náměstí[…].4  
 

Nantes. Listuji sbírkou starých fotografií města z doby, kdy jsem bydlel na internátě. Jestli 

může být město, jehož vzhled by se změnil rychleji než srdce smrtelníka... […] Mezi 

jedenáctým a osmnáctým rokem jsem tam snil víc, než ve zbytku mého života […].5

 

V tomto nesnadném období hledal chlapec útěchu v četbě. Jejím prostřednictvím mohl 

opakovaně uskutečňovat pro něj tolik potřebný únik z reálného světa, jemuž se nikdy 

nedokázal zcela podřídit. V jeho nitru se tajně odehrávala tichá vzpoura proti příliš 

racionálnímu přístupu k bytí, která ho vedla až k nasazení jakési imaginární chladné masky, 

za kterou se schoval a s jejíž pomocí vytvořil přehradu mezi sebou a okolním světem. Odtud 

jeho pověst samotáře a individualisty, potvrzená skutečností, že se nikdy neoženil, protože by 

                                                 
1 Un beau ténébreux, t. I, s. 109-110.  
2 Préférences, t. I, s. 894 -901. 
3 „Ordre, uniformité, hierarchie, discipline, restaient les maître mots. C´était une institution rude, aux 

angles vifs et coupants, où tout mouvement spontané avait chance d´être une meurtrissure, où presque toutes les 
situations étaient d´inconfort […].“ (La Forme d´une ville, t. II, s. 846) 

4 „Le coeur de Nantes battra toujours pour moi avec les coups de timbre métalliques des vieux 
tramways jaunes virant devant l’aubette de la place du Commerce, dans le soleil du dimanche matin de mes 
sorties […].“ (Lettrines, t. II, s. 242) 

5 „Nantes. Je feuillette un recueil d´anciennes photographies de la ville, au temps où j´étais pensionnaire 
au lycée. S’il est une ville dont la forme ait changé plus vite que le coeur d’un mortel... […] J´ai davantage rêvé 
là, entre onze et dix-huit ans, que dans le reste de ma vie […].“ (Lettrines 2, t. II, s. 273). Julien Gracq zde použil 
námět z úryvku Baudelairovy básně Labuť (Le cygne), který dal vzniknout názvu knihy La Forme d´une ville: 
„Le vieux Paris n´est plus la forme d´une ville/ Change plus vite, hélas! que le coeur d´un mortel.“ 
(BAUDELAIRE, „Le Cygne“, Tableaux parisiens, Les Fleurs du mal) Cit. dle BOIE, Bernhild. Lettrines: 
„Notices et notes“ de l´édition des Oeuvres complètes de Julien Gracq, tome II. Paris : Gallimard, coll. 
„Bibliothèque de la Pléiade“, 1995,  s. 1379. 
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jak sám říká, „nemohl strpět neustálou přítomnost někoho po [jeho] boku, [má] přílišnou 

potřebu být někdy sám po dost dlouhou dobu.“1

Jak bylo již uvedeno, nejinspirativnějším z autorů, kteří byli Gracqovi duševní oporou, 

byl Stendhal, a z jeho tvorby na prvním místě román Červený a černý. S hlavním hrdinou 

Julienem Sorelem se v mnohém Gracq ztotožňoval, měli například podobný původ a sdíleli 

touhy stejného rázu. Z této identifikace pochází křestní jméno Julien, které si Gracq zvolil 

jako první jméno pseudonymu. 

Na podobném principu identifikace s postavou je založen Gracqův obdiv pro 

Lautréamonta, kterému věnuje stať nazvanou Lautréamont zas a znova (Lautréamont 

toujours), vydanou v souboru textů Literární lásky. Mladý Gracq se ztotožňoval s některými 

postoji Lautréamontova hrdiny Maldorora, jež se týkaly „tohoto uvězněného a skrytého 

života“2, který prožívají děti a dospívající ve školním prostředí. Tento Lautréamontův pohled 

na trýznivé duševní stavy mladých lidí se podle Gracqa stává právě jedním z „nejvíce 

zarážejících aspektů“3 knihy Chants de Maldoror.  

Gracq vedle toho podporuje autorovu myšlenku, že „poezie musí být vytvářená všemi, 

ne jen jedním.“4 Lautréamont tímto tvrzením reagoval na to, že literatuře sedmnáctého století 

se podařilo nastolit diktát racionality, který přetrval a proti kterému je třeba se bránit, stejně 

tak v literatuře jako ve společnosti. Proti nadvládě racionality stavěl Lautréamont středověkou 

literaturu, jejíž mystický charakter byl založen na legendách a na iracionálním vysvětlením 

světa. Když si Gracq propojil toto stanovisko k rozporu mezi reálnem a imaginací 

s Novalisovým mottem „svět bude snem, sen bude světem“5 a s Bretonovým vyjádřením 

„člověk, ten definitivní snílek“6, postupně si vytvořil vlastní soubor postojů a témat, 

posílených ještě bezprostředním působením surrealistických metod. 

Stejné ulehčení jako četba přináší Gracqovi i občasné procházky s  rodinou, nebo 

výlety do přírody při hodinách zeměpisu, během nichž objevoval mladý Poirier krajinu kolem 

Nantes a které také předurčily jeho budoucí zálibu v tomto oboru. 

Nantes pro něj bylo v podstatě neznámým městem, protože neměl nikdy možnost si je 

důkladně prohlédnout. Byl totiž velmi detailním pozorovatelem a povrchní, nepříliš časté 

procházky s doprovodem pro bližší poznání okolí nestačily. Jeho touha po poznání města 
                                                 

1 „Je ne me suis jamais marié, voyez-vous, car je n’aurais pas pu supporter une présence permanente à 
mes côtés, j’ai trop besoin de me retrouver seul sur de longs moments.“ (PELLETIER, s. 65) 

2 „[…] cette vie prisonnière et secrète.“ (Lautréamont toujours, Préférences, t. I, s. 896) 
3 „[…] l´un des aspects les plus déconcertants des Chants.“ (Ibid.) 
4 „La poésie doit être faite par tous. Non par un.“ (Ibid., s. 885) 
5 „[…] le monde sera rêve, le rêve sera monde.“ (HADDAD, s. 71) 
6 „[…] l´homme, ce rêveur définitif.“ (Ibid.) 
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vedla k fantazijním představám, které si spisovatel uchoval ve vzpomínkách, a po letech, když 

se do Nantes vrátil, je porovnal se současností, zformuloval a v roce 1985 tak dal vzniknout 

dílu Tvar města. Kladl v něm důraz na proměny náhledu na svět očima dítěte a dospělého, 

nezaměřil se však na konkrétní změny města, nýbrž na to, co mu město dalo a co v něm 

zanechalo. Svůj záměr vysvětluje těmito slovy: 
 

Nesnažím se tu o portrét města. Chtěl bych jenom zkusit ukázat, […] jak mě utvářelo, to 

znamená částečně podnítilo k nahlédnutí do imaginárního světa, který se ve mě probudil 

četbou, částečně k tomu přinutilo, […] a jak jsem si ho z mé strany […] znovu přemodeloval 

podle obrysů mého intimního snění.1

 

O vztahu k Nantes se spisovatel vyjádřil takto: „Z města, které vám zůstane po tak 

dlouhou dobu napůl zakázáno, se nakonec stane symbol prostoru pro svobodu.“2 Pro Gracqa 

„v každodenním životě zaručuje město alespoň jednu, v dnešní době důležitou složku 

svobody: anonymitu.“3 Ačkoliv prožil většinu svého života ve městě, Gracqův vztah 

k venkovu je vřelejší a tvrdí, že jeho knihy jsou „zpravidla mimoměstské“4. I obsah jeho děl 

tomu napovídá. Někdy lze dokonce z jeho knih pocítit jakýsi odpor k městům, obzvláště 

v díle Kolem sedmera kopců (Autour des sept collines), ve kterém vypravěč putuje italským 

venkovem, navštíví Benátky, které má Gracq snad jako jediné místo v celé Itálii rád, a 

putování zakončí v Římě. Jeho popis města působí velmi negativně, nazve ho „městem bez 

obzoru, […], které [ho] nudí“5 a zakončí ostrou kritikou mravů i vzezření města.  

                                                 
1 „Je ne cherche pas ici à faire le portrait d´une ville. Je voudrais seulement essayer de montrer […] 

comment elle m´a formé, c´est-à-dire en partie incité, en partie contraint à voir le monde imaginaire, auquel je 
m´éveillais par mes lectures, […], et comment de mon côté, […], je l´ai remodelée selon le contour de mes 
rêveries intimes, […].“ (La Forme d´une ville, t. II, s. 774) 

2 „Une ville qui vous reste ainsi longtemps à demi interdite finit par symboliser l´espace même de la 
liberté.“ (Ibid., s. 773) 

3 „La ville […] garantit dans la vie courante au moins une composante importante aujourd’hui de la 
liberté : l’anonymat.“ (Entretien avec Jean Carrière, t. II, s. 1262-1263) 

4 „[…] en général non urbains.“ (Ibid., s. 1263) 
5 „C´est le lieu sans horizons […] qui m´ennuie […].“ (Autour des sept collines, t. II, s. 887) 
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1.3 Pozorovatel v krajině 

Julien Gracq je tedy pozorovatel a cestovatel přitahovaný krajinou více než městem. 

Podle Jeana Pelletiera je vybavování vzpomínek na krajinu jednou z vášní Juliena Gracqa1. 

V jeho rodném kraji ho přitahuje řeka Loira, která mu nabízí přesně to, po čem jeho poetický 

duch touží a co se stává vracejícími se motivy v jeho tvorbě: ostrůvky, zámky, deštěm nasáklé 

lesy, temné vody bažin, stíny stromů a hru světel na hladině. Voda je pro Gracqa mystickým 

živlem, chápe ji jako „vodu mateřskou a liturgickou, klamavou a věrnou zároveň ve svých 

proměnlivých hlubinách a svěžesti zapomnění.“2  

Gracq rozvíjí představu, že město jednou ovládne příroda, konkrétně její složka plná 

mystičnosti a legend, les: „často jsem si myslel, že stromy vtrhnou na předměstí, obklíčí 

město lesem bez východu“3, a tudíž „město bude jednoho dne poraženo stromem.“4 Tato 

představa se odvíjí také od Gracqovy velké lásky k bretaňským lesům, které jsou hlavním 

prvkem jeho románového prostředí: „Byl jsem vždycky velmi přitahován západním krajem, 

především břehy Bretaně.“5 Výjimkou je román Balkón v lese, jehož děj se odehrává 

v ardenském lese. Proč, to vysvětluje Gracq v rozhovoru s Gillesem Ernstem vysílaném 

v rozhlase 12. července 1971:  
 

Ardeny mi nejsou důvěrně známým krajem. […] Jsou krajem, který mě zasáhl. Jsou krajem, 

který je pro mě plný legend, bájí a kouzel. Shakespeare na tom má svůj podíl, stejně jako 

skutečnost, že jsem geograf a jsem přitahován velkými zalesněnými kraji. […] Co mě 

přitahuje, jsou kraje lesního typu.6  
 

                                                 
1 PELLETIER, s. 110 
2 „[…] l´eau mère et liturgique, à la fois trompeuse et fidèle dans ses profondes moires et sa fraîcheur 

d´oubli […].“ (HADDAD, s. 27) 
3 „[…] souvent j´ai cru que les arbres envahissaient les banlieues, cernaient la ville d´une forêt sans 

issue.“ (Un beau ténébreux, t. I, s. 159) 
4 „[…] la ville sera un jour vaincue par l´arbre.“ (Ibid.) 
5 „J´étais toujours attiré par la région occidentale, surtout les côtes de la Bretagne.“ (Julien Gracq parle 

de ´Un balcon en forêt´. In COELHO, Alain, LHOMEAU, Franck, POITEVIN, Jean-Louis. Julien Gracq, 
écrivain. Laval, Éd. Siloé, coll. „le Temps singulier“, 1988, s. 132) 

6 „L´Ardenne est un pays qui ne m´est pas familier. […] C´est un pays qui m´a frappé. C´est un pays qui 
est pour moi légendaire, fabuleux et féérique. Il y a Shakespeare qui joue son rôle. Il y a le fait aussi que je suis 
géographe, et que je suis attiré par les grands pays de forêt. […] Ce qui m´attire, ce sont les pays de vocation 
forestière.“ (Ibid., s. 135) 
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Navíc podle Gracqova názoru Bretaň už není příliš lesnatým krajem, kdežto Ardeny 

jím stále jsou1. Jejich prázdnota mu při jeho osamocených procházkách poskytuje prostor 

k imaginaci. 

Gracqova mysl je v době studií rozdvojená, neustále vibruje „[…] mezi vězeňskou 

předpisovostí lycea a hodujícím nepořádkem města.“2 Chlapec žije v uzavřeném šedém světě 

řízeném podle přísných pravidel, který je ale jen jednou z částí velkého světa, v němž je na 

dosah svoboda, a tudíž je objektem touhy. Tento druhý svět je ztělesněn městem Nantes. 

Někdy je město prezentováno jako žena, která bývá stejně tak objektem touhy muže.  

Myšlenka zdvojení se projevuje i jinými motivy. Původně je dána již samotnou 

osobností Juliena Gracqa - spisovatele a Louise Poiriera - učitele. Téma dvou protikladných 

pólů se vyskytuje také v konceptech surrealistů, kteří usilují primárně o sjednocení člověka a 

světa. O tom však ve druhé kapitole. 

Charakterní rysy Gracqovy osobnosti se postupně utvářejí a vycházejí najevo 

prostřednictvím některých jeho zálib a vášní, mezi něž patří i strategické hry („Mám zalíbení 

v pokojové strategii“3). Na otázku, co má rád kromě geografie a literatury, odpovídá: „Velmi 

jsem se zajímal o šachovou hru, v určitých obdobích, které se vracejí téměř v kruhu; jsou to 

období, kdy nepíšu.“4 Vášeň pro hry prokazuje u Gracqa „zálibu ve složitostech a určitým 

způsobem v jisté formě nečitelnosti, […].“5 To vysvětluje, že ho přitahuje rugby, kriket, který 

později objeví v Anglii, a baseball.  

Ve školních letech dojde k jeho prvnímu setkání s operou. V roce 1924 navštíví 

představení Tosca v divadle Graslin. Opera v něm zanechá hluboký otisk a stane se mu skoro 

obsesí: „Sen dnešní noci, kdy mě Tosca zase jednou přišla potrápit.“6 Spisovatele tento objev 

dosud nepoznané formy umění dovede v Paříži až k operám Richarda Wagnera.  

V roce 1926 přihlížel Gracq v Saint-Nazaire spuštění velké námořní lodi Île-de-France 

na moře. Stala se pro něj vzpomínkou, „která je původcem jedné ze základních obrazových 

linií v jeho díle.“7 Tento zážitek dá vzniknout dvěma motivům. Tím prvním je připodobnění 

                                                 
1 COELHO, Alain, LHOMEAU, Franck, POITEVIN, Jean-Louis, s. 136. 
2 „[…] entre l’ordonnance carcérale du lycée et le désordre festoyant de la ville.“ (HADDAD, s. 40) 
3 Entretien avec Jean Roudaut, t. II, s. 1216. 
4 „Je me suis beaucoup intéressé au jeu d´échecs, par périodes, qui reviennent de façon quasi cyclique; 

ce sont des périodes où je n´écris pas.“ (Ibid., s. 1215) 
5 „Cette double perspective traduit chez lui le goût pour la complexité et d´une certaine manière pour 

une forme d´illisibilité.“ (PELLETIER, s. 76) 
6 „Rêve cette nuit, où La Tosca vient m’obséder une fois de plus.“ (Lettrines 2, t. II, p. 287) 
7 „[…] le lancement du paquebot Ile-de-France qui est à l´origine d´une des imaginations 

fondamentales de son oeuvre […].“ (LEUTRAT, 1967, s. 8) 
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lodi ke katedrále nebo k hradu, tím druhým je myšlenka přístaviště1, tedy místa, které je jen 

přechodným stanovištěm pro další odplutí, možná bez návratu. Vypuštění lodi („le 

lancement“2) je rovněž symbolem pro odjezd. Je příslibem pohybu směrem pryč, který 

naznačuje, že v dáli čeká nové dobrodružství a nové poznání, jež je objektem touhy, který 

musí být hledán, i kdyby na konci cesty měla čekat smrt.  

Tehdy Gracq pochopil, co ho fascinuje na odjezdu: „Cítili jste, viděli jste, že za tím 

skoro milimetrovým chvěním je mimořádný tlak.“3 Důležitý je v tomto vyobrazení pocit 

vyplutí4, a nikoliv cíl cesty. Gracq navíc ještě zdůrazňuje, že odjezd je předpokládán bez 

návratu: 
 

Idea vznešenosti, někdy neblahé, se u mne téměř vždy mísí s tímto pocitem nadcházejícího 

odjezdu. Možná je vždy za tím vším ta představa z mládí, to sklouznutí bez návratu: spuštění 

ohromné lodi na moře.5

 

O motivu Charonovy bárky, která odváží mrtvé bez možnosti návratu, a o smrti jako 

cesty bez konce se v této souvislosti zmiňuje Bachelard ve svém eseji o vodním živlu6. Touto 

problematikou se bude zabývat třetí část práce.  

              

                                                 
1 Gracq užívá termín „l´embarcadère“. 
2 Les Yeux bien ouverts, Préférences, t. I, s. 850. 
3 „On sentait, on voyait tout d´un coup qu´il y avait, derrière cet ébranlement presque millimétrique, une 

extraordinaire pression.“ (Ibid.) 
4 Gracqův termín je „le sentiment de l´appareillage“. (Ibid.) 
5 „En même temps une idée de majesté quelquefois funèbre, se mêle presque toujours pour moi à ce 

sentiment d´instance de départ. Peut-être y a-t-il toujours, derrière, cette image de jeunesse, ce glissement sans 
retour: le lancement d´un énorme navire.“ (Ibid.) 

6 BACHELARD, Gaston. L´eau et les rêves : essai sur l´imagination de la matière. Paris : José Corti, 
1942, s. 97-109. 
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Kapitola 2  – Julien Gracq a surrealismus 

2.1 Studentem v Paříži 

S vynikajícími výsledky z lycea v Nantes nastoupil Julien Gracq v říjnu roku 1928 do 

„khâgne“1 na lyceu Henri IV v Paříži. Jestliže v Nantes mu byli spisovatelé vzorem, v Paříži 

měl Gracq možnost setkat se s nimi osobně, jakož i s mnoha jinými vlivnými osobnostmi 

francouzského humanitního světa. Do jeho myšlení se výrazně otiskl vliv jeho profesora, 

filozofa Emila Chartiera, kterému se přezdívalo Alain. Byl známým humanistickým 

pedagogem, jenž výrazně zapůsobil na myšlení mnoha později slavných intelektuálů. Gracq si 

vybavuje jeho „každodenní ´citace´ napsané na černé tabuli“2, vyčítal mu však později jeho 

příliš radikální myšlenky. Přesto ho „Alainovy přednášky poznamenají jako tolik jiných, a 

přivedou ho k hloubání, k zalíbení v pozorování a v poznámkách.“3 Dalším velkým učitelem, 

jenž naučil Gracqa správně vidět a vnímat krajinu, byl Emmanuel de Martonne. 

V té době se pro Gracqa zásadně změnil život. Především proto, že se po letech 

odpoutal od Nantes a také je to období plné nových setkání. Mimo jiné se seznámil s již 

zmíněným Julesem Monnerotem, z jehož prací o surrealismu později rád cituje. Objevil 

potěšení z kinematografie4, navštívil Londýn, který byl cílem jeho první cesty do zahraničí, 

nadchl se pro Wagnera, jehož operní díla poznal v pařížské Opeře. Pochopitelně neustal 

v četbě, četl Gida, Valéryho, Claudela, Bernanose a mnohé další.  

Gracq v té době konečně mohl využívat možnost cestovat. Kromě Anglie objevil krásu 

Bretaně, zejména jejích lesů. Byl schopen ujít dvacet kilometrů denně, přičemž procházky 

prožíval velmi intenzivně. Z bezprostředních pocitů z přírody spojených s představami 

imaginárního artušovského světa se vytvořil základ pro jeho nejdokonalejší představové 

asociace, jež zpracoval následně do románových celků. Ze svých cest si zapamatoval jméno 

Argol, které brzy poté propůjčil názvu svého prvního románu.  

Poprvé také uslyšel mluvit o surrealismu a seznámil se s Bretonovou tvorbou, která 

„ho zasáhne hluboce a dostatečně na to, aby mu zasvětil jedinou monografii, kterou napíše. 

Ale Breton je také tím, kdo ho povzbudí v jeho prvních literárních pokusech, a kdo bude patřit 
                                                 

1 „Khâgne“ je přípravka pro budoucí učitele na École normale supérieure. 
2 „[…] ‘citations’ quotidiennement inscrites au tableau noir.“ (LEUTRAT, 1967, s. 9) 
3 „Les leçons d´Alain le marqueront comme tant d´autres et le porteront vers la méditation, le goût de 

l´observation et du commentaire.“ (PELLETIER, s. 79) 
4 Ibid., s. 80 
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k malému počtu čtenářů prvního vydání románu Na Argolském zámku u José Cortiho.“1 

Nejvíce ho uchvátila jeho kniha Nadja, která představuje „rovinu každodenního života 

narušenou tragikou ´zjevení´.“2 Spojení cyklu o králi Artušovi se surrealistickou Nadjou se 

nabízí, protože u obou je realita jakoby sněná a podvědomí je naplněno přeludy3.  

Gracq se osobně setkává s Bretonem v roce 1938, krátce před vyhlášením druhé 

světové války. Místem jejich setkání je Nantes. Je až pozoruhodné, jakou roli nepřestává hrát 

toto město v Gracqově životě. Když mu Breton krátce před svou smrtí poslal pohlednici, na 

níž stálo: „Nantes, kde jsme docela společně a odděleni“4, nepochybně tím chtěl reflektovat 

jejich sdílený pocit myšlenkového souznění. 

V roce 1930 byl Gracq přijat na École normale supérieure, kde se rozhodl pro studium 

geografie, oboru, jehož přítomnost je tolik patrná v jeho životě i díle. Zálibu v historii objevil 

až později. Podle jeho názoru byla volba geografie a historie velkou měrou ovlivněna zálibou 

v knihách Julese Vernea.  

O prázdninách navštívil Budapešť, kde se setkal s profesionálními hráči šachů, Vídeň 

a hlavně Benátky, jejichž atmosféru použil ve svém románu Pobřeží Syrt. Rozhodl se 

současně studovat École Libre des Sciences Politiques, kterou v té době navštěvoval 

i Georges Pompidou, a kde Gracq v roce 1933 získal diplom z diplomacie. O rok později 

získal agregaci z historie.  

Gracq prošel symbolicky dvojí školou: „tou pro budoucího učitele a tou tajnější, pro 

básníka přírodní objektivity, který nalezne v geografii přírody nikoliv obyčejnou ´metodu´, 

ale disciplínu pohledu a popisu.“5  

                                                 
1 „L´oeuvre littéraire de Breton le marqua profondément et suffisamment pour qu´il lui consacrât la 

seule monographie qu´il écrira. Mais Breton est aussi celui qui l´encouragera dans ses premières tentatives 
littéraires, il sera du petit nombre de lecteurs de la première édition d´Au château d´Argol chez José Corti.“ 
(PELLETIER, s. 82) 

2 „[…] Nadja, […], représente le plan de la vie courante coupée par la tragédie de la ´révélation´.“ 
(HADDAD, s. 87) 

3 Ibid., s. 87 
4 „Nantes où nous sommes tout à la fois ensemble et séparément.“ (Lettrines 2, t. II, s. 251) 
5 „Gracq est à double école: celle du futur enseignant et celle, plus clandestine, du poète de l´objectivité 

naturelle qui trouvera dans la géographie physique, non pas une quelconque ´méthode´, mais une discipline du 
regard et de la description.“ (HADDAD, s. 46) 
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2.2 Válečná a poválečná léta 

V roce 1934 nastoupil Gracq vojenskou službu v Nantes jako podporučík, jak bylo v té 

době zvykem u všech absolventů École normale supérieure. Setkal se tam s mnoha svými 

přáteli a známými včetně Pompidoua. Po jejím splnění byl následujícího roku v Nantes 

jmenován profesorem historie. Psal disertaci z geografie a za tím účelem si vzal rok volna, 

který využil také ke studiu ruštiny v Paříži. Na popud svého kamaráda vstoupil na konci roku 

1936 do komunistické strany. Jelikož byl nadále přitahován jižní Bretaní, požádal o místo 

profesora v Quimperu, kde vyučoval od roku 1937 do roku 1939.  

V létě 1937 započal svůj první román Na Argolském zámku, který dokončil na podzim. 

Poprvé použil pseudonym Julien Gracq, v němž spojuje vzpomínku na Stendhalovo dílo, 

které velmi miloval, jméno Julien Sorel, s historickým jménem „les Gracques“1, označujícím 

římský rod Grakchů2, zvoleným pro svou zvučnost. Důvodem pro užití pseudonymu byla 

hlavně vůle nemísit svůj život se psaním a důkladně oddělit svoji kariéru profesora a literární 

činnost. 

Na počátku roku 1938 poslal rukopis románu do nakladatelství Gallimard, kde se 

setkal s odmítnutím. Náhoda ho přivedla do pařížského knihkupectví nakladatele José 

Cortiho, kterému rukopis nabídl a po domluvě o společném financování román vyšel. José 

Corti se vždy orientoval na vydávání děl vztahujících se k surrealismu. Své nadšení z Gracova 

rukopisu popisuje těmito slovy: „Byl to román, který se musel vydat. Román? Bezpochyby, 

ale stejně tak sled obdivuhodných básní v próze protkaných vláknem fikce zdánlivě dosti 

slabé. Říkám to dobře: zdánlivě.“3 Prodalo se asi 150 výtisků, avšak zdaleka nejdůležitějším 

čtenářem se stal André Breton. Poslal Gracqovi obdivný dopis, ve kterém připustil vůbec 

poprvé v historii surrealismu možnost existence surrealistického románu, žánru, který vždy 

zavrhoval, a nikdy dříve neuznal jeho uměleckou hodnotu.  

Krátce po prvním setkání obou spisovatelů v Nantes vypukla druhá světová válka. 

Gracq narukoval do Quimperu, dostal se až k Dunkerque, posléze do Holandska a nakonec 

byl uvězněn v Německu a odveden do německého zajateckého tábora ve Slezsku. V lágru 

                                                 
1 Chronologie, t. I, s. LXIX 
2  Grakchové byli rodem jedné větve starého plebejského rodu Semproniů ve starověkém Římě. Vynikli 

zejména bratři Grakchové, Tiberius a Gaius Sempronius, kteří se snahami o agrární reformu snažili zabránit 
úpadku svobodných zemědělců, zadržet hrozivý úbytek branců pro legie a posílit tak římskou otrokářskou 
demokracii. 

3 „C´était un roman à publier. Un roman? Sans doute, mais aussi bien une succession d´admirables 
poèmes en prose soutenus par le fil d´une fiction apparement assez ténue. Je dis bien: apparement.“ (CORTI, 
José. Souvenirs désordonnés. In COELHO, Alain, LHOMEAU, Franck, POITEVIN, Jean-Louis, s. 25) 
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onemocněl, což mu umožnilo vrátit se zpět do vlasti. Již od následujícího roku 1941 se Gracq 

vrátil k vyučování v Normandii. Podnikal znovu své mnohakilometrové procházky a 

pokračoval v psaní. 

André Breton na konferenci v Yale v roce 1942 oznámil, že román Na Argolském 

zámku považuje za poslední formu surrealismu: 
 

Zvolil jsem pro toto odpoledne, že budu mluvit o stavu surrealismu mezi dvěma válkami […]. 

Surrealismus začal v roce 1919 s publikací Magnetických polí […], a vyústil dvacet let poté    

v objevení románu Na Argolském zámku od Juliena Gracqa, kde se surrealismus bezpochyby 

poprvé ohlíží za sebou, aby se srovnal s velkými citlivými zkušenostmi z minulosti a 

zhodnotil, […], jak rozlehlé území dobyl1. 
 

Po tomto projevu byl Gracq považován za posledního surrealistu a za následovníka 

Andrého Bretona. Tento postoj však nebyl Gracqovi vlastní, nikdy se nepřihlásil k žádné 

skupině a nikdy ani k žádné nepocítil příslušnost. I z komunistické strany se zklamáním 

vystoupil. Surrealismus uznával ne jako skupinu, ale jako atmosféru kolem génia Andrého 

Bretona. V souvislosti s tím řekl:  
 

Moje nepříslušnost ke skupině byla vyřešenou otázkou, mám dojem, od mého prvního setkání 

s Bretonem. Nikdy jsem nepodepsal žádný manifest nebo kolektivní text, ani jsem neměl podíl 

na vyloučení toho či onoho. […] Ve třicátých letech, tak jako komunismus z hlediska 

politického, byl surrealismus z hlediska poetického v těch letech - použijme pro jednou slovo, 

které nenávidím - „nevyhnutelný“, stýkali jsme se s ním, abychom vymezili sami sebe, buď 

pozitivně nebo negativně.2

 

Gracq se následně seznámil se s tvorbou německého spisovatele Ernsta Jüngera, jehož 

román Na mramorových útesech přečetl jedním dechem, protože „jeho zalíbení v Jüngerově 

                                                 
1 „J´ai choisi de vous parler cet après-midi de la situation du surréalisme entre les deux guerres. […] Il 

commence en 1919 par la publication des Champs magnétiques, […] pour aboutir vingt ans après […] à 
l´apparition d´Au château d´Argol, de Julien Gracq, sans doute pour la première fois, le surréalisme se retourne 
librement sur lui-même pour se confronter avec les grandes expériences sensibles du passé et évaluer, […], ce 
qu´a été l´étendue de sa conquête.“ (BRETON, André. Situation du surréalisme entre les deux Guerres. In 
COELHO, Alain, LHOMEAU, Franck, POITEVIN, Jean-Louis, s. 27) 

2 „Ma non-appartenance au groupe avait été une question réglée, il me semble, dès ma première 
rencontre avec Breton. Je n´ai jamais signé de manifeste ou de texte collectif, ni participé aux exclusions lancées 
contre tel ou tel. Dans les années 1930, ´tout comme le communisme […] sur le plan politique, le surréalisme, 
sur le plan poétique, était dans ces années-là - employons pour une fois un mot que je déteste - „incontournable“, 
on avait rendez-vous avec lui pour se déterminer, soit positivement, soit négativement´.“ (LEUTRAT, 1967, s. 
221) 
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díle bylo dáno romantickými rysy, které v něm rozpoznává“1, a také proto, že pro Gracqa je ta 

kniha „jako báseň - a tato kniha je báseň - připomíná, že svět umění není náš svět“2, protože 

nám v ní jakékoliv reference na reálný svět unikají. Princip odpoutání se od přílišné reality 

v literárním díle je Gracqovi blízký až do té míry, že by za zmíněné dílo německého autora 

„vyměnil téměř všechnu literaturu posledních deseti let“3. 

Na konci války, v roce 1945, vydal Julien Gracq svůj druhý román Pochmurný 

krasavec, napsaný za okupace. Jeho atmosféra připomíná nejen dětské vzpomínky na léto u 

moře, ale i vysídlenou a poloprázdnou Francii za války. Na podzim roku 1948 vydal esej 

André Breton. Některé aspekty spisovatele (André Breton. Quelques aspects de l´écrivain). 

Připravuje také třetí román Pobřeží Syrt, jenž vyjde až v roce 1951, a sbírku básní v próze 

Velká svoboda (Liberté grande).  

Skutečnost, že během prázdnin může zapomenout své povolání profesora Louise 

Poiriera a odevzdat se činnosti spisovatele Juliena Gracqa, mu dovoluje vydávat své knihy na 

podzim, jak je ve francouzském literárním prostředí zvykem. Rovněž v  jeho příbězích je 

podzim zdrojem rozsáhlé symboliky. Například v románu Pochmurný krasavec nejenže děj 

začíná na podzim, ale toto období i přímo ukrývá symboliku stárnutí a čekání na smrt, stejně 

jako je tomu v atmosféře města Orsenna v románu Pobřeží Syrt, které jakoby očekávalo, kdy 

přijde spasitel (postava Alda) a osvobodí ho od toho pomalého a žalostného „umírání“ tím, že 

zapříčiní jeho rychlou „smrt“. 

Od roku 1947 byl Gracq profesorem na lyceu Clauda Bernarda v Paříži a působil tam 

až do odchodu do penze v červenci 1970. Na velkou vlnu kritických ohlasů na divadelní 

představení jeho jediné hry Král rybář v roce 1949 reagoval Gracq napsáním ostré kritiky 

francouzského literárního světa té doby Literatura bez hanby (La littérature à l´estomac).  

Když vyšel konečně v roce 1951 román Pobřeží Syrt, Gracqovi se dostalo uznání 

širšího publika, neboť toto dílo bylo navrženo na Goncourtovu cenu. Již sama skutečnost, že 

se Gracq v eseji Literatura bez hanby rázně vyjádřil proti stále více rozdávaným cenám za 

literaturu, naznačuje, jak Gracq reagoval:  
 

                                                 
1 „Son goût pour l´oeuvre de Jünger est dû aux traits romantiques qu´il y décèle.“ (GROSSMAN, s. 55) 
2 „C´est que Sur les falaises de marbre, […]nous rappelle comme un poème - et ce livre est un poème - 

que le monde de l´art n´est pas notre monde.“ (Symbolique d´Ernst Jünger, Préférences, t. I, s. 980) 
3 „[…] je donnerais presque toute la littérature des dix dernières années pour le seul livre peu connu 

d´Ernst Jünger, Sur les falaise de marbre.“ (La littérature à l´estomac, t. I, s. 530) 
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Před více než rokem jsem se rezolutně postavil proti cenám za literaturu. Vyjádřil jsem to těmi 

nejsilnějšími slovy v Literatuře bez hanby. […] po Literatuře bez hanby jsem se ani na 

okamžik nezabýval otázkou přijetí nějaké cenu za literaturu.1  
 

Spisovatel se po této záležitosti vrátil k psaní až v roce 1958. Dokonce rezignoval na 

dokončení románu Cesta. Ve zmíněném roce však došlo k jeho velkému návratu s posledním 

z románů Balkón v lese. Jestliže se tím uzavírá autorovo románové dílo, pro esejistickou 

tvorbu nastává nejplodnější období. Postupně vycházejí soubory Gracqových textů, které si 

zapisoval do sešitů, počínaje eseji Iniciály a Iniciály 2, přes Úžiny vodní (Les Eaux étroites) a 

Tvar města, až po Čtoucí píšící, Kolem sedmera kopců a v roce 1991 vydané Zápisníky velké 

cesty (Carnets du grand chemin). Mezitím nadále četl, pokračoval ve své profesorské kariéře 

a zapisoval si do svých zápisníků, které však už nikdy nevydal, zážitky, pocity a postřehy 

nejen z cest. Posledním dozvukem románové tvorby byly dvě krátké novely, vydané spolu s 

třetím textem, původně plánovaným a nedokončeným románem Cesta, pod souhrnným 

názvem Poloostrov. Novely nesou názvy Poloostrov a Král Cophetua. 

Julien Gracq, ač již v úctyhodném věku, napomáhal zfilmování některých svých děl, 

objevoval se v různých rozhlasových pořadech, poskytoval rozhovory, přesídlil také z Paříže 

do svého rodného města Saint-Florent-le-Vieil a zakoupil si automobil, aby trochu pozměnil 

styl svých oblíbených procházek. 

Gracq v nejnovějším rozhovoru potvrzuje, že již nemá v úmyslu vydat další knihu, 

avšak dodává, že nepřestal psát2. Je si vědom, že jeho „sezóna“ je u konce, neboť „na to, aby 

si popletla období a znovu aktivovala svůj mechanismus, nemá nárok ani lidská ani jiná 

rostlina.“3 Použil zde své oblíbené srovnání člověka a rostliny, o kterém psal několikrát          

v esejích a které vysvětlíme v následující kapitole.  

 

 

                                                 
1 „J´avais pris, il y a plus d´un an, résolument parti contre les prix littéraires. Je l´avais dit dans les 

termes les plus vifs dans La Littérature à l´estomac. […] il n´était pas question pour moi d´accepter, après La 
Littérature à l´estomac, un prix littéraire […].“ (Un Refus, Le Figaro littéraire, 8 décembre 1951. In COELHO, 
Alain, LHOMEAU, Franck, POITEVIN, Jean-Louis, s. 39) 

2 „Je n´ai pas cessé d´écrire en cessant de publier.“ (Le magazine littéraire, Entretien exclusif : Julien 
Gracq. Paris : 2007, juin, nº465, s. 32) 

3 „La plante humaine n´a pas le droit, pas plus que l´autre, pour réactiver son mécanisme, de se tromper 
sur la saison.“ (Ibid.)  
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2.3 Surrealistické myšlenkové osvobození 

Gracqův myšlenkový souhlas se surrealismem, ne jako se skupinou, ale jako 

s principem, vycházel z revolty proti přílišnému racionalismu. Podle surrealistů je iracionálno 

řídícím principem všech idejí1. Gracq nachází v německém romantismu i v surrealismu 

podobný „pokus o smíření člověka a světa“2. Oba proudy se blíží svými principy 

imaginárnímu hledání zlatého věku, kdy žil člověk v souladu s přírodou, ve svobodě myšlení, 

bez stísněnosti způsobené přílišným racionálním uvažováním.  

Prostředkem k dosažení jednoty člověka a přírody je poezie, jejíž existenci má básník 

za úkol lidem poodhalit. Proč zrovna poezie? Jejím účinkem dochází k osvobození slova, 

jazyka, zejména za pomoci Bretonova automatismu, díky němuž byl nalezen nový způsob 

vyjadřování, osvobozený od běžných logických vazeb, avšak se zachováním syntaxe a věty. 

Podle Grossman vede surrealistická poezie prostřednictvím uvolnění významu slov 

k osvobození ducha3.  

Jestliže pro Bretona je vzájemné propojení světa a člověka možné pouze poezií, pro 

Gracqa toho lze dosáhnout prostřednictvím románu. Breton odmítá nízkost realismu v románu 

a také techniku, která je v románu zásadní, například v existencialistickém nebo v novém 

románu. U Gracqa je technika druhotná. Jediný možný román je pro něho ten, který splňuje 

požadavky surrealismu.  

Gracq se vyslovuje nejen proti žánru intimního deníku a psychologickému románu, ale 

také jak je uvedeno výše, proti existencialistickému a novému románu. Vysvětluje to několika 

esejickými texty. Intimní deník neuznává, protože právě absence autora dokazuje autenticitu 

práce spisovatele4. Existencialismus Sartrův a Camusův pokládá za opak toho, čím je 

surrealismus: surrealismus je optimistický, existencialismus podtrhuje bezmoc a beznaděj 

poválečného člověka, jeho úzkost a hrůzu ze smrti5.  

V eseji Proč literatura špatně dýchá (Pourquoi la littérature respire mal)6 dává Gracq 

do protikladu Sartrův „pocit ne (sentiment du non)“7, který vypovídá o negativitě všech 

vnímaných věcí, s protikladným „pocitem ano (sentiment du oui)“8 spisovatele Paula 

                                                 
1 GROSSMAN, s. 36. 
2 „Le surréalisme est une tentative de conciliation entre l´homme et le monde.“ (Ibid.) 
3 Ibid., s. 69. 
4 Ibid. s. 86 
5 Le Surréalisme et la Liitérature contemporaine, t. I, s. 1030. 
6 Pourquoi la littérature respire mal, t. I, s. 857. 
7 Ibid., s. 873. 
8 Ibid., s. 872. 
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Claudela. Sartrovo „ne“ je v rozporu s jednotou člověka a světa. Pro existencialisty je svět 

beznadějný, rakovinný a obscénní a „ne“ je adresováno všem lidem, celé společnosti, zatímco 

Claudelovo „ano“ je absolutní, celkové, euforické, otevřené všemu, co má přijít. Nebere 

v úvahu žádné litování, žádnou nostalgii nebo návrat zpátky, které jsou vlastní Sartrovu 

myšlení. Existencialismus i nový román řadí Gracq do literatury, jež není schopna dospět ke 

stejnému cíli, o který usiluje Claudel a surrealismus: nalezení prostředku, jakým lze 

dosáhnout splynutí člověka a přírody, a kterým je poezie.  

Gracq označil člověka „lidskou rostlinou (plante humaine“)1. Pro vysvětlení poslouží 

tato Gracqova slova:  
 

Obrovský svět snění, snění ve spánku a snění za bdění, uniká této literatuře. […] A pak, při 

čtení těchto dusivých románů, z kterých je vyloučen volný vzduch a vnější svět, […], to, co 

mě udivuje, je to záměrné a systematické vyloučení. Vyloučení tohoto druhu svazku, svazku 

založeného na náklonnosti více než na potřebě, nicméně svazku důvěrného, nerozlučného, 

který se stvrzuje každou minutu každého dne mezi člověkem a světem, jenž člověka nese, a 

který tvoří to, co jsem já pojmenoval lidská rostlina.2

 

„Lidská rostlina“ je metafora zobrazující, jakým způsobem je člověk ideálním 

obrazem koloběhu života. Člověk stejně jako rostliny pociťuje souznění s přírodou a střídání 

období3. Jako rostlina, která ví, kdy je den a kdy noc, kdy je léto a kdy zima, pozná člověk, 

které období je pro jeho snění nejpříznivějším. Pro básníka toto střídání period znamená 

střídání období tvorby a období nečinnosti. 

Snivost dovoluje člověku pociťovat základní popudy osudu. V Gracqových románech 

se hrdinové stávají „lidskou rostlinou“, která se řídí střídáním období a tepem vesmíru. Jsou 

„bdělými spáči (dormeurs éveillés).“4 V tomto termínu je obsaženo neohraničené spojení snu 

a reality. Postava sní ve stavu bělosti či bdí ve spánku jako náměsíčník. V této souvislosti lze 

vypozorovat častý výskyt prorockých snů a snů o smrti ve spánku Gracqových postav.Gracq 

tento pojem vysvětluje:  

                                                 
1 „Plante humaine“ je termín, který se hojně vyskytuje v Gracqových esejistických pracích. Vysvětlení 

lze nalézt například v eseji Pourquoi la littérature respire mal (t. I, s. 879). 
2 „Le monde énorme du rêve, du rêve endormi et du rêve éveillé, échappe à cette littérature. […] Et 

puis, à lire ces romans étouffants d´où l´air libre et le monde extérieur sont exclus, […], ce qui me frappe, c´est 
une exclusion délibérée et systématique. L´exclusion de cette espèce de mariage, mariage d´inclination autant et 
plus que de nécessité, mariage tout de même confiant, indissoluble qui se scelle chaque jour et à chaque minute 
entre l´homme et le monde qui le porte, et qui fonde ce que j´ai appelé pour ma part la plante humaine.“ (Ibid., s. 
878-879) 

3 GROSSMAN, s. 41. 
4 Ibid., s. 135. 
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„Bdělý spáč“, pokud přijmu tento výraz, tak jen ve významu, kdy je spící ve své imaginaci 

zcela ovládnut hmotnými prožitky, proti nimž se ocitá bez ochrany, zbavený pohybu a 

kontroly; […]. V tomto smyslu, ano, často pociťuji ve stavu bdění tuto spánkovou poslušnost, 

[…], můj den, můj rok se neustále proměňuje podle barev doby a sezóny […].1

 

Je pozoruhodné, jakým způsobem Gracq promítl do svých románů surrealistické 

hledání svatého Grálu a přítomnost mystiky a mytologie. Surrealismus vytvořil novou 

mytologii, bez níž se podle něho neobejde život, neboť život musí být neustále znovu a znovu 

magnetizován2, což znamená podle Bretonovy terminologie převzaté Gracqem3 znovu a znovu 

rozvášňován. Mýtus představuje nové kritérium poznání4. Co se týče terminologie, Gracq 

využívá jak Bretonovy termíny související s magnetismem, z nichž uveďme například 

přitažlivost („attraction“), odpudivost („répulsion“), silová čára („ligne de force“), tak termíny 

Edgara Allan Poea5. Gracq převzal rovněž Bretonem hojně používanou kurzívu: 
 

Kurzíva tak u Bretona často a velmi šťastně usiluje uprostřed věty o podtržení ohniskového 

bodu, kolem kterého myšlenka obíhá napřed nevědomky a váhavě, pak neomylně od toho 

okamžiku, kdy dojde na nenadálý nový nápad, a kdy se myšlenka najednou zorganizuje, 

uchopí svůj smysl a svou perspektivu.6

 

Podle Grossman odrážely mýty ve starém Řecku kolektivní vědomí a v zásadě nebyly 

založené na rozdílu mezi realitou a sněním7. Právě tento rys  probudil u dramatiků 

sedmnáctého století odpor k řecké mytologii spojený s odmítáním iracionálna. Gracq dává do 

                                                 
1 „´Dormeur éveillé´, si j´accepte l´expression, c´est seulement au sens où le dormeur est gouverné tout 

entier dans son imagination par des impressions matérielles contre lesquelles, privé qu´il est de mouvement et de 
contrôle, il se trouve sans défense; […]. En ce sens, oui, j´ai souvent, éveillé, l´impression de cette docilité du 
sommeil, […], ma journée, mon année virent constamment avec les couleurs de l´heure et de la saison […].“ 
(Les Yeux bien ouverts, t. I, s. 843) 

2 „Notre époque ´éprouve le besoin lancinant … de remagnétiser la vie […]´.“ (Ibid., s. 141) 
3 „Breton avait déjà dit trois ans plus tôt que ´la vie humaine est à repasionner, à faire revaloir […]´.“ 

(BRETON, André. Arcane 17. In GROSSMAN, poznámka pod čarou č. 7, s. 141) 
4 Ibid., s. 140. 
5 „Gracq reprend l´idée de ´ligne de force´ ou de ´ligne de vie´ […]. Il réutilise et mélange les termes de 

Breton en les faisant jouer ensemble d´une autre manière. D´ailleurs, tout le vocabulaire du magnétisme 
(attraction, répulsion etc.) est également celui d´Edgar Poe […].“ (LEUTRAT, 1991, s. 220) 

6 „L´italique chez Breton vise ainsi à souligner souvent, et très heureusement, au milieu d´une phrase, le 
point focal autour duquel la pensée a gravité, inconsciemment d´abord et de façon hésitante, puis infaillible à 
partir du moment où le coup de théâtre de la trouvaille intervient et où - la pensée ainsi révélée à elle-même - la 
phrase s´organise d´un jet, prend son sens et sa perspective.“ (André Breton. Quelques aspects de l´écrivain, t. I, 
s. 506) 

7 Grossman popisuje Gracqovo rozlišení mýtů starořeckých a středověkých na s. 142-145.  
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opozice mýty středověké, které jsou podle něho otevřenými příběhy („histoires ouvertes“1), a 

mýty řecké, které pokládá za uzavřené („mythes fermés“), založené na tragédii a nezvratnosti 

tragického konce. Středověké mýty nabízejí svobodu, neboť jsou otevřené vůli, podle které 

člověk jedná a díky níž lze dosáhnout naplnění osudu. Oproti tomu vypovídají řecké mýty o 

nezvratnosti tragického osudu. Právě pro tuto hodnotu svobodné vůle surrealistická poezie 

dvacátého století převzala základní myšlenkovou linii středověké legendy o Grálu: „Mýtus o 

Grálu zpodobňuje uskutečnění těch nejvyšších surrealistických cílů, je schopen poskytnout 

odpovědi na naléhavost otázek, které si člověk pokládá ohledně světa a osudu.“2

Hlavní myšlenka hledání („quête“) s sebou nese další témata, jako například cesta, 

soudržnost skupiny (po vzoru rytířů kulatého stolu), překonání sebe sama a vítězství nad 

sebou. Grál má tu moc zajistit symbolickou záchranu lidstva, ale je nutné ho nejprve najít. 

Tohoto úkolu se může zhostit pouze ten, který je toho hoden. Musí být „čistým rytířem (le 

chevalier Pur)“3, který by pronikl do symbolického hradu ukrývajícího Grál. Surrealismus 

převzal po svém základní myšlenky legendy o Grálu: určitý asketismus rytíře - básníka, 

nebezpečí hledání - nedůvěra společnosti v básnickou tvorbu, soudržnost společníků kolem 

kulatého stolu - v surrealistické skupině kolem Bretona, pocit nutnosti a naléhavosti objevení 

Grálu-nutnost vyjádřit se básnicky. Perceval, vyvolený rytíř, jenž nakonec Grál nenajde, je 

přirovnáván k Bretonovi.  

Ovšem Grál není předurčen k tomu, aby byl nalezen, neboť musí zůstat stálým 

příslibem, nekončícím snem, věčným předmětem touhy. Člověk by měl mít podle surrealistů a 

podle Gracqa neustále naději, že dosáhne nejvyššího poznání, aniž by k němu někdy došel. 

Tím jeho život získává smysl. Percevalův úděl sdílí u Gracqa jeho románoví hrdinové Albert, 

Allan a Aldo. 

Gracq se tedy se surrealismem Andrého Bretona schází ve dvou liniích. První je 

jazyková a textová, druhá je myšlenková. S první souvisí uvolnění syntaxe, používání 

kurzívy, myšlenkové analogie spojené s magnetismem a automatické psaní. Druhou linií jsou 

základní myšlenkové postupy surrealistické poezie, z nichž nejdůležitější jsou různé metafory 

hledání. 

                                                 
1 „Gracq définit les mythes grecs anciens comme des ´mythes fermés´, des ´procès-verbaux implacables 

d´échec´ et leur oppose ´le trésor jusqu´ici si négligé, si peu utilisé des mythes du Moyen Age´ qui ´ne sont pas 
des mythes tragiques, mais des histoires ´ouvertes´ parlant ´non pas de punitions gratuites, mais de tentations 
permanentes et recompensées´ et qui ´vus sous un certain angle ... sont un outil forgé pour briser idéalement 
certaines limites´.“ (GROSSMAN, s. 143) 

2 „Le mythe du Graal représente la réalisation des plus hautes ambitions surréalistes, il est apte à fournir 
les réponses à l´urgence des questions que l´homme se pose devant le monde et la destinée.“ (Ibid., s. 145) 

3 Ibid., s. 146. 
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Dílo Juliena Gracqa je, jak již bylo uvedeno, prostoupeno opakujícími se tematickými 

celky a motivy. Autor jimi však nevyslovuje nějaký vzkaz pro čtenáře, neboť vždy razil 

myšlenku, že psát pro čtenáře není spisovatelovým údělem a že v předání poselství význam 

knihy netkví1. Gracq viděl význam knihy v pouhé radosti z jejího napsání, v půvabu hry 

s jazykem a lexikem. Vždy využíval veškeré svobody v psaní a vymýšlel další básnické 

obrazy, převracel syntaxi, promíchával žánry a volil raději útržkovou formu psaní než 

celistvou. Co se týče promíchání žánrů, Gracq dokázal vnést do své románové tvorby poezii a 

oba žánry tak nechal vzájemně prostoupit. Právě pro toto umění přijal André Breton 

románový žánr jako surrealistický výraz. 

Jestliže v první části této práce byl autorův styl dán do souvislosti s jeho životními 

zkušenostmi, v druhé části budou zpracována konkrétní témata vyskytující se v jeho dílech. 

Analýzu vybrané tvorby lze provést z několika hledisek. V této části práce bude 

upřednostněno vysvětlení Gracqových příběhů mýtem o Grálu, jehož poselství týkající se 

nikdy nekončící naděje při hledání převzal Gracq jako myšlenkový princip ze surrealismu.  

Tato analýza se k tématu práce vztahuje z hlediska hledání souznění člověka 

s přírodou a tudíž i s hmotami, které se v přírodě vyskytují. V první části bylo vysvětleno, 

jakým způsobem Gracq převzal a do svého díla vložil tuto surrealistickou ideu. V části druhé 

se pokusíme prozkoumat, jak konkrétně je tato idea propagována v jednotlivých dílech a jaké 

jsou tedy Gracqovy dominanty v jeho imaginaci. 

Při pokusu o charakteristiku postav Gracqových románů si pozornost zaslouží již 

zmíněná „Osobní karta postav mých románů (Fiche signalétique des personnages de mes 

romans)“2, kterou Gracq sestavil a uvedl ve svém esejistickém díle Iniciály. Podle ní lze 

                                                 
1 „Je n´écris que pour moi, de cela je suis tout à fait sûr. Pour me faire plaisir: celui de relire une page 

qui me paraît bonne est grand. Je suis lecteur, à l´occasion, de mes livres (pas de tous) et je n´en ai pas honte. Je 
n´ai jamais écrit pour un public, et le tirage de mes livres ne m´intéresse que par les droits d´auteur qu´il 
engendre. (Píšu jen pro sebe, tím jsem si naprosto jistý. Abych si udělal radost: ta je velká při přečtení stránky, 
která mi připadá dobrá. Jsem příležitostně čtenář mých knih (ne všech) a nestydím se za to. Nikdy jsem nepsal 
pro publikum a náklad mých knih mě zajímal jen kvůli autorským právům, které zahrnuje.“ (Le Magazine 
littéraire, s. 33)  

2 „Époque: quaternaire récent. / Lieu de naissance: non précisé. / Date de naissance: inconnue. / 
Nationalité: frontalière. / Parents: éloignés. / État civil: célibataires. / Enfants à charge: néant. / Profession: sans. 
/ Activités: en vacances. / Situation militaire: marginale. / Moyens d´existence: hypothétiques. / Domicile: 
n´habitent jamais chez eux. / Résidences secondaires: mer et forêt. / Voiture: modèle à propulsion secrète. / 
Yacht: gondole, ou cannonière. / Sports pratiqués: rêve éveillé-noctambulisme. (Doba: nedávné čtvrtohory. / 
Místo narození: neupřesněno. / Datum narození: neznámé. / Národnost: pohraniční. / Rodiče: vzdáleni. / Stav: 
svobodní. / Děti na starosti: nic. / Profese: bez. / Činnosti: na prázdninách. / Vojenský stav: mezní. / Existenční 
prostředky: předpokládané. / Bydliště: nikdy nebydlí u sebe. / Druhotné sídlo: moře a les. / Automobil: model na 
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definovat Gracqovu hlavní postavu jako mladého cestovatele a samotáře neurčitého věku a 

původu, v jehož životě hrají důležitou roli prázdniny u moře, v jehož blízkosti se vyskytuje 

les, a nespoutanost (svobodný, bezdětný a rodiče vzdáleni). Ocitá se na místě, kam ho jeho 

snivost, která je skoro náměsíčností, dovedla jako magnet1. 

 

 

                                                                                                                                                         
tajný pohon. / Jachta: gondola, nebo dělový člun. / Pěstované sporty: bdělý sen-náměsíčnost).“ (Lettrines, t. I, s. 
153) 

1 HADDAD, s. 116-117. 
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1.1 Na Argolském zámku (Au château d´Argol) 

Stylové a výrazové prostředky použité v Gracqově prvotině Na Argolském zámku 

svědčí o jeho snaze o využití velkého množství inspirativních zdrojů, surrealistickou 

mytologií počínaje, Pádem domu Usherů Edgara Allana Poea konče. Prostor je v románě 

zaplněn mořem a rozlehlými lesy, ovšem jeho středem je tajuplný zámek, který na doporučení 

přítele a bez předchozího prohlédnutí koupí hlavní hrdina Albert. Již tato skutečnost 

napovídá, že je zámek zvláštním místem. 

Jako ve většině Gracqových příběhů stojí ústřední motiv, budova, zde zámek, na 

vyvýšeném místě odříznutém od měst a s výhledem na lesy a moře. Samota má svůj podíl na 

vytvoření tísnivé atmosféry odlehlého místa. Poté, co Albert objeví na nedalekém hřbitově 

náhrobek se jménem Heide a obdrží telegram ohlašující příjezd Albertova přítele Herminiena 

a jeho přítelkyně Heide, se k ponurosti scény přidá vtíravý pocit blížící se katastrofy.  

Trojice se na zámku ocitá „na prázdninách“, během nichž si užívají společných večerů 

a výletů do přírody, až do chvíle, kdy se Albert s Heide tak sblíží, že pozapomenou na 

Herminiena. Vše vyvrcholí hrozivou bouří předznamenávající zlou a nezvratnou událost, jejíž 

příchod, jak se dá tušit, bude ve znamení smrti. S příchodem podzimních lijáků se všichni tři a 

s nimi i sám zámek ponoří do snivé melancholie a do ticha: 
 

Vedli umdlévající a mlhavé rozhovory, jejichž mísící se šum se stále častěji ztrácel se 

zdušenou a ještě dlouho doznívající vibrací v tichu, jež se nad ním uzavíralo s podivně 

pohlcující silou a znovu přecházelo v to, co by si neodvážili bez zděšení přiznat jako 

nekonečné čekání.1

 

Herminien je Albertovým protikladem, jeho černým dvojníkem s tmavou a 

odvrácenou tváří. Příchodem Herminiena na zámek se Albert s touto svou temnou stránkou 

setkává. Důvodem jejich střetnutí je žena – čistá, božská Heide: „Albert Čistý sní o Heide 

                                                 
1 „Ils poursuivaient alors des conversations languissantes et vagues, dont le bruit mêlé de plus en plus 

souvent se perdait avec une vibration étouffée et longtemps encore perceptible dans le silence qui paraissait se 
refermer sur lui avec un curieux pouvoir d´engloutissement et, de nouveau, reprenait ce qu´ils n´auraient osé 
sans effroi avouer n´être rien d´autre qu´une attente interminable.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 71) 
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v hlavě jeho nečistého dvojníka. Jednodušeji: dobro sní o zlu, protože sen je žena. Jediná 

významná událost: koupání.“1  

Koupání v moři, jehož voda je podle Bachelarda rozpuštěnou ženskou substancí, je pro 

muže slastnou koupelí v této tekuté esenci mladé dívky2. V tomto případě má však plavání 

k obzoru význam poslední cesty ke smrti, z níž není návratu, stejně jako Charon převážel 

mrtvé duše na své bárce. Trojice plave v moři k obzoru, dokud Heide nedojdou síly a teprve 

když zmizí pod hladinou, procitne Herminien z fascinace blízkostí smrti, a Heide zachrání. : 
 

Plavali do širého moře [...]. Všem třem současně vytanulo na mysli, že nyní se už neodváží 

obrátit, že už se neodváží pohlédnout k pevnině [...]. Už nebylo možné couvnout. [...] zcela 

jistě nebudou mít sílu k návratu3.  
 

Ačkoliv Herminien ze spárů smrti Heide vysvobodí, vše napovídá tomu, že k tomuto 

závěru přesto příběh směřuje: „A přesto se stále ještě neodvážili nic říci: ztratilo se, utopeno 

v nenasytných vlnách, perverzní tajemství jejich srdcí?“4

Po této události začal Albert hloubat o obrazu svého dvojníka a zároveň protikladu, 

kterého jako by viděl v zrcadle. Dívá se do zrcadla jako Narcis, vidí sebe a Herminiena jako 

jednotu, cítí, že ho volá jeho dvojník přinášející smrt.  

Bachelard uvádí, že v imaginaci je obraz zrcadla a obraz studánky jako zrcadla            

v protikladu5. Zrcadla jsou předměty příliš umělé, a tudíž klamavé, avšak vodní zrcadlo je 

otevřenou cestou k idealizujícímu narcismu. Bachelard rozvádí narcismus až do 

kosmologického rozsahu, při kterém básník-Narcis vysílá do přírody své niterné pocity. 

Příroda jako by pak vzhlížela sama ke své kráse. Alberta však v příběhu chvíli povrch vody 

spíše svádí, než že by ukazoval jeho samého: „[...] přiblížil obličej k ubíhající mihotavé 

hladině, aby se tváří dotkl nedocenitelného chladu.“6 Vidí ve vodě spíše odraz slunce a nebe, 

avšak voda je jakousi temnou jeskyní, která svádí k ponoření:  
 

                                                 
1 „Albert le Pur rêve d´Heide dans la tête de son double impur. Plus implement: le bien rêve du mal, 

puisque le rêve est femme. Un événement notable. Le bain.“ (HADDAD, s. 120) 
2 BACHELARD. L´eau et les rêves, s. 171-172. 
3 Ils allaient vers le large […].  Il sembla à tous trois au même moment que maintenant ils n´osèrent 

plus se retourner ni regarder vers la terre […]. Il n´était plus possible de reculer, […]ils n´auraient plus la force 
de revenir.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 46-47) 

4 „Et cependant, maintenant encore, ils n´osèrent rien dire: était-il perdu, noyé au milieu des vagues 
insatiables, le secret pervers de leurs coeurs?“ (Ibid., s. 49) 

5 BACHELARD. L´eau et les rêves, s. 31-40. 
6 „Il approchait son visage de la surface rapide et vibratile de l´eau pour en toucher de ses joues la 

fraîcheur impossible à évaluer.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 51) 
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Z hloubi propasti, jejíž smrtelný chlad mu rozežíral kůži, vystoupila chvějivá a vlhká tvář 

slunce, [...] zjevila se tvář nebes jako milosrdný a od této chvíle otevřený jícen, do něhož se 

člověk konečně může nenávratně pohroužit a bez zábran uspokojit to, co před Albertem 

v mžiku vyvstalo jako jeho nejpřirozenější sklon.1

 

Poté, co se Albert a Herminien setkají v Kapli propastí („Chapelle des Abîmes“), 

vyjde najevo, že oba touží po negaci - tedy po smrti - toho druhého. Herminien je „prokletou 

duší“2, podle legendy o Grálu je „rukou, která způsobuje zranění.“3 Albert je naproti tomu 

„rukou, která uzdravuje“4: „[...] zdálo se mu, že Herminien se zběsilou utkvělostí upíral svůj 

pohled na tu oslňující ránu.“5 Herminien je temná stránka duše, která koná, Albert je její 

světlá stránka, která zří. 

Jedním z možných výkladů je tedy připodobnění k legendě o Grálu. Heide představuje 

krev života samého6. Je pohárem krve, tedy symbolickým Grálem, předmětem touhy, jenž je 

hlídaný Herminienem, představujícím Amfortase, jehož rána se nezaceluje. Poté, co Grál-

Heide-Kundry její strážce-Herminien-Amfortas znásilní, způsobí tím Grálu ránu, která se 

nikdy nemůže uzavřít, protože Grálem může být pouze panna. Heidina smrt je tedy 

nevyhnutelná. Tak jako Kundry přežívala, jako by byla mrtvá, hlídajíc prázdnou a nečistou 

existenci Amfortase, Heide umírá pomalým vykrvácením a nakonec požitím jedu. Násilí na 

Grálu se otočí proti útočníkovi a příběh se uzavírá zavražděním Herminiena Albertovou-

Parsifalovou rukou.  

Smysl příběhu se odhaluje s poslední kapitolou, ve které Albert potají pronikne do 

Herminienova pokoje, kde objeví rytinu představující Amfortasovo utrpení a zobrazení 

Parsifala jako božského zachránce. Uzavřený prázdný pokoj je u Gracqa častým obrazem. 

Pokud do něj cizí člověk pronikne, naskytne se mu pohled do nitra jeho obyvatele. Jako 

kdyby část nepřítomného obyvatele pokoje zůstávala stále na místě7. 

                                                 
1 „Du fond de cet abîme, dont le froid mortel mordait sa peau, monta le visage tremblant et humide du 

soleil, […] la face du ciel vint sous ses yeux et sous ses lèvres comme un gouffre miséricordieux et désormais 
immédiatement ouvert, où l´homme pût enfin plonger sans retour, et satisfaire sans retenue ce qui se révéla à 
l´instant à Albert être son plus naturel penchant.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 52) 

2 „Or Herminien […] n´est rien d´autre que ´l´âme damnée´ d´Albert - ´le fantôme à la fois de son 
double et de son contraire´.“ (MARQUET Jean- François. Au château d´Argol et le mythe hégélien. In Cahier de 
l´Herne, Julien Gracq. Paris : Éd. de l´Herne, 1972, nº20, s. 56) 

3 „La main qui inflige la blessure.“ (Ibid.) 
4 „La main qui quérit.“ (Ibid.) 
5 „[...] il lui sembla qu´Herminien, avec une terrible fixité, tenait son regard rivé à l´éblouissante 

blessure.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 91) 
6 Heide est la vie elle-même (le sang) – Herminien est la face obscure de l´esprit, l´action […], comme 

Albert en représente la face lumineuse, la contemplation „angélique et méditative.“ (Herne, s. 57)  
7 Les Yeux bien ouverts, Préférences, t. I, s. 853. 
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Jiným vysvětlením může být erotický mýtus, který spočívá v touze po 

sexuálním poznání. Vrcholí koupelí, kdy Herminien předá svou nadvládu nad Heide 

Albertovi, a počínaje tímto bodem se touha po poznání mění v násilí, jež dosáhne svého. Zde 

by mohla být uplatněna Bachelardova představa vody jako rozpuštěných mladých dívek a 

koupajícího se muže pronikajícím do této rozpuštěné ženské podstaty. 

Moře zprostředkovává setkání s nejvyšším poznáním, se smrtí. V Kapli propastí toto 

setkání se smrtí způsobuje Albertovo rozdvojení sebe sama, jeho odloučení od svého temného 

já, od Herminiena. Tento výklad lze nazvat mýtem o poznání sebe sama1. 

Román zůstane neuzavřen, tak jako zůstávají sny a stejně jako ostatní Gracqovy 

příběhy. 

                                                 
1 Výklad zpracovává Leo Pollmann v souboru Herne pod názvem Le mythe de soi dans Au château 

d´Argol, s. 63-71. 
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1.2 Pochmurný krasavec (Un beau ténébreux)  

V druhém Gracqově románu, napsaném za okupace, se snoubí klid a vylidnění válečné 

Francie se vzpomínkami z dětství na prázdniny v Pornichetu. Příběh se totiž odehrává na 

sklonku léta v přímořském Hotelu vln („Hôtel des Vagues“), v době, kdy už je skoro prázdný 

a prázdniny se chýlí ke konci. V hotelu zůstává pouze skupina přátel, tvořící jakousi tajnou 

společnost, kterou vypravěč nazývá „pravou partou“ („la bande straight“). 

Začátek příběhu podaný ve třetí osobě vševědoucím vypravěčem kontrastuje 

s následující deníkovou formou v ich-formě hlavního hrdiny Gérarda. V závěru je nahrazena 

hlasem neznámého vypravěče, který Gérarda dobře zná a pravděpodobně není totožný 

s prvním vypravěčem.  

Příběh má nádech snu, neboť se prostředí nejeví jako obvyklé místo. Hotel se podobá 

svou velikostí a majestátností imaginárnímu zámku. Uzavřená společnost také působí 

netypicky, až tajemně, jako kdyby tvořila jakési zakázané království uzavřené v zámku. 

V jeho atmosféře lze pocítit přítomnost smrti. 

Jako Argolský zámek, i hotel se nachází na vyvýšeném místě a svým rozhledem 

vyvolává pocit otevřené lóže divadla, z níž vidí pozorovatel celou scénu pláže s mořem. Když 

Christel vypráví Gérardovi vzpomínky z dětství týkající se pobytu v internátu a dojmů ze 

shlédnutí opery Tosca, nabízí se tu srovnání se stejnými Gracqovými zážitky. Na 

pozadí šachové partie mezi Gérardem a Allanem lze vytušit autorovu zálibu v této hře.  

Allan je postavou, která se obětuje, tak jako Heide v prvním románě. Avšak na rozdíl 

od Heide Allan o smrt usiluje, neboť pro něj bude rituálem přechodu do jiného světa:  
 

To, o co se Allan zajímá, […], to není konec života, […], ale velmi zvláštní obřad prokazující 

náznak něčeho jiného. […] na smrt je tu nahlíženo jako na rituál přechodu […]. Představa 

dobrovolného překonání zdi oddělující smrt ztrácí svoji povahu patologické sebevraždy.1

  

Allan svým záměrem fascinuje všechny přítomné, aniž někdo vysloví nahlas jakoukoli 

domněnku o jeho chystané sebevraždě: „[...] nehybnost tváře, matoucí nepohnutost, andělská, 

                                                 
1 „Ce à quoi s´intéresse Allan, […], ce n´est pas la fin d´une vie, […], mais une cérémonie très 

particulière marquant l´apparence […] d´autre chose. […] la mort est ici envisagée comme un rite de passage 
[…]. L´idée de franchir volontairement le mur de la mort perd alors son caractère de suicide pathologique […].“ 
(ROUDIE Léon S. Le beau ténébreux à l´ombre du Château d´Argol. In Herne, s. 78) 
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muže, který lhostejně – stejně – zabíjí a zachraňuje [...]. Božská nehybnost.“1 Tato fascinace 

vytváří mezi členy „pravé party“ napětí a vkládá do příběhu určitou dynamiku:  
 

Jako kdyby neznámý motiv [...] vedl k prodloužení vět, když hlas ustane, gest, když ruka 

klesne, a převedl banalitu těchto epizod do daleko energičtějšího rejstříku. A tímto motivem, 

pokud existuje, je Allan, který chová jeho tajemství.2

 

Stejně jako v prvním románu, i zde se vyskytuje leitmotiv tajného proniknutí do 

zavřeného pokoje. V tomto případě se jedná o Allanův pokoj, ve kterém narušitel, Gérard, 

objeví dopis od milenky, jehož symbolika se později odhalí při maškarním plese. Týž večer 

ukáže odhalení masky symbolicky i v pravém slova smyslu všem Allanův záměr spáchat 

sebevraždu. S neméně tajemnou Dolorès totiž Allan přijde na bál v převleku za milence 

z Montmorency, kteří jsou postavami z jedné Vignyho básně, jež se rozhodly skončit se 

životem po společně strávených několika dnech v Montmorency.  

Masky, které zvolí ostatní postavy, odpovídají jejich charakteru. Jsou výběrem 

ideálního obrazu sebe sama. Například v Gérardově masce Andrého Bolkonskiho se snoubí 

některé jeho protichůdné tajné tužby jako vášeň a jasnozřivost nebo heroismus a domýšlivost3.  

Postavy vytvářejí opět trojici. Christel nahrazuje Heide, temný a pochmurný Allan 

zaujímá místo Herminiena a Gérard snažící se odvrátit katastrofu je následník Alberta. 

Andělská Christel, ač zamilovaná do Allana, ani Gérard, nedokáží temného krasavce odvrátit 

od jeho záměru, který se naplno dovrší lahvičkou s jedem. O tom však již román nehovoří, 

může se tedy stát, že Allanova smrt nakonec nenastane. Vypravěč nechává konec otevřený. 

                                                 
1 „[...] Immobilité de la face, impassibilité confondante, angélique, de l´homme qui indifféremment – 

également – tue et sauve [...]. Immobilité divine.“ (Un beau ténébreux, t. I, s.153) 
2 „Comme si un motif inconnu [...] tendait à prolonger les phrases quand la voix cesse, les gestes quand 

la main retombe, et transposait la banalité de ces épisodes dans un régistre infiniment plus énergique. Et ce 
motif, s´il existe, c´est Allan qui en détient le secret.“ (Ibid., s. 165) 

3 BOIE, Bernhild. Un beau ténébreux: „Notices et notes“ de l´édition des Oeuvres complètes de Julien 
Gracq, tome I. Paris : Gallimard, coll. „Bibliothèque de la Pléiade“, 1989, s. 1206. 
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1.3 Pobřeží Syrt (Le Rivage des Syrtes) 

Tímto románem opustil Gracq Bretaň a ocitl se v imaginární zemi, jejíž městská 

architektura a venkovská vyprahlá půda připomínají archaickou Itálii. Děj se rovněž odehrává 

v pozdním ročním období, což dodává atmosféře románu hnilobný a potemnělý nádech. 

Hlavní postava, Aldo, odchází z rodného města Orsenny, hlavního města Syrt, aby se stal 

důstojníkem v pevnosti Admiralita u města Maremma. Syrty jsou ve válce s Farghestanem, 

nepříliš známou barbarskou civilizací rozléhající se na protilehlém břehu moře, přestože 

oficiálně žijí už tři sta let v míru. Obyvatelé Syrt však žijí v očekávání dalšího konfliktu, což 

ve značné míře ovlivňuje celkovou náladu v zemi:  
 

Maremma [...] není zrovna zdravé město [...] horečka sama o sobě nic neznamená, je to jen 

příznak... [...] V Maremmě se těžko dýchá – lapá se tu po vzduchu [...]. Ve Farghestanu prý 

dojde k velkým změnám. Kdosi, nebo spíše cosi převezme moc [...] tento kdosi... toto cosi... 

tato změna prý nevěstí pro Orsennu ni dobrého.1  
 

 Aldo cosi očekává od svého příjezdu do pevnosti, avšak netuší, že jakmile se ocitne 

v pevnosti, čekání získá nehybnou a letargickou formu. Se svými společníky Robertem, 

Fabriziem a Giovannim prožívá monotónní dny. Marino, velitel posádky, který dohlíží na to, 

aby nic neporušilo už tak dost vratký smír mezi oběma zeměmi, je Aldovým protikladem, a 

přesto tento mladý muž ke stárnoucímu veliteli přilne.  

Rovněž v tomto románě se vyskytuje místo vyvýšené nad všechno ostatní. Je jím 

mapová komnata („la chambre des cartes“), která symbolizuje moc i záhadu. Záhadu z toho 

důvodu, že mapy skrývají tajemství průběhu válek mezi Farghestanem a Syrtami a také 

uchovávají vyobrazení farghestanských krajin, které nikdo nezná. Moc proto, že ten, kdo 

dokáže v jejích mapách číst, se dozví velmi mnoho o minulosti i o neznámé zemi.  

V momentě, kdy je Aldo nad mapami přistižen „hlídačem míru“ Marinem, spustí tím u 

něj vlnu pochybností a obav z nebezpečí. Marino ztratí svoji rozvahu, což ho přivede až do 

náruče smrti, neboť on je ten „král rybář“, jehož údělem bylo hlídat Grál a jenž zklamal. 

Aldo-Perceval zmařil jeho snahu a když přišel probudit Syrty-zámek ze spánku, Marino-

Amfortas-ochránce Grálu byl nucen se obětovat sebevraždou.  
                                                 

1 „Maremma [...] n´est pas une ville très saine[...] la fièvre toute seule n´est rien, ce n´est qu´un signe... 
[...] On respire mal à Maremma - on cherche l´air [...]. Il y aurait eu de grands changements au Farghestan. 
Quelqu´un, ou plutôt quelque chose, aurait pris le pouvoir [...]ce quelqu´un... ce quelque chose... ce changement 
ne présagerait rien de bon pour Orsenna.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 634) 
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Vanessa zde představuje Kundry, jež vytrhne Alda-Percevala z jeho samoty a dopustí 

se tím zrady nebo lépe řečeno nevěry vůči Marinovi-Amfortasovi. Žena je v Gracqových 

románech prezentována jako víla, anděl či jako matka, příroda nebo jako oběť. V tomto 

románě je žena milenkou-vampírem: 
 

 Onen poklidný, nevzrušený život mne poznenáhlu přestával těšit. Vanessa vysoušela všechny 

mé radosti, probouzela nepozorovatelné rozčarování, otevírala mi pouště, jež se rozrůstaly a 

prosakovaly jako skvrny a kaluže záludného malomocenství.1

 

Jakmile Marino odjíždí na několik dní do Orsenny, Aldo se stává pánem pevnosti. 

S jedinou lodí schopnou delší plavby, s „Obávaným“ („le Redoutable“), se potají vydává za 

hranice Syrt, do vod Farghestanu, a naplní tím svůj sen učinit konec pomalému a bolestnému 

rozkladu Syrtské společnosti. Rány z farghestanských děl mu dají jasně najevo, že není vítán. 

Tajný špión vyslaný za Aldem po jeho návratu na pevninu potvrdí jeho pocit, že příliš stará 

civilizace je nutně odsouzena k záhubě. Marino jako symbol této přestárlé společnosti Aldovu 

zradu nese velmi těžce. Nakonec se jeho smrt ve vlnách moře pod hradbami Admirality sama 

stává symbolem blížícího se zániku Syrt. Jak již bylo řečeno, Marino-Amfortas neunesl 

zodpovědnost za neúspěch při střežení míru-Grálu.  

Aldovi je poté konečně objasněno vládcem Orsenny, Danielem, že jeho povolání do 

Admirality bylo záměrné. Danielo vkládal do Alda naději, věděl, že Aldo bude tím 

spasitelem, tou příčinou záhuby země, tím, kdo rozpoutá válku, aby se země uzdravila a 

mohla znovu ožít dříve, než by zemřela „špatnou“ smrtí: 
 

Stát neumírá, pouze jeho forma se rozkládá. Svazek, který se rozplétá. A nastává čas, kdy to, 

co bylo svázáno, se snaží rozvázat, a příliš přesná forma se snaží vrátit k nezřetelnosti. A když 

ta hodina nyní nastala, pokládám to za žádoucí a dobré. Je to to, čemu se říká zemřít dobrou 

smrtí.2

 

Aldo vysvětluje svůj čin tím, že „dějiny národa bývají vyznačeny jako černými 

kameny několika temnými postavami, které jsou vystaveny zvláštnímu zlořečení ne tak pro 

                                                 
1 „Je me déprenais peu à peu d´une vie sans accidents et sans fièvre. Vanessa desséchait tous mes 

plaisirs, et m´éveillait à un subtil désenchentement; elle m´ouvrait des déserts, et ces déserts gagnaient par taches 
et par plaques comme une lèpre insidieuse.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 598) 

2 „Un Etat ne meurt pas, ce n´est qu´une forme qui se défait. Un faisceau qui se dénoue. Et il vient un 
moment où ce qui a été lié aspire à se délier, et la forme trop précise à rentrer dans l´indistinction. Et quand 
l´heure est venue, j´appelle cela une chose désirable et bonne, Cela s´appelle mourir de sa bonne mort.“ (Ibid., s. 
835) 
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přemíru věrolomnosti či zrady, jako spíše naopak pro svou schopnost, danou odstupem času, 

splynout, ba dokonce být jedno s veřejným neštěstím nebo nenapravitelným činem, jehož jsou 

[...] jedinými a plně zodpovědnými strůjci, protože právě to přesahuje úděl obyčejného 

člověka.“1 Po rozhovoru Daniela s Aldem román nechává čtenáře nad otevřeným koncem 

hádat, zda k válce a zániku Syrt dojde či nikoliv. 

                                                 
1 „[...] l´histoire d´un peuple est jalonné çà et là comme de pierres noires par quelques figures d´ombre, 

vouées à une exécration particulière moins pour un excès dans la perfide ou la trahison que par la faculté que le 
recul du temps semble leur donner, au contraire, de se fondre jusqu´à faire corps avec le malheur public ou l´acte 
irréparable qu´ils ont, semble-t-il, au-delà de ce qu´il est donné d´ordinaire à l´homme, dans l´imagination de 
tous entièrement et pleinement assumé. (Le Rivage des Syrtes. OC, t. I, s. 729) 
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1.4 Balkón v lese (Un balcon en forêt) 

Do čtvrtého románu se přímo promítá Gracqovo opovržení válkou. Román vypravuje 

o “drôle de guerre“1, jak ji prožívala strážní hlídka v pevnůstce v Hautes Falizes, odtržené od 

lidí a ukryté hluboko v ardenském lese na hranicích Francie s Belgií. Příběh začíná v říjnu 

1939, kdy se velitelem skupiny stává Grange, a končí 13. května 1940 po útoku německých 

vojáků, kteří zničí bunkr, zabijí posádku a Grange zraní. Tomu se ovšem podaří uniknout a 

usíná v opuštěném domě své milé, kde se možná už nikdy neprobudí. Tato poslední scéna je 

otevřena různým interpretacím.  

V románu se vše odehrává výhradně v lesním prostředí, které připomíná archetypální 

krajinu pohádek a zároveň vytváří proti všemu očekávání dokonalý prostor pro strategii 

bleskové války. Bunkr je ústředním motivem, kolem kterého krystalizuje látka románu. 

Vyjádření prostoru je založeno na kontrastech: „[…] válka v přízemí, mír v prvním patře. 

Celá hra dvojznačných protikladů se tam organizuje kolem pólů nahoře a dole, otevřeného a 

zavřeného, vnitřního a vnějšího […].“2 Gracq našel pro tento námět inspiraci ve vlastnímu 

zážitku z Arden, kde za války viděl podobné pevnůstky s bunkry: „Chcete-li, tak to byl mír 

v prvním patře a v podzemí byl bunkr, kulomety, protitankové miny. Válka. To bylo dosti 

výmluvným obrazem podivnosti války.“3

Celý příběh se odehrává na hranici mezi realitou a mýtem. Sám les tu ale už není 

mytickým místem, jako v předchozích románech, nýbrž dostává nádech živelného lesa, 

ochránce vyhnanců a spících. Jako v předchozích příbězích zasahuje Gracq do atmosféry svou 

                                                 
1 Julien Gracq zasazuje příběh do doby, kterou sám jako voják prožil, a vysvětluje název počátečních 

měsíců války, „drôle de guerre„, tímto způsobem: „Cette époque qu´on appelle la drôle de guerre était une 
époque très étrange. Cela a duré sept ou huit mois, tout était en suspens; la guerre était déclarée, mais elle n´était 
pas commencée, elle n´avait pas eu lieu, pratiquement tout était arrêté et on était au bord d´un événement qui 
était très nettement catastrophique, on le pressentait, car le climat était très pessimiste. Bien avant le débâcle de 
1940, la débâcle était dans l´air, mais il était absolument impossible de prévoir sur quoi allait déboucher cette 
attente très anxieuse. (Ta doba, kterou nazýváme podivnou válkou, byla dobou velmi zvláštní. Trvalo to sedm 
nebo osm měsíců, všechno bylo v nejistotě; válka byla vyhlášena, ale nebyla zahájena, nekonala se, ve 
skutečnosti všechno bylo pozastaveno a všichni se ocitli na počátku jednoznačně katastrofické události, dalo se 
to vycítit, neboť klima bylo velmi pesimistické. Dost dlouho před zkázou z roku 1940 byla ta zkáza ve vzduchu, 
ale bylo absolutně nemožné předvídat, k čemu vyústí toto velmi úzkostné čekání.) (Sur „Un balcon en forêt“. 
Entretien radiophonique entre Julien Gracq et Gilbert Ernst diffusé le 12 juillet 1971 par la station régionale 
d´Inter-lorraine-Champagne-Ardennes. In Herne, Julien Gracq, s. 214) 

2 „[…] la guerre au rez-de-chaussée, la paix au premier étage. Tout un jeu d´oppositions ambivalentes 
s´y organise autour des pôles du haut et du bas, de l´ouvert et du fermé, du dedans et du dehors […].“ (MURAT, 
Michel. Julien Gracq. Paris: Ministère des Affaires étrangères, ADPF, 2000, s. 40) 

3 „C´était la paix, si vous voulez, au premier étage, et au sous-sol, il y avait le blockhaus, mitrailleuses, 
antichars. La guerre. C´était une image assez parlante de la drôle de guerre.“ (Sur „Un balcon en forêt“. In 
Herne, s. 217) 
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fascinací hranicí nebo okrajovou částí krajiny1. Grange balancuje na pokraji války a míru po 

celou dobu příběhu2, neboť pokud se nachází v prvním patře pevnosti či v Monině chalupě, 

pociťuje pocit bezpečí a pozapomíná na válku, avšak přítomnost v podzemí bunkru ho vrhne 

zpět do válečné atmosféry. 

Druhým interiérem románu je tedy vedle pevnosti pokoj Mony, ženy, se kterou se 

Grange setkává za deště v lese, což vytváří dojem setkání s vílou, divoženkou či lesní 

pannou3. Dva živly, země (les) a voda (déšť), se zde setkávají a tím dávají vzniknout pevnému 

poutu mezi oběma lidmi (Grange jako zemský živel se střetává s ženským živlem vodním). 

Mona se Grangeovi jeví jako žena-dítě, neboť vypadá mladičce, ačkoli už je vdovou. 

Důležitost jejich milostného vztahu spočívá ve vyobrazení Mony jako „opravdové lidské 

rostliny („véritable plante humaine“)4, která zprostředkovává splynutí člověka s přírodou.  

Zdánlivé štěstí zamilované dvojice se však blíží ke svému konci. Čekání na bitvu 

prosakuje celým příběhem. Grange je pozorovatelem, jenž dohlíží na své teritorium z výše 

balkónu. I zde budí vyvýšené místo dojem balkónu v divadle, tentokrát s výhledem na les. 

Lze-li zde mluvit o realitě, je zamlžena Grangeovým sněním, jenž graduje postupně 

s příběhem: čím více se blíží završení příběhu a očekávaná událost, tím hlouběji se Grange 

ponořuje do fantazijních představ. V pevnůstce zapomíná na válku, tak jako válka zapomíná 

na něj. Rovněž samo lesní prostředí je ponořeno do spánku.  

 „Podivná válka“ přichází zničit tu „nemoc“, která postihla spící lid, jenž jakoby 

nespal, ale spíše v nitru zemřel podivnou smrtí, a který čeká na nějakou událost, jež by měla 

moc vytrhnout ho ze smrtelného spánku. Francie podřimuje, avšak Grange trpí nespavostí. 

Mezi sněním a bděním se pohybuje v zimní lesní krajině, které sníh dává nádech 

zapomenutého času. Tato ospalost mizí s prvními záchvěvy jara, které dávají najevo, že se 

blíží konec. Zdánlivý ráj se rychle změní v peklo s příchodem německých vojáků.  

K dokreslení atmosféry v románu bezpochyby přispívá obraz noci, která je spojena 

s klimatem války, protože v tichu noci se vše stává hrozivějším a tíživějším5. 

                                                 
1 „Ce qui me fascine, […], c´est la lisière, la bordure d´une terre habitée, […], les confins, c´est une 

région qui m´attire beaucoup. La côte par rapport à la mer. La frontière ici. (To co mě fascinuje, […], je okraj, 
lem obydlené země, […], hranice, to je oblast, která mě velmi přitahuje. Břeh vzhledem k moři. Tady hranice.“ 
(Sur „Un balcon en forêt“. In Herne, s. 217) 

2 „En tout cas, il est aux lisières de la paix dans tout le livre.“ (Ibid.) 
3 „C´est une fille de la pluie [...] une fadette – une petite sorcière de la forêt.“ (Un balcon en forêt, t. II, 

s. 27) 
4 Michel Murat zde připodobňuje Monu ke Gracqově „lidské rostlině“, protože je odtržená od 

společnosti a všechna její gesta jsou interpretována rostlinnými či zvířecími analogiemi. (MURAT, s. 41) 
5 „ […] la nuit, c´est le climat particulier de la guerre. C´est là surtout, quand la menace apparaît, 

puisque les bruits s´endorment un peu, qu íl y a une vacance. Tout devient plus pesant. Les nuits jouent un rôle 
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Román je Gracqovým „nejrealističtějším“, neboť je v něm nejvěrněji popsána 

konkrétní válečná atmosféra, a rovněž je zde vyobrazeno konkrétní místo děje, ardenský les. 

Zároveň jsou do příběhu nejintenzivněji zahrnuty vzpomínky z dětství. Odkazy na realitu jsou 

mnohdy velmi přesné. Na druhou stranu jde o nejsnivnější román, k čemuž přispívá atmosféra 

„podivné války“, kdy ticho a klid vše uspávají. Také příroda napomáhá této ospalosti – padá 

sníh, les je tichý, prší – Grange má mnoho prostoru k tomu, aby popustil uzdu své fantazii. 

                                                                                                                                                         
important dans ce livre. […] à la guerre, […], les nuits sont habitées. On retrouve la moitié de sa vie qui est 
perdue d´habitude parce qu´on ne vit pas la nuit.“ (Sur „Un balcon en forêt“. In Herne, s. 217) 
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Kapitola 2 – Další díla literární fikce 

2.1 Snění v básni 

2.1.1 Velká svoboda (Liberté grande) 

Svou sbírkou básní v próze Velká svoboda, vydanou již v roce 1946, téměř na počátku 

spisovatelské kariéry, začal Julien Gracq směřovat k tomu, co vlastně hledal v psaní: 
 

Když jsem začínal psát, mám dojem, že to, co jsem hledal, bylo zhmotnění prostoru, hloubka 

určitého imaginativního vzrušení, jež přesahuje meze, trochu jako když se zakřičí do jeskynní 

temnoty, aby se podle ozvěny zjistily její rozměry.1

 

Sbírku lze pokládat za předzvěst Gracqova pozdějšího tíhnutí k jiné formě vyjádření, 

než je román. Tento žánr také autor opouští v roce 1956, když ustoupil od záměru dokončit 

román Cesta. Ve Velké svobodě se začínají rýsovat gracqovská témata, která později získají 

svou formu v díle Iniciály. Básně jsou plné odkazů a poznámek, což místy mění jejich formu 

na esejistickou. Autor odkazuje mimo jiné na Baudelaira, Rimbauda, na filmy, operu a malbu. 

Tato proměnlivost motivů připomíná surrealistickou koláž.  

Již v prvním textu sbírky „Pro podnícení urbanismu (Pour galvaniser l´urbanisme)“ se 

objevuje téma touhy po úniku z města: „[...] tajné touhy, které neustále krmím, abych nebyl 

navěky zajatcem této ušpiněné ulice s obchody, ve které je mi dáno (!), abych bydlel.“2 Julien 

Gracq vysvětluje tuto touhu svojí extrémní vnímavostí k plynutí času a ke střídání přírodních 

období, na niž město nepůsobí příznivě. Z této citlivosti vychází jeho pocit, že člověk je jako 

rostlina, „lidská rostlina“, která je zakořeněná v určité zemi, v určitém klimatu a v určité roční 

době. Pokud se ale ocitne ve městě, rozdíly ročních období nejsou tak nejsou patrné a tento 

pocit mizí. Avšak přirozeností člověka je být ve svazku s přírodou. Pokud město mezi nimi 

vytvoří překážku, tento svazek je vyloučen.  

                                                 
1 „Quand j’ai commencé à écrire, il me semble que ce que je cherchais, c’était à matérialiser l’espace, la 

profondeur d’une certaine effervescence imaginative débordante, un peu comme on crie dans l’obscurité d’une 
caverne pour en mesurer les dimensions d’après l’écho.“ (En lisant en écrivant, t. II, s. 656) 

2 „[...] les secrets espoirs que je continue à nourrir de n´être pas éternellement prisonnier de telle sordide 
rue de boutiques qu´il m´est donné (!) par exemple d´habiter en ce moment.“ (Liberté grande, t. I, s. 271) 
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Přestože bydlí po většinu života v Paříži, Gracq tvrdí, že se cítí být venkovským, a ne 

městským člověkem1. Střídání ročních dob je podle jeho slov jediný obsah jeho románových 

děl2. Děj se koná vždy na pozadí velmi strohé scenérie, které vévodí les nebo moře, avšak 

nikdy ne město. K městu se Gracq vrací jako k odkazu na realitu, který mu pomáhá nabrat 

nový směr ve snění3. Město se proto vždy pojí z tématem odjezdu a cesty. 

I v básni „Dobrá ranní procházka (Bonne promenade du matin)“ je realita města 

hlavním zdrojem inspirace pro vytvoření imaginárního světa snů. Když se ráno básník vydává 

do zamlžených ulic, pociťuje, jak se město postupně probouzí a jak mu dává znamení, avšak 

dříve než básník stačí proniknout do jeho skrýší a tajů, realita dá o sobě opět vědět a snění se 

zakončí návratem k vědomí.  

V básni „Paříž za úsvitu (Paris à l´aube)“ je město připodobněno k tělu ženy, neboť 

člověk procházející ulicemi touží zmocnit se města, jako touží po ženě. Městské cévy se jako 

ty ženské musí zahřát, aby se celé tělo oteplilo. Krev, která se po zahřátí rozlije po zemi, je 

červení rozbřesku: „Svítání se u Gracqa přibližuje baudelairovskému rozbřesku, kdy se 

střetávají denní a noční síly.“4  

V jiných básních, jakými jsou hlavně „Hanzovní města (Villes hanséatiques)“ a 

„Nedostupná (Inabordable)“, vychází inspirace z ženy, neboť Gracq k ní město vztahuje. 

Žena, stejně jako město, je nedotknutelná, a přes všechnu hustou mlhu nepolapitelná, avšak 

nepřestává přitahovat. Erotismus je zde spojován s pohledem na ženu-město.  

Na závěr lze shrnout, že realita je u Gracqa vždy iluzorní. Ačkoli je s ní většina básní 

pevně spjata, jelikož jejich názvy odkazují na geografickou nebo historickou realitu, jako 

například „Řeka Susquehannah (La rivière Susquehannah)“, nebo „Robespierre“, Gracq 

vyjadřuje „skrytě vyzývavý postoj: tímto ilusorním světem se pohybuje s ´velkou svobodou´, 

přičemž mu tento svět není ničím jiným než záminkou a předměty, ze kterých vychází ve 

svém hloubání a přemítání, pouhými hračkami. […] nejen že vzdálenost mezi názvem 

(příležitostí) a propracováním je velká, ale i záměrně zvětšená. Velmi často už tam skoro není 

vztah mezi tím, co dává název tušit a tím, co text obsahuje.“5

                                                 
1 „J´habite à Paris, mais je me sens par affinité campagnard, non urbain, et j´ai hasardé le mot de plante 

pour définir l´homme: je ne l´ai d´ailleurs pas inventé. Ce n´est pas seulement un être de relations sociales. Je dis 
que c´est aussi une plante humaine, et je veux dire par là qu´il est sensible, comme une plante enracinée dans un 
sol, au climat, au temps et à la saison.“ (Sur „Un balcon en forêt“. In Herne, s. 219) 

2 Ibid. 
3 Cf. HUBERT Renée Riese. Liberté Grande: la ville comme aventure. In Herne, s. 140. 
4 „L´aube chez Gracq se rapproche du crépuscule baudelairien où les force du jour et de la nuit 

s´affrontent.“ (Ibid.) 
5 „ […] une attitude secrètement provocatoire: à travers ce monde de l´illusoire il se promène avec une 

´liberté grande´, ce monde ne lui étant que prétexte, et les objets, dont il prend le départ pour ses méditations, 
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Hlavním důvodem tohoto postupu je autorova radost a potěšení z rétorické hry. 

Souvisí s tím touha zbavit člověka strachu, který ho pohltí, když je vystaven nějaké tajemné, 

neznámé věci. Pojmenování věci je jednou z možností, jak toho dosáhnout. Gracq tím čtenáře 

provokuje a hraje si s ním. Svádí ho z cesty a zároveň na správnou cestu přivádí, čímž udržuje 

jeho pozornost a nutí ho se ptát. Tato metoda by se dala označit u Gracqa za základní rys jeho 

umění: 
 

To tady dosahuje Gracqovo umění jednoho ze svých vrcholů. Napětí se stává skoro 

nesnesitelným, tolik je výzva neodbytná a odpověď očekávaná, odkládaná. Když se dostaneme 

do takových sfér, literatura přestává stačit sama sobě a potřebuje prodloužení. Tato předtucha 

tajemství povstává z toho, co je v nás nejhlubší, zavádí nás do nebezpečné sféry magična, 

možná posvátna.1

                                                                                                                                                         
que simples jouets. […] l´écart entre le titre (l´occasion) et le développement est non seulement très grand mais 
amplifié à dessein. Très souvent, il n´y a presque plus de rapport entre ce que le titre laisse espérer et ce que le 
morceau contient.“ (BALMAS Enea. Du réel à l´imaginaire. In Herne, s. 148) 

1 „C´est ici que l´art de Gracq touche à l´un de ses sommets. La tension devient presque intenable, 
tellement l´appel est obsédant et la réponse attendue, différée. Lorsque l´on atteint de telles zones, la littérature 
cesse de suffire à elle-même, et a besoin de prolongements. Cette intuition du mystère relève de ce qu´il y a en 
nous le plus profond, nous ramène dans la zone périlleuse du magique, peut-être du sacré.“ (Ibid.) 
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2.2 Legenda o Grálu v divadelní podobě 

2.2.1 Král rybář (Le Roi pêcheur) 

Jestliže Na Argolském zámku je románovou reprezentací mýtu o Grálu, pak Král rybář 

je jeho reprezentací divadelní. Jeho uvedení na scénu v roce 1948 bylo následováno 

Gracqovým velkým rozčarováním a zklamáním z toho, jak nebyla publikem přijata. Po této 

zkušenosti Gracq svých pokusů o divadelní tvorbu zanechal, pouze na žádost Jeana-Louise 

Barraulta napsal adaptaci Kleistovy hry Penthesilea, a to z důvodu Gracqovy náklonnosti 

k jejímu autorovi. Hra Král rybář přejímá parsifalovský příběh, jak byl po Wolframovi 

z Eschenbachu zpracován Richardem Wagnerem.  

Gracqův Grál je zjevně antikřesťanský: „Hledání Grálu je, stejně jako surrealismus, 

světským dobrodružstvím a staví se proti veškerému tvrzení o náboženské spáse.“1 

Přivlastnění Grálu křesťanstvím považuje Gracq za podvodné, což naznačuje už ve „Slově 

k čtenáři (Avis au lecteur)“ v úvodu Argolského zámku a vysvětluje v „Předmluvě“ ke Králi 

rybářovi:  
 

Ale velké středověké mýty, ten o Tristanovi a ten o Grálu, nejsou křesťanské: mnoha svými 

kořeny jsou předkřesťanské […]. Získání Grálu představuje světskou a skoro nietzscheovskou 

snahu o nadlidství […]2.  
 

Téma uvedl Gracq i do Pochmurného krasavce3. Ve hře je postava poustevníka 

Trévrizenta tím, kdo vrhá pochybnosti na pokřesťanštění Grálu:  
 

Čím víc tě poslouchám, Percevale, tím více ztrácím důvěru ke Grálu. Kristova krev je pro Grál 

dobrou výmluvou, která mě neuklidňuje. Nedůvěřuji tomuto starému měchu, který dost 

                                                 
1 BOIE, Bernhild. Le Roi pêcheur: „Notices et notes“ de l´édition des Oeuvres complètes de Julien 

Gracq, tome I. Paris: Gallimard, coll. „Bibliothèque de la Pléïade“, 1989, s. 1241. 
2 „Mais les deux grands mythes du Moyen Âge, celui de Tristan et celui du Graal, ne sont pas chrétiens: 

par beaucoup de leurs racines ils sont préchrétiens […]. La conquête du Graal représente […] une aspiration 
terrestre et presque nietzschéenne à la surhumanité […].“ (Le Roi pêcheur. Avant-propos. t. I, s. 329-330) 

3 „La quête du Graal fut une aventure terrestre. Cette coupe existait, ce sang ruisselait, de la vue duquel 
les chevaliers avaient faim et soif. Tout cela on pouvait le voir. (Hledání Grálu bylo světským dobrodružstvím. 
Ten pohár existoval, ta krev tekla, po pohledu na ni měli rytíři hlad a žízeň. To všechno se dalo vidět.)“ (Un beau 
ténébreux, t. I, s. 148)  
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podivně pojmul nové víno. Vidím v tom léčky, špatně zrekonstruovaný symbol – pokušení 

starší než svět vykoupení.1

 

Gracq se snažil snížit počet postav, aby dal vyniknout jediné velké roli, roli 

Amfortase, o čemž vypovídá už název hry. Jako u Wagnera očekává zraněný Amfortas, král 

rybář, jehož rána je den ze dne odpudivější a bolestivější, ošetřovaný krásnou Kundry, 

příchod svého nástupce, Čistého („le Pur“). Jeho příchodem by se rána vyléčila a nejen král, 

ale i Kundry a celý hrad Montsalvage by byli vysvobozeni. Když Perceval přijde, král je jím a 

možným vykoupením fascinován a bez rozmyšlení mu odhaluje tajemství Grálu, který mu 

slibuje, ale s ním také samotu, strnulost a obávanou tíhu naplněného údělu. Perceval odmítne 

položit očekávanou otázku a rychle opouští hrad.  

Závěr příběhu jeví krále v jiném světle. Král je podle původního mýtu rybářem 

chytajícím ve své bárce ryby v řece, ke které  Perceval přijíždí. Možná se tu král rybář („le roi 

pêcheur“) mění v krále hříšníka („le roi pécheur“). Hříšníkem je proto, že záměrně vyzradí 

Percevalovi, co ho čeká, aby upustil od záměru pomoci království a Grál mohl nadále náležet 

Amfortasovi. Amfortas jako by si přes veškeré své utrpení přál, aby nikdy k vykoupení 

nedošlo. Možná nechce, aby byl konec nadějného čekání na zachránce. Gracq využívá 

homonymie obou francouzských slov, jejichž symbolika nalézá v příběhu své uplatnění.  

V díle se ve své největší síle projevuje téma čekání („l´attente“) a hledání („la quête“). 

Grál je symbolem i předmětem. Amfortas je jeho ochranitelem, je nositelem světla a 

nekonečného poznání, za což platí svým utrpením. Jeho rána jako by byla ústy, která mluví a 

neříkají nic dobrého. Příchodem Spasitele by se tato ústa zavřela. Ale král dá nakonec 

přednost nesení Grálu před jeho ztracením.  

                                                 
1 „Plus je t´entends, plus je me méfie du Graal, Perceval. Le sang du Christ est pour le Graal une bonne 

excuse qui ne me rassure pas. Je me méfie de cette vieille outre qui a recueilli bien étrangement le vin nouveau. 
J´y vois des pièges, un symbole mal ressuyé – une tentation plus vieille que le monde du rachat.“ (Le Roi 
pêcheur, t. I, s. 358) 
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2.3 Dozvuky románové tvorby 

2.3.1 Cesta (La Route) 

Cesta je nedokončený román, kterým Gracq opustil svůj původní styl a společně 

s Balkónem v lese zahájil druhou etapu svého díla. Jeho další díla, už především esejistická, 

budou čerpat zejména z jeho vzpomínek a cest a představí jeho názory na umění a literaturu.  

Téma cesty, propojující všechna jeho díla, se někde mění v téma cesty po řece, jako 

v esejistickém díle Úžiny vodní. Román Cesta je jakousi básní v románu, metrikou, hiáty a 

přesahy se blížící ódě nebo baladě1: „Vypadá to, že Gracq chtěl popsat cestu svých snů, 

prototyp cesty, takové, kterou používáme navěky.“2 Během takové cesty se nevylučuje setkání 

s tajuplnou a někdy i nebezpečnou láskou. Žena je pro Gracqa „sibylou, bohyní nebo 

čarodějkou, neurčenou pro muže, ale přece jen paní jeho osudu.“3 Pokud se hrdinova cesta 

zkříží s cestou takové ženy (Heide, Mona, Kundry), pak se hrdina ocitá okouzlen, avšak 

okouzlení rychle pomine, stejně jako zmizí ona čarodějka. Skoro by se zdálo, že je žena 

přeludem, fantazií. 

Nedokončený román začíná rozsáhlým popisem imaginárního města nazvaného 

Království („Royaume“), jehož vládci mají sklony k tyranii, a město tak spěje k postupnému 

zániku, což by mohlo připomínat námět románu Pobřeží Syrt. Opevněné město Království, jež 

bylo osídleno nepřáteli, má své dobrovolníky, kteří se vydávají po cestě, aby podpořili síly 

města. Jedním z těchto dobrovolných obránců je vypravěč.  

Jak název díla napovídá, cesta je ústřední téma příběhu, který začíná jejím fyzickým 

popisem. Automaticky vyvolává odkaz na ideu velké cesty za ideály. Popisovaná cesta má 

svou minulost, přítomnost i budoucnost. Minulostí se myslí to, že ji něčí ruce stavěly. 

Skutečnost, že je místy rozbitá, směřuje k jistotě, že její minulost není krátká. Je 

pravděpodobné, že nesla už mnohé nohy a směřovala je stále ke stejnému cíli. O tom všem by 

mohla cesta vyprávět. Přítomnost je vtělena do postavy vypravěče, jehož vede cesta 

k horizontu, který jako by mu něco sliboval. Budoucnost se nachází na jejím konci.  

                                                 
1 HADDAD, s. 164. 
2 „Gracq semble avoir voulu décrire la route de ses songes, la route archétypale, celle qu´on emprunte 

pour l´éternité.“ (Ibid.) 
3 „[…] sybille, déesse ou sorcière non destinée à l´homme mais cependant maîtresse de son destin.“ 

(Ibid., s. 165) 
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Žádné jiné Gracqovo díle není tak silně poznamenáno tématy opuštění a 

nepřítomnosti. Vesnice jsou prázdné, venkov zpustošený, domy vystěhované. Počátek příběhu 

se však neomezuje na výčet znaků, které napovídají, že vše směřuje ke smrti. Přítomnost 

určité naděje na znovuobnovení nějaké formy života je patrná například ve vypravěčových 

myšlenkách týkajících se budoucnosti, jež se netrpělivě přibližuje s přibývajícími kilometry 

cesty. O budoucnosti však nerozhodují samy postavy, podobně jako Amfortas rozhodl o 

osudu Grálu. V tomto příběhu je již rozhodnuto, není na lidech, aby rozhodli, a budoucnost je 

tím uzavřená. Avšak šance žít zůstává nadějí.  

2.3.2 Poloostrov (La Presqu´île) 

Cestu lze chápat jako pokračování Pobřeží Syrt, a stejně tak je Balkón v lese 

prodloužen delší novelou Poloostrov. Zde je však už jen krok k tomu, aby se vyprávění 

změnilo v autobiografický esej. Zápletka je opět velmi jednoduchá, je-li vůbec nějaká. Simon 

čeká na Irmgard, jejíž vlak má přijet ve 12:53. Když Irmgard z vlaku nevystoupí, Simon 

procestuje poloostrov, navštíví místa, kam by rád Irmgard zavedl, v přístavu Kergrit zajde do 

Lázeňského Hotelu („l´Hôtel des Bains“) a vrátí se na nádraží k vlaku v 19:53, kde zpovzdálí 

vyhlíží Irmgard, protože se obává, jaké jejich setkání vlastně bude.  

Celý příběh je vnitřním prožitkem, při kterém se střídají pocity naléhavosti, kdy má 

Simon dojem, že nestíhá příjezd vlaku, s pocity euforie ze svobodného nakládání s časem, 

které mu nabízí celé volné odpoledne. Častá slovesa pohybu (jet, zastavit se, jít, zaparkovat, 

odjet1) společně se střídáním nálad dotvářejí tuto atmosféru, neboť s ubíhající cestou se 

přetvářejí i Simonovy pocity. Čekání zde nabývá nové formy, vzdálené od symboliky 

Albertova či Amfortasova vyčkávání. Je to očekávání příchodu milované ženy.  

Moře, rozlehlý prostor pro intimní samotu, vábí Simona jako magnet. Jeho vztah 

k moři jako k ženě je bezesporu dalším případem, kdy Gracq tento živel dává do souvislosti 

s ženským pohlavím. Po celou dobu cesty je Simon pod neustálým tlakem své téměř až 

chlapecké touhy po ženě, čemuž odpovídají jeho stavy: čekání, hrůza, emoce, strach, touha, 

naplnění, odpor, odloučení, nepokoj, klid2. 

Cesta automobilem je protkána sledem myšlenek a představ, jejichž vyvrcholení je 

ztělesněno setkáním, které je metaforou prvního sexuálního poznání: „Celý tento příběh není 

                                                 
1 „Ce rythme se conjuge à la fois avec le mouvement (rouler, s´arrêter, marcher, se garer, repartir) et 

avec l´alternance des humeurs: le sentiment d´aise, qui reste la note dominante, est coupé de ´menus 
précipices´dépressifs.“ (MURAT, s. 44) 

2 HADDAD, s. 167. 
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nic jiného než rituál zasvěcení do ženy, rituál snahy o spojení nebo smíření cizinky a moře 

prostřednictvím rozptýleného divadla v ´zeleném labyrintu´ venkova, který se odloučená 

paměť snaží složit, uskutečnit.“1 Simonův strach ze sexuálního selhání je symbolizován 

skutečností, že poprvé Irmgard nevystoupí z vlaku a podruhé už Simon raději sleduje 

zpovzdálí, zda vůbec vystoupí či ne. Znamená to, že si Simon není jistý svým počínáním. 

Stejnou symboliku lze vysledovat už v názvu novely, jenž se dá rozložit na: „la presque il“, 

což znamená „ji skoro on“2.  

Motiv vyvýšeného místa se zde vyskytuje v podobě hotelového pokoje v Kersgritu. 

Jako Gérard v Pochmurném krasavci, i zde se Simon opírá lokty o balkón, který se tyčí nad 

mořem, podobně jako lóže v divadle se tyčí nad scénou. 

Poloostrov je jediným Gracqovým příběhem, ve kterém má čekání svůj konkrétní cíl a 

je přesně časově dané. Irmgardiným příjezdem se zodpoví otázka touhy, avšak vypravěč 

nechává konec bez odpovědi a o jejím příjezdu se čtenář nedozví. Gracq zde studuje vnitřní 

pohnutky Simonova ega, aniž bere v úvahu objekt, kterého se tyto pohnutky týkají, tedy 

Irmgard. Analyzuje stavy vědomí při čekání a při velké touze po ženě. 

2.3.3 Král Cophetua (Le Roi Cophetua) 

Ve středu příběhu se v novele Král Cophetua opět ocitá žena. Jedná se o bezejmennou 

ženu, která je služkou či ženou pilota poručíka Jacquese Nueile, jenž si dá na předvečer Všech 

svatých roku 1917 schůzku s vypravěčem ve venkovském domku na severu Paříže, ve 

Fougeraie. Je ale krátce po vypuknutí Ruské revoluce a je zřejmé, že poručík už se z války 

nevrátí. Naznačuje to jeho jméno Nueil, jež připomíná slovo deuil3 (doba smutku, zármutek 

po smrti milované osoby) nebo také slovo nouille, označující nešiku a „ňoumu“.  

Večer po příjezdu do chalupy uplyne pod tíhou čekání uvnitř domu, který připomíná 

muzeum nebo divadlo, v němž hrají oba přítomní mezi kulisami své role. Žena návštěvníkovi 

připraví večeři, jako by to bylo součástí nějakého jejího rituálu. Přes marnou snahu vymanit 

se z jejího očarování podlehne hlavní hrdina ženiným svodům. Ráno ale návštěvník 

v panickém spěchu opouští dům, aby se nad ním rituál v to dušičkové ráno neuzavřel. 

                                                 
1 „[…] tout ce récit n´est qu´un rituel d´initiation à la femme, de tentative de réunion ou de 

réconciliation de l´étrangère et de la mer à travers le théâtre effiloché du ´labyrinthe vert´ des campagnes que la 
mémoire exilée cherche à recomposer, à rendre vrai.“ (HADDAD, s. 168) 

2 Ibid. 
3 Ibid., s. 178. 
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Novela může být pokládána za fantastický příběh, neboť zpočátku trochu 

znepokojující situace se skoro nepozorovatelně přelévá do formy hrozivého a tragického 

zážitku. Tato atmosféra je vytvářena podivnými gesty a předměty zasazenými nepřímo do 

prostředí války, jejíž skoro hrozivá tíseň je umocněna zasmušilým listopadovým deštěm. Pocit 

blízkosti smrti je navíc nutnou reakcí na opuštěnost chalupy, probíhající válku a večer Všech 

svatých. Noční hrůza končí se svitem ranního slunce. 

Děj se zde opět točí kolem ústředního tématu, kterým je čekání. V tomto případě je ale 

ukončeno jakýmsi tichým opuštěním či vyčerpáním. To, co mělo být původně návštěvou 

přítele, se přetvoří v něco jiného, čemuž nasvědčují různé indicie. Pobyt se tu změní v tichý 

rituál, v osamělou ceremonii. Role jsou předem rozdané. Ten, který čeká, je tím, kdo je 

očekáván.  

Gracq zde podtrhuje kontrast mezi literaturou a malbou. Jestliže literatura skrývá svá 

tajemství pod rouškou symbolů, nadčasová malba ukazuje svou záhadu každému, kdo se 

správně dívá. Již ve školním věku si Gracq vypěstoval nenávist k povinně navštěvovaným 

muzejním palácům. Pokud si nějakého malíře nebo jeho obraz zamiloval, pak pouze 

z nějakého určitého důvodu. V jeho dílech se setkáváme s Dürerovou rytinou Amfortasovo 

utrpení, zobrazující Parsifala zraňujícího Amfortase mystickým mečem. Důležitá role rytiny 

poodhaluje smysl příběhu Argolského zámku a naznačuje závěr: Albert zabije svého dvojníka 

a sám se promění v Herminiena-Amfortase. Podobně Aldo z Pobřeží Syrt ztělesňuje zrádce 

z Aldobrandiho portrétu a stává se tak prokletou postavou Syrtské války1.  

V tomto příběhu hrají hlavní roli popisy dvou obrazů. Jeden vystupuje v paměti 

vypravěče, druhý se sám objevuje v poručíkově domě. Prvním je „Mala noche“ od Goyi2, 

druhým je obraz symbolisty Burne-Jonese „Král Cophetua a žebračka“3. Goyova rytina 

přejímá protiklady, které se v příběhu vyskytují: temné a světlé stránky touhy, přítomnost a 

absence, perverze a čistota, zahalená a nabízející se těla. Král Cophetua se zamiloval do 

                                                 
1 HADDAD, s. 174. 
2 Francisco José de Goya y Lucientes (1746, Fuendetodos - 1828, Bordeaux) byl španělský malíř a 

rytec. K jeho nejznámějším dílům patří „Nahá Maja (La Maja desnuda)“ a „Oblečená Maja (La Maja vestida)“ či 
„Saturn požírající svého syna (Saturno devorando a un hijo)“, což je jedna ze 14 „černých maleb“, kterými byly 
pokryty stěny v Goyově domě. Tyto děsivé evokace ďábelských výjevů čarodějnických praktik a biblických či 
mytologických epizod jsou příznačné pro fantaskní inspiraci tohoto umělce. 

3 Dílo Edwarda Burne-Jonese z roku 1884 „King Cophetua and the Beggar Maid“ je hlavní inspirací 
Gracqova příběhu. Ústředním motivem obrazu je osvětlení, které odpovídá hře se stíny v novele. Král 
v modravém brnění je na obraze vyobrazen klečící před nohami žebračky, v ruce držící bohatě zdobenou korunu. 
Žebračka sedí na posteli v  šatech, které odhalují její paže a krk. Král k ní upírá svůj zrak, ona hledí před sebe. 
Dílo je typickým představitelem prerafaelitského dekorativního symbolismu. Gracq využívá pro dramatizaci 
příběhu prvky, které zvýrazňují nerovnost mezi králem a žebračkou, jako je jejich oblečení, postavení (král pod 
nohami žebračky) či ostych krále.  
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ubohé žebračky, jíž by u Gracqa mohla být ona služka-paní (i zde je protiklad zahalené a 

nezahalené ženy z Goyova obrazu), která vypravěče-krále Cophetuu přijala. 

Vysvětlení příběhu se opět nabízí v souvislosti s legendou o Grálu. Vypravěč-Perceval 

touží po ženě nepřítomného majitele domu-hradu. Tento obraz je Burne-Jonesův: pán klečí na 

kolenou před tajemnou služkou-žebračkou1. Amfortasem je pravděpodobně v boji zabitý 

Nueil, žena je tedy služkou-paní, žebračkou-královnou, pannou-milenkou. Jako Heide, 

Christel, Kundry, i zde je žena Grálem, objektem touhy, který ale přináší utrpení. 

Malba je zrcadlem, jež odráží odlesk tichého obřadu. Vypravěč si připadá, jako kdyby 

do obrazu vstupoval. Tento dojem zesílí, když se nakloní nad nahou ženu. Ráno zděšeně 

prchá, neboť Grál se zde mění v hrozbu smrti, v pád do propasti. 

                                                 
1 HADDAD, s. 178. 
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Třetí část: Julien Gracq – oheň, voda, země, vzduch 
 

Gaston Bachelard, podle něhož jsou primární látky „velkými promítači básnických 

obrazů“1, je tvůrcem literární kritiky, jež je založena na hmotné imaginaci přírodních živlů – 

ohně, vody, země a vzduchu. Jeho studie se zabývají rolí těchto pralátek v lidském snění. 

Knihami, v nichž Bachelard zpracoval koncepci této látkové imaginace, jsou Psychoanalýza 

ohně (La psychanalyse du feu), Voda a sny (L´eau et les rêves), Země a snění odpočinku (La 

terre et les rêveries du repos), Země a snění vůle (La terre et les rêveries de la volonté), 

Vzduch a sny (L´air et les songes). Kniha Plamen svíce (La flamme de la chandelle), jejíž 

francouzský originál nebyl pro tuto práci dostupný, je obecnější knihou o poetice ohně, která 

však nepatří k nejdůležitějším Bachelardovým knihám o imaginaci živlů. V práci byly použity 

citace z českých překladů knih Psychoanalýza ohně a Voda a sny. 

Bachelardovo rozdělení obrazů vznikajících v básnické imaginaci podle čtyř živlů 

napomohlo rozvrhnout postup, podle kterého jsme postupovali při identifikaci těchto obrazů 

v Gracqově díle. Bachelardovo pojetí však není přesně dodržováno, nýbrž pouze přispívá 

k vytvoření vlastní klasifikace obrazů podle jejich významnosti a četnosti výskytů. Pokusme 

se tedy tento postup nastínit.  

                                                 
1 „De rêve d´une vaste totalité naturelle détermine une suite d´images, il est, pour reprendre la formule 

de Bachelard, ´un grand opérateur d´images´.“ (BOIE, Bernhild. Introduction de l´édition des Oeuvres complètes 
de Julien Gracq, tome I. Paris : Gallimard, coll. „Bibliothèque de la Pléiade“, 1989, s. XIV) 
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Kapitola 1 – Bachelardova koncepce čtyř elementů 

1.1 Obraz jako rostlina 

 

Bachelardovy teorie spočívají v tvrzení, že se imaginace každého básníka utváří na 

základě převahy jednoho ze čtyř živlů propojovaného s určitým souborem básnických obrazů: 
  

S materiálním prvkem jako oheň lze spojovat druh snění, které ovládá víru, vášně, ideál, 

celoživotní filozofii. […] Všechny ostatní živly oplývají podobnými ambivalentními jistotami. 

[…] všechny čtyři mají své věrné, nebo přesněji, každý z nich je už hlubinně, materiálně 

jakýmsi systémem básnické věrnosti.1

 

Pro pojmenování některých skupin pozorovaných složek imaginace používá Bachelard 

vlastní terminologii, přičemž opakující se znaky určitého imaginárního principu nazývá 

komplexy. Například Freudův oidipovský komplex pojmenovává komplexem Prométheovým, 

což ovšem souvisí také s tím, že více než Freudem se inspiruje Jungem, dále pak Husserlem či 

Merleau Pontym.  

Své poznatky zakládá Bachelard na zjištění, že ačkoliv člověk dokáže živly vědecky 

studovat a popsat, v jeho chování zůstávají mnohé stopy z doby před příchodem vědy, které 

jsou jen těžko definovatelné. Člověk má totiž v sobě zakořeněné jakési kolektivní nevědomí, 

vysvětlitelné tím, že lidstvo si v hloubi své bytosti uchovává stopy veškerých událostí. V této 

kolektivní paměti vznikají archetypy, které se znovu a znovu objevují v myšlení všech 

civilizací. Jedním z těchto archetypů je odpradávna organizace světa podle čtyř pralátek, 

ohně, vody, vzduchu a země. Obrazy, kterými se Bachelard zabývá, je podle něho možné 

zkoumat z toho důvodu, že i ony jsou z určité hmoty:  
 

                                                 
1 „On comprend donc qu´à un élément matériel comme le feu, on puisse rattacher un type de rêverie qui 

commande les croyances, les passions, l´idéal, la philosophie de toute une vie. […] Tous les autres éléments 
prodiguent de semblables certitudes ambivalentes. […] Ils ont tous les quatre leurs fidèles, ou, plus exactement, 
chacun d´eux est déjà profondément, matériellement, un système de fidélité poétique.“ (BACHELARD. L´eau et 
les rêves, s. 7) 
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Na ucelenou teorii lidské obraznosti budeme moci pomýšlet, až prostudujeme jednotlivé 

formy a každou přiřadíme k odpovídající hmotě. Pak si uvědomíme, že obraz je rostlina, která 

potřebuje zemi i nebe, substanci i formu. […] I básnické obrazy mají svou hmotu.1  
 

Gracqovo přirovnání člověka k rostlině souvisí s jejich společným vnímáním rytmu,    

v němž se střídají roční období. Toto jeho srovnání může přispět ke tvrzení, že rostlina 

jakožto zástupce přírody a člověk jakožto tvůrce básnických obrazů vykazují potřebu pevného 

spojení s okolním světem odedávna tvořeným čtyřmi živly. Lze tedy říci, že „lidská rostlina 

(plante humaine)“ dává vzniknout obrazům-rostlinám.  

S Bachelardem se Gracq shodne na tom, že každý typ imaginace může být navázán 

také na barvu hmoty, nejen na samotný živel2: 
 

Jde především o to, být schopen připoutat k některým obrazům schopným elektrizovat 

všechny ostatní obrovský emoční koeficient; tímto počínaje, celé množství látek vypůjčených 

od toho, co je stanovené, se bude moci rozpálit, postupně se zabarvit díky dotyku.3  
 

Bachelard nachází původ snění v alchymii, přestože by se mohlo zdát, že s alchymií 

souvisí primárně prapůvod vědy. Jelikož je fascinace živly pro člověka přirozená, alchymisté 

si pomocí imaginace vysvětlovali dramatický souboj hmot, který pozorovali například při 

zápasu ohně s různými látkami. V osmnáctém století vznikaly mnohé předvědecké otázky 

právě na základě náhodně objevených chemických reakcí, například při vylití octa na křídu4. 

Díky imaginaci bylo možné dospět k určitému vysvětlení předvědeckých poznatků, avšak 

nelze tvrdit, že by alchymie položila základy vědy. Jak říká Eliade, „ve své touze nahradit čas 

předpověděli alchymisté podstatu ideologie moderního světa.“5 Básník tedy předává svoje 

snění čtenáři, přičemž oba znovu obnovují alchymické poznatky.  

                                                 
1 „C´est seulement quand on aura étudié les formes en les attribuant à leur juste matière qu´on pourra 

envisager une doctrine complète de l´imagination humaine. On pourra alors se rendre compte que l´image est 
une plante qui a besoin de terre et de ciel, de substance et de forme. […] Les images poétiques ont, elles aussi, 
une matière.“ (BACHELARD. L´eau et les rêves, s. 4) 

2 „M. Bachelard – qui pense que le type d´imagination pour chacun de nous est rattaché à un des quatre 
éléments – dirait plutôt qu´il est forcé de s´en tenir à une couleur.“ (Les yeux bien ouverts, Préférences, t. I, s. 
856) 

3 „Il s´agit surtout d´avoir la faculté d´accrocher, à quelques images capables d´électriser toutes les 
autres, un énorme coefficient émotif; c´est à partir de là que toute la masse de matériaux empruntés au donné 
pourra s´échauffer, se colorer de proche en proche, par contact.“ (Ibid., s. 855) 

4 BACHELARD. La Terre et les rêveries du repos, s. 62. 
5 Převzato z DURAND, Gilbert. Les structures anthropologiques de l´imaginaire : Thèse pour le 

Doctorat ès Lettres. Paris : Université de Paris, Faculté des Lettres, 1960, s. 382: „Dans leur désir de se 
substituer au temps, les alchimistes ont anticipé l´essentiel de l´idéologie du monde moderne.“ (Eliade, Mircea. 
Forgerons et Alchimistes. Paris : Flammarion, 1956, s.179) 
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Bachelard se vyslovuje proti psychologii, která tím, že se snaží vysvětlit a zobecnit 

sny, ničí imaginaci. Psychologie považuje vysvětlení snů za svůj primární úkol1, avšak 

skutečné snění je charakteristické svou novostí, neopakovatelností a originalitou, které se 

nedají vysvětlit a zobecnit: 
 

Tato novost je zajisté známka tvůrčí moci imaginace. [...] Literatura musí překvapit. Jistě, 

literární obrazy mohou využívat základních obrazů – a naše obecná práce spočívá v roztřídění 

těchto základních obrazů – ale každý s obrazů, který přijde spisovateli pod pero, musí mít svůj 

diferenciál novosti. Literární obraz říká to, co nebude nikdy vymyšleno dvakrát.2

 

Věda, a tedy i její odvětví psychologie a psychoanalýza, se podle Bachelarda snaží ve 

snu najít realitu3, avšak v ní se původ imaginace nenachází. Psychoanalytici například hledají 

původ prvotních zákazů v rodině dítěte, ale Bachelard nachází první známky zákazů v práci 

s prvotními materiály jakými jsou kámen či železo zdolávané kovářem4.  

Snovost tedy v základu vychází z ontologie, nikoliv z psychologie. Imaginace souvisí 

s energickou prací a s pohybem, a je tedy třeba vyloučit z ní lenost: „Představovat si, to je 

vytvářet a zlepšovat – příležitostně, rozdrtit, uhníst a promísit. Vaření ukončí drama země a 

vody.“5 Toto drama se odehrává za přítomnosti třetího živlu, ohně. Bachelard v souvislosti 

s prací s hmotou rozsáhle pojednává o obrazech těsta a droždí, a také o obrazech kovářské 

práce s kovem. 

Charakteristickou vlastností hmot je jejich dvojznačnost. Jestliže oheň zpevňuje, pak 

také ničí. Utěšuje a léčí, ale také pálí a stravuje. Na jedné straně teplo, na straně druhé násilí a 

ničení. Rovněž voda a vzduch mají dvě odvrácené tváře – ničivou a ochranitelskou. Voda je 

klidná nebo vražedná, vzduch rozpoutá uragán nebo se změní ve svěží vánek. Země skrývá 

podobné protikladné síly. Někde vyzývá k boji, někde radí stáhnout se. Odtud vychází jeden 

ze zákonů snivosti: pokud hmota zahrnuje dvojznačnost boje a svazku, vybízí tím ke snění, 

                                                 
1 DAGOGNET, François. Gaston Bachelard. Paris : Presses Universitaires de France, 1972, s. 36-37.  
2 „Cette nouveauté est évidemment le signe de la puissance créatrice de l´imagination. [...]La littérature 

doit surprendre. Certes, les images littéraires peuvent exploiter des images fondamentales – et notre travail 
général consiste à classer ces images fondamentales – mais chacune des images qui viennent sous la plume d´un 
écrivain doit avoir sa différentielle de nouveauté. Une image littéraire dit ce qui ne sera jamais imaginé deux 
fois.“ (BACHELARD. La Terre et les rêveries de la volonté. Paris : José Corti, 2004, s. 11-12) 

3 Ibid., s. 26 
4 Ibid., s. 25-26. 
5 „Imaginer, c´est faire et améliorer – en l´occurence, écraser, pétrir et malaxer. La cuisson achèvera le 

drame de la terre et de l´eau [...].“ (DAGOGNET, s. 41) 
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neboť se v ní bijí dva protikladné principy1. Obraz tedy vzniká z protikladu. Může však také 

vzniknout ze souboje dvou různých hmot. Například oheň je odvěký protivník vody.  

Podle Dagognetova rozdělení (s. 45-49) jsou dalšími principy, které zvou k imaginaci, 

například kulatost spojená s intimitou (hnízdo, mušle, ořech, perla, ovoce vyvolávají 

představu něčeho tajného, uvnitř ukrytého, což vybízí k jejich  zmocnění se), hloubka 

(hluboká voda například připomíná tajemství ukryté kdesi v hloubce, které někdy může 

vyplout na povrch), dále pak drobnost, při které se v malém objemu koncentruje velké 

množství látky (zrnko, perla, semeno, klíček, pupen) a v neposlední řadě ženskost (voda je 

ženskou esencí, která pobízí ke klidu a vytváří protikladnou sílu proti prudké energii muže). 

Bachelardovo kritické pojetí čtyř pralátek se zde rozšiřuje směrem k tematické kritice.  

                                                 
1 DAGOGNET, s. 46 
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1.2 Nit Gracqovy imaginace 

Pokud bychom chtěli stanovit, od kterého ze čtyř živlů se v největší míře odvíjí 

Gracqova imaginace, byl by to jistě vodní element. Vodní imaginace dává vzniknout 

obrazům, z nichž jmenujme například obrazy zrcadla, dále obrazy spojené s tichem a 

hloubkou, s divokostí vln či s plaváním ve vodě přirovnávané Bachelardem k ženskému lůnu 

či mateřskému objetí.  

Moře je většinou neklidným rozbouřeným vodním útvarem, který Gracqovi dovoluje 

vložit do díla obrazy hloubky a nekonečna a také motiv námořní cesty symbolizující poslední 

cestu za smrtí. Obrazy noci, temnoty a obecně obrazy spojené s černou barvou vytvářejí určitý 

odstín strachu, který je ostatně součástí atmosféry Gracqových příběhů.  

Všudypřítomnost moře je propojena s všudypřítomností lesa. Vodní a zemský element 

zde jako dva póly tvoří nerozlučnou dvojici. Moře se svými neklidnými vlnami i les, vlnící se 

pod poryvy větru, se utápějí v tichu, které je pro Gracqův styl rovněž charakteristické.  

Stejně tak je pro jeho hrdiny typické vyvolání pudu smrti, který Bachelard vztahuje ke 

snění o ohni. Mužský ohnivý princip zde vytváří protiklad k vodnímu principu ženy.  

Co se týče snění o vzduchu, kondenzovaný vodní element v nebesích, tedy bouře, budí 

dojem, že se blíží nějaká katastrofa. Vítr jako pročišťující princip poskytuje naopak pocit 

uvolnění, které nastává po odeznění úzkostného stavu v duši hrdiny1. 

Pokud jde Gracqovi primárně o nastolení souladu mezi bytostmi a zemí, tento vztah 

mezi dvěma substancemi obnáší vznik řady metafor, které jsou pohyblivé, nejisté a proměnné, 

a navzdory jejich opakování tak „každý příběh nalezne svou charakteristickou rovnováhu a 

vlastní zabarvení.“2 Určité dominanty jako čekání, hledání, touha a svoboda3 však prostupují 

celým dílem. 

K těmto dominantám patří především cesta a moře. S mořem se pojí jakási těžkost, jež 

doléhá na náladu příběhu, a posléze zapůsobí na hrdinu a ostatní postavy tak, že jsou 

neschopni jakékoli činnosti a vytvářejí zdání, že jsou ponořeni do spánku, ačkoliv nespí. 

Odtud Gracqův termín „bdělý spáči“.  

                                                 
1 MONBALLIN, Michèle. Gracq : Création et recréation de l´espace. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 

1987, s. 37. 
2 „Chaque récit trouve ainsi son équilibre particulier et sa tonalité propre.“ (AMOSSY, Ruth. Parcours 

symbolique chez Julien Gracq. Le Rivage des Syrtes, Paris : SEDES, 1982, s. 7) 
3 „Le rythme dans la fiction est toujours lié à l´attente, au désir, à l´expérience de la liberté dont il peut 

devenir l´image par excellence.“ (BOIE, Bernhild. Introduction, t. I, s. XVIII) 
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Autor přistupuje ke hře s přeléváním energie, která dává jeho románům důležitou 

dynamičnost, jež posouvá věty a slova vpřed. Pohyb je mnohdy znázorněn pohybem lodi 

spuštěné na vodu. Tento pohyb je ve směru k horizontu, kde se vše ponoří do tmy, stejně tak 

jako při pohybu po souši se krajina ztrácí v dálce. Motiv lodi nebo bárky, která odplouvá a 

jejíž návrat se nepředpokládá, spojuje Bachelard s Charonovým mýtem o smrti, která je 

posledním odplutím. 

Kolem opakujících se motivů se ovšem u Gracqa v různých situacích vytváří jiná 

atmosféra, básnické obrazy se nikdy neopakují ve stejné formě. Jako příklad uveďme téma 

prázdného pokoje. Ten Allanův je v románě Pochmurný krasavec světlý, Heidin v díle Na 

Argolském zámku je temný a velmi intimní, Marinova pracovna voní po květinách v Pobřeží 

Syrt, Monin pokoj z románu Balkón v lese je zas celý černý a ponořený do ticha, velká 

prázdná místnost vytváří atmosféru v příběhu Král Cophetua a nakonec Simonův zasněný 

hotelový pokoj z novely Poloostrov je otevřený přímo k moři. 

Gracqův originální styl spočívá ve vytvoření „hlavní postavy“ jeho příběhů z 

prostoru1:  
 

Všechny Gracqovy příběhy, kromě Cesty a Poloostrova, se otevírají s příchodem postavy do 

místa, které je jí cizí a je určeno, aby bylo hlavním místem příběhu. […] Jedná se tu o 

zahajovací místo, zcela běžné v romaneskní tradici, neboť dovoluje ospravedlnit přítomnost 

popisu ´prostředí´, ve kterém se bude odehrávat děj.2

 

Jeho próza je ve své podstatě básní v próze, neboť se zde často vyskytuje výrazně 

lyrický popis krajiny: „popis, faktor zabřednutí do vyprávění, se stává tím, co mu zaručuje 

pohyb“3. 

Popis je u Gracqa založen na četných protikladech ve vyobrazení prostoru. 

Nejčastějšími jsou protiklady pohybu a nehybnosti, poloh nahoře a dole, uvnitř a vně domu či 

                                                 
1 Monballin uvádí také citaci R. Barthese (Le Degré zéro de l´écriture suivi de Nouveaux essais 

critiques, s. 158): „Plus encore que son ´sujet´, le lieu d´une fiction peut être sa vérité“ (Citováno dle 
MONBALLIN, Michèlle. Gracq : Création et recréation de l´espace. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1987, s. 
297). Dále navazuje: „En remaniant l´énoncé comme suit: le lieu est la vérité de la fiction pour en être devenu le 
´sujet´, on obtient une première formulation de la spécificité du récit gracquien. En déplaçant le ´décor´ de la 
périphérie au centre et l´événement du centre à la périphérie pour (mieux) l´hypothéquer (cf. le gommage de 
l´événement-clôture), Gracq fait advenir un mode original de dynamique diégétique – et donc de lecture.“ 

2 „Tous les récits de Gracq s´ouvrent, à l´exception de La Route et de La Presqu´île, sur l´arrivée d´un 
personnage dans un lieu qui lui est étranger, et destiné à devenir le lieu principal de l´histoire.[…] Il s´agit là 
d´un topos d´ouverture assez courant dans la tradition romanesque parce qu´il permet de justifier la présence de 
la description du ´cadre´ dans lequel va se dérouler l´action“. (MONBALLIN, s. 127) 

3 „[...] la description, facteur d´enlisement du récit, devient ce qui en assure le mouvement.“ (Ibid., s. 
298) 
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místnosti. Prostor je buď rozsáhlý a nezměrný, jak ho představují moře a les, nebo je omezen 

hranicí, která svádí k překročení. V románu Na Argolském zámku poznává hlavní postava při 

cestě na zámek, jak rozsáhlá je plocha lesního porostu, která zámek obklopuje a kontrastuje s 

nezměrností moře rozlévajícím se nedaleko. Aldo se v románu Pobřeží Syrt také seznamuje 

s velkými opuštěnými plochami syrtské země, která se pak změní ve stejně prázdné moře, 

ohraničené linií, za kterou už jsou zakázané vody nepřátelského státu.  

Gracq hojně využívá vyobrazení vyvýšeného místa. Pohled z něho připomíná pohled 

z lóže divadla na otevřenou scénu, což umocňuje hrdinův pocit, že právě on shlíží shůry jako 

boží oko, nebo že se před jeho očima svět odehrává jako by hleděl na divadelní představení: 
 

Kolem tváří, které se daly jen ztěží rozeznat v tomto divadelním a chabém osvětlení, se 

vznášely jako mlžné prstence: k vzrůstajícímu bizarnímu dojmu neskutečna přispívala i 

váhavá škrobenost prvního setkání.1

 

Uveďme ještě jako příklad Albertovu cestu na zámek. Nejprve je popsána krajina 

nahlížená ze samotné cesty a posléze dojde k popisu exteriéru a interiérů zámku. Poté, co se 

Albert dostává na vrchol věže, text se vrací k popisu krajiny, tentokrát ale nahlížené z výšky a 

do dálky, až k obzoru. Popis je zakončen blížící se bouří, která je předzvěstí hrozivé události. 

V románě Pobřeží Syrt popisuje Aldo zprvu vlhké lesy rozprostírající se na sever od města 

Orsenna, následuje popis suchých stepí, a čím blíže se cesta přibližuje směrem na jih k moři, 

tím přibývá deště a mlhy. Oba úryvky končí setměním. 

Pokusme se tedy v následujících kapitolách podrobněji analyzovat přítomnost prvků 

spojených se čtyřmi živly v Gracqových dílech.  

                                                 
1 Hra stínů v místnosti osvětlené krbem vyvolává tento dojem divadelního dekoru v pevnosti Admiralita 

při první společné večeři po Aldově příjezdu: „Sous cet éclairage théâtral et faible, un halo de brume traînait 
encore pour moi autour des visages que je distinguais mal; la contrainte hésitante et raidie d´une première 
rencontre ajoutait encore à la bizarre impression d´irréel qui m´envahissait [...].“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 
568-569) 
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2.1 Ohnivý princip v Gracqově tvorbě? 

Ohnivý princip je v tvorbě Juliena Gracqa nejméně zastoupen, jelikož v atmosféře 

jeho příběhů převládají prvky spojené s dalšími živly, především s vodou a zemí, jejichž 

útvary, moře a les, jsou neoddělitelnými složkami děje. Oheň je podle Bachelarda důležitým 

živlem z toho důvodu, že právě soustředěné pozorování plamene stálo ve starých civilizacích 

u zrodu myšlení. Pohled je plamenem instinktivně přitahován:  
 

Třpyt tvrdého kovu, těch nepřátelských stěn nutil duši utéci se k sobě samé a mysl 

soustřeďoval na hrot plamene, ostrý a pronikavý jako ocelová čepel.1

 

Za povšimnutí stojí další Gracqův obraz ohně. Je jím přirovnání pohledu na hořící 

svíčku k poslechu hudby: 
 

Plamen svíčky působí na zahálející oko stejně jako na ucho mámivá arabská melodie se 

sáhodlouhým vysokým kvílením, které zprvu chrčivě klesá dolů, a zase se ozývá ta 

rovnoměrná, hladká monotónnost, že by se řeklo, že se o ni dá opřít.2

 

Oheň je vždy zdrojem světla, ale vytváří i stíny. Nejvýraznější hra se světlem a stíny 

vrhanými plamenem svíce se rozvíjí v Králi Cophetuovi: „horní části, kde se míhaly odlesky 

ohně, se už potápěly do tmy“3, „v šeru místnosti se občas zablýskla lakovaná hrana nějakého 

nábytku.“4 Důležitá role kontrastů světla a tmy je v tomto románu umocněna barevným 

provedením popisovaných obrazů od Goyi a od Burne-Jonese.  

Oheň je látka protikladná, která může ničit, ale také dávat pocit bezpečí a poskytovat 

teplo a teplé jídlo, jako je tomu například v románu Balkón v lese: „Všichni čtyři se sesedli u 

                                                 
1 „L´éclat de ce métal dur, de ces parois hostiles forçait l´âme à se réfugier au centre d´elle-même et 

semblait concentrer la pensée en une pointe de flamme aigüe et pénétrante comme une lame d´acier.“ (Au 
château d´Argol, t. I, s. 14) 

2 „La flamme d´une bougie est pour le regard désoeuvré ce qu´est pour l´oreille qu´elle ensorcelle une 
mélopée arabe, avec ses longues tenues de notes hautes, le débâcle de ses soudains gargouillis flûtés, et de 
nouveau ce rétablissement uni et monocorde, où on dirait qu´on peut s´accouder.“ (Le Roi Cophetua, t. II, s. 506) 

3 „L´obscurité noyait déjà les parties hautes où couraient au plafond les reflets du feu.“ (Ibid., s. 497) 
4 „De l´ombre da la pièce sortait seulement par instants le reflet laqué d´un pan de meuble.“ (Ibid., s. 

500) 
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napěchovaných kamen [...] žasl, že se ocitli, aniž na to myslil, skoro u rodinného krbu.“1 Lze 

dodat, že protikladné obrazy ničivé moci ohně nejsou u Gracqa nijak významně použity. 

Jedním z projevů ohně je horečka. Podle Bachelarda zbavuje horečka tělo nemoci, 

která je nečistotou v krevním ohni. S tím je spojena také skutečnost, že jsou mnohé intenzivní 

lidské pocity či děje v přírodě doprovázeny horečnatým stavem. Horečkou a ohnivým žárem 

se například přelévá příroda ze zimy do jara: „z nitra země přicházela zlá horečka – příliš 

nečekané tání a jaro odsouzené k zániku“2 nebo z jara do léta: 
 

[...] vzpomínal si na onu tajemnou nemoc, pozvolnou horečku, která se na počátku léta 

zmocňuje útrob země a žhne pod trávou, bez plamene a bez tepla, a která, podrážděná pouhým 

hrábnutím špičky hole do rašeliniště, srší jiskry, jako pes cení tesáky.3

 

Horečka je také častým projevem ohně ukrytým v přírodě: „svět, jenž pálil horečkou“4, 

avšak i pocit, kdy se člověka zmocňuje hrůza, je pocitem horečnatým:  
 

Pocítil v kříži slabou a téměř choulostivou zchvácenost, zcela doutnající horkostí, podobnou 

té, kterou způsobuje začínající horečka [...] nebyla to touha, která v něm stoupala, ale spíš 

smutná a dychtivá úzkost.5

                                                 
1 „Ils s´installaient tous les quatre près du poêle bourré [...] il était étonné de s´être trouvé sans y penser 

une espèce de foyer.“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 18) 
2 „[...] je sentais venir comme de dessous terre une mauvaise fièvre – un dégel trop brusque, un 

printemps condamné.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 707) 
3 „[...] il se souvenait de ce mal mystérieux, de cette fièvre lente qui prenait la terre aux entrailles dès 

que l´été venait, brûlant sous l´herbe sans flamme et sans chaleur, et qu´on agaçait de la pointe d´une canne dans 
des pétillements d´étincelles rien qu´en grattant à même la tourbière, comme un chien qui montre les crocs.“ (Un 
balcon en forêt, t. II, s. 87) 

4 „Ce monde qui sentait la fièvre.“ (Ibid., s. 98) 
5 „Il sentait au creux de ses reins une courbature faible et presque douillette, toute couvée de chaleur, 

pareille à celle que donne la fièvre commençante [...] ce n´était pas le désir qui montait en lui, mais plutôt une 
angoisse triste et avide.“ (La Presqu´île, t. II, s. 461) 
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2.2 Sexualizovaný oheň 

Jako plamen je v Králi Cophetuovi vyobrazena žena, která touhou jako by hořela. 

V novele je vždy vyobrazena pouze ve svitu svíček, a její obraz je tudíž rozostřen. Celý 

prostor v domě, kde se žena a hlavní hrdina nacházejí, je ponořen do tmy, osvětlen místy 

slabým, mihotavým plamenem svíček, které dohořívají a žena je musí jednu po druhé 

opakovaně zapalovat. Celková pohřební atmosféra, naznačená již tím, že se příběh odehrává 

na Dušičky, budí dojem, že jde o svíce pohřební. Oheň je zde rituálním nástrojem spojeným 

s touto tíživou atmosférou, ke které přispívá deštivé počasí i přicházející temnota noci. 

Po ukojení milostné touhy ženy se žena-plamen mění zpět ve vodní živel, který je 

bližší její podstatě. Sama se utopí v dohořívajícím plameni: 
 

Šikmo dopadající světlo svíček vrhalo přes postel inkoustové stíny, ze kterých se vynořovaly 

ňadro, koleno, záhyb boku – obličej však zůstal nadále ponořen, nakláněl se k temné straně 

postele, potutelně se uschoval pod příkrov vlasů. [...] popuzen tím mihotavým světlem, ve 

kterém splývala se záhyby prostěradla jako utopenec [...].1   
 

Plamen se ukrývá v ženině břiše. Z následující citace je patrné, že má oheň tendenci 

snadno se spojovat s vodou a nebo s ní naopak vytvářet protikladný vztah. Oba živly, oheň i 

voda, se vyznačují občasnou nehybností (voda stojí, oheň žhne) a pohyblivostí (voda teče, 

plameny přeskakují). Pohyb je u ohně vyjádřen jako stoupání směrem dolů. Tento protikladný 

směr může symbolizovat sexuální zkušenost muže. Citace vypovídá o určitém obřadu, kterým 

se z chlapce stane muž, tedy o sexuální zkušenosti: 
 

Plamen v černém srdci, kde se jako do břicha ženy uchyluje extrémní žár, hrot kopí a list 

osiky, nezhasitelné světýlko – tak nehybný, tak spící, že vypadá jako stoupající přímo do 

nekonečných hlubin studny temnot – jako zjemněný, chvějící se odraz jazyka ohně v mystické 

vodě.2

 

                                                 
1 „La lumière oblique des bougies jetait au travers du lit des ombres d´encre d´où émergaient un sein, un 

genou, le pli d´une hanche – le visage restait noyé, penchait du côté sombre du lit, regagnait sournoisement l´abri 
de la chevelure. [...]agacé de cette lumière vacillante qui la mêlait aux plis du drap comme une noyée [...].“ (Le 
Roi Cophetua, t. II, s. 518-519) 

2 „Flamme au coeur noir, où comme au ventre d´une femme se réfugie l´extrême chaleur, fer de lance et 
feuille de tremble, petite lumière intarissable – tellement immobile, tellement dormante qu´on l´imagine montant 
droite au creux d´un puits de ténèbres d´une profondeur infinie – comme le reflet adouci, tremblé d´une langue 
de feu dans une eau mystique.“ (Un beau ténébreux, t. I, s. 161-162) 
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Mnohdy bývá styk s vodou pociťován jako prudký a bolestivý, podobně jako dotek 

ohně: „sníh, který mu stékal po ramenech a po pažích, jemně pálil“1, „studená tekutina ho 

pálila.“2

Sexualizovaný oheň, který je podle Bachelarda samčím principem středu a 

soustředěné síly, aktivním a náhlým, jako je jiskra, kontrastuje s vodou, ženským principem, 

který je naproti tomu principem povrchu, obalu, lůna, úkrytu a vlahosti: „Láska není nic 

jiného než oheň, který je třeba předat. Oheň není nic jiného než láska, kterou je třeba si 

vydobýt.“3  

Příklady Bachelardovy koncepce ohně jako lásky  lze nalézt například v románě Na 

Argolském zámku. Mnohdy je tento obraz kombinací několika živlů, které společně vytvářejí 

ucelenou představu:  
 

Zdálo se mu, že z jejích rozbouřených a neklidných prsou stoupá masa roztaveného kovu 

pohlcujícího žáru, která zalévá jeskyně jejího těla proudy tekoucího ohně [...]. Byl v ní takový 

výbuch života, až mu připadalo, že její tělo musí teplem výhně puknout jako zralá broskev, že 

se její pokožka v celé své ohromné tloušťce odtrhne a obrátí k slunci, aby z rudých tepen 

vyprázdnila ohně lásky.4

  

Pro vysvětlení uveďme, že metafora stoupajícího roztaveného kovu slučuje v tomto 

případě živly země (kov) a ohně (žár). Vzniká obraz puknutí těla vlivem ohně. Pojem „ohně 

lásky“ označuje krev ženy stvořené k lásce. Oheň je na základě rudé barvy symbolem krve: 

„tělo, z něhož prýštil růžový oheň krve.“5 Červená barva tedy symbolizuje buď krev nebo 

oheň.  

Červená jako krev je barvou Rág v Pobřeží Syrt: „Rágy plály jako rozevírající se květ 

[...] spíše než o požáru by se mohlo mluvit o klidném vzedmutí [...] o hořícím keři [...] o 

okruží růže.“6 „Těžký, krvácející květ, rudá růže ve znaku Orsenny“1 je dokonce symbolem 

                                                 
1 „La neige, qui glissait au creux de ses épaules et le long des bras, devenait une brûlure douce.“ (Un 

balcon en forêt, t. II, s. 64) 
2 „Le liquide froid le brûlait.“ (Ibid., s. 136) 
3 „L´amour n´est qu´un feu à transmettre. Le feu n´est qu´un amour à surprendre.“ (BACHELARD. 

Psychanalyse du feu, s. 48) 
4 „Il lui semblait tantôt qu´une masse de métal fondu, d´une dévorante chaleur, naquît de ses seins 

houleux et insupportables, et comblât les cavernes de sa chair des coulées d´un feu liquide [...]. Et telle était en 
elle explosion de la vie qu´il lui paraissait que son corps sous la chaleur de fournaise allait s´entrouvrir comme 
une pêche mûre, sa peau dans toute sa massive épaisseur s´arracher d´elle et se retourner toute entière vers le 
soleur pour épuiser les feux de l´amour de toutes ses artères rouges.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 38-39) 

5 „Corps [...] ruisselant de sang, brûlant d´un feu rose.“ (Ibid., s. 67) 
6 „Rhages brûlait comme une fleur qui s´ouvre [...] plutôt qu´un incendie, on eût dit le déferlement 

paisible [...] un buisson ardent [...] la volute rebordée d´une rose.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 646) 
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hlavního města. „Velký prapor z červeného hedvábí“ v mapové komnatě vypadá jako „velká 

skvrna čerstvé krve vytrysklé do nevýrazné barvy inkoustu a prachu.“2 Oheň přinášející smrt 

je nejlépe vyjádřen strachem obyvatel ze zkázy, ze „smrti v plameni, jenž přijde po vodě.“3 

Rovněž pomyslná hranice na moři mezi Syrty a Farghestanem je označena rudou linií, možná 

pro zdůraznění krvavých vztahů, které oba sousední státy provázejí a budou provázet. 

 

                                                                                                                                                         
1 „[...] une fleur sanglante et lourde, la rose rouge emblématique d´Orsenna.“ (Ibid., s. 647) 
2 „[...] au milieu de ces couleurs ternes d´encre et de poussière, par une large tache de sang frais 

éclaboussant le mur de droite: c´était un grand drapeau de soie rouge.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 576) 
3 „[...] la mort dans la flamme qui viendra sur l´eau.“ (Ibid., s. 800) 
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Kapitola 3 – Obrazy vody v Gracqově literární fikci  

3.1 Moře a jeho symbolika 

Voda je u Gracqa prvkem nejen všudypřítomným, ale i dominantním. Jeho dílo jako 

by se přímo nabízelo k analýze vodního živlu1. Zaměřme se na vodu spojenou se smrtí a na 

vodu jako ženskou podstatu. Vody, které Gracq ve svém díle představuje, mají množství 

variant. Nejvýraznější z nich je moře, ale k němu přibudou déšť, mlha, močál, řeka či sníh. 

Moře je jakýmsi organismem, který přitahuje postavy příběhů svým magickým tajemstvím, 

jež zůstane neodhaleno.  

Hukot moře vytváří pozadí a zvukový základ všech příběhů: „tento nevyčerpatelný 

spěch moře v pozadí“2, „velký hluk vlnobití na prázdné pláži“3, „s tím velkým hlukem zcela 

blízkého moře, nekonečného pozadí.“4 Někdy je ale atmosféra nikoliv hlučná, ale naopak 

velmi tichá: „Položil jsem se směrem k moři [...] a sledoval zahálčivým okem v tichu, které se 

zdálo minutu po minutě hlubší, hry světla měsíce na moři.“5 S tichostí souvisí další rys moře, 

kterým je jeho prázdnota vytvářející dojem až smrtelné samoty: 
 

Moře, které očím, jež v jediném okamžiku obsáhly jeho ohromnou rozlohu, nenabízelo ani 

ptáka, ani plachtu, mu připadalo nesnesitelné především svou smrtelnou prázdnotou [...].6

 

Moře je také propastí, zrádnou a rozsáhlou („[...] do širého moře [...] k propasti, odkud 

už nebude žádného návratu“7). Přesto přitahuje a svádí k vykoupání („Náhle ho popadla chuť 

se vykoupat“8). Bachelard tvrdí, že voda zve ke koupání, jako by se v ní rozpustila substance 

mladé dívky, což nazývá komplexem labutě.  

                                                 
1 Podobnou analýzu zpracovala Laurence Rousseau. Sama tvrdí, že „když se hovoří o dominantním 

prvku imaginace, nelze se ubránit odkazu na Bachelarda. (Quand on parle de l´élément dominant d´un 
imaginaire, on ne peut s´empêcher de faire référence à Bachelard.)“ (ROUSSEAU, Laurence. Images et 
métaphores aquatiques dans l´oeuvre romanesque de Julien Gracq. Paris : Lettres modernes, 1981, s. 3)   

2 „Cette hâte inépuisable de la mer à l´arrière-plan.“ (Un beau ténébreux, t. I, s. 105) 
3 „Le grand bruit de ressac sur la plage vide.“ (Ibid., s. 107) 
4 „Avec ce grand bruit de la mer tout proche, un arrière-plan illimité.“ (Ibid., s. 109) 
5 „Je m´étendis face au large [...] je suivis longtemps d´un oeil désoeuvré les jeux de lumière de la lune 

sur la mer, dans le silence qui semblait de minute en minute s´approfondir.“ (Le Rivage des Syrtes. t. I, s. 585) 
6 „Cette mer qui n´offrait à l´oeil, qui balayait en un instant son immense étendue, ni un oiseau ni une 

voile, lui paraissait insupportable par sa mortelle vacuité [...]“. (Au château d´Argol, t. I, s. 25) 
7 „[...] vers le large [...] vers un gouffre d´où nul retour ne serait plus possible.“ (Ibid., s. 47) 
8 „L´envie de se baigner le traversa brusquement“ (La Presqu ´île, t. II, s. 454) 
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V Argolském zámku se moře stane téměř smrtící náručí pro trojici hrdinů, kteří se z ní 

ale nakonec s vypětím všech sil dostanou. Syrtské moře je také „opravdovým mrtvým 

mořem“1. Jde především o moře podél břehů, které je černé, protože je jakoby nasáklé zemí. 

Moře a země jsou potom v úzkém vztahu, protože se vzájemně podobají některými rysy, jako 

klidem, tichem a také stejnou hrou světel a stínů. Země Syrty je navíc někdy ztvárněna jako 

„bárka trouchnivějící na břehu“2, kterou někdo opět spouští na vodu, neboť je k tomu určena. 

Země tedy jako by plula po moři.  

Motiv loďky spojené s motivem cesty připomíná Charonovu posmrtnou bárku. 

Charonův komplex3, jak nazývá Bachelard sérii podnětů vedoucích ke snění o Charonově 

bárce, se týká vody, která člověka přijímá ve svém lůně. Smrt je jako cesta po vodě. Komplex 

navazuje na dávný zvyk některých civilizací spočívající v pohřbívání zemřelých jejich 

spuštěním na moře ve vydlabaném kmeni stromu, který byl zasazen po jejich narození, 

kterému tedy byli tito lidé zaslíbeni. Podle této mytologie byl strom odnášející mrtvolu 

chápán nikoliv jako poslední, nýbrž jako první bárka. Smrt byla tedy první cesta. 

Na Charonovu bárku navazuje podle Bachelarda množství souvisejících obrazů, jako 

například plaváček, pověst o lodi mrtvých či o převozníkovi jako strážci tajemství. 

V románu Pochmurný krasavec je Allan pro Christel příslibem velké cesty za smrtí. 

Christel se cítí být cestovatelkou do neznámé země, do světa duchů na posmrtné bárce4. Allan 

už se na tuto cestu vydal, už lze pocítit, že se chystá skoncovat se životem. Rovněž v Pobřeží 

Syrt je Aldova plavba na lodi „Obávaný“ plavbou do náruče smrti, neboť překročení hranice 

na moři je jeho rozhodnutím o zániku Syrt. 

Voda tvořící pozadí děje je vždy v protikladu s lesem. Sám Gracq říká, že se oba živly, 

vodní a zemský, přitahují5. Moře je obraz změny a neustálého pohybu, les je místem, kde 

dochází k zjevení. Je magickým místem, kterého se postavy obávají, ale zároveň jsou jím 

přitahovány, neboť očekávají, že se na tomto místě stane nějaká magická událost.  

                                                 
1 „La mer qui la longe est vide.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 558) 
2 „Une barque qui pourrit sur la grève.“ (Ibid., s. 839) 
3 Charon, bájná starořecká postava, převážel na své bárce mrtvé duše po řece Styx do říše mrtvých. Byl 

starý a lakomý a převezl jen tu mrtvou duši, která mu zaplatila jedním obolem. Odtud vycházel zvyk vkládat 
mrtvým do úst obol před jejich pohřbením. Duše, která nezaplatila, byla odsouzena ke stoletému bloudění na 
březích řeky a následnému vstoupení do pekel. 

4 „Je suis comme le voyageur qui descend à terre dans une île inconnue [...] Allan est pour moi comme 
la proximité d´un grand voyage [...] ce monde de fantômes [...] couchés côte à côte dans la barque funèbre, 
glisser, enfin morts au monde, vers ce pays inconnu.“ (Un beau ténébreux, t. I, s. 202-204) 

5 Herne, s. 220. 
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Oba živly se volají svými zvuky, „mocným výkřikem samotného lesa a velkých vod.“1 

Také se vzájemně pohlcují, například Argolský les je několikrát označen jako „moře stromů“2 

a na druhou stranu je toto rostlinné prostředí nazváno „podmořskou propastí“3. 

 Jednou z podstat, jež spojuje moře a les, je noc, kterou Bachelard pojmenovává 

„bohyní, které nic nevzdoruje, která vše zahaluje.“4 Často je noc vyobrazena jako rozsáhlá 

šíře moře. Voda i noc v sobě skrývají nekonečno a z jejich hlubin dýchá záhrobí5. Noc je 

stejné rozpouštědlo jako vzduch, země, oheň a voda. Lze se do ní ponořit jako do vody.  

Ponoření se do vody je přímou konfrontací plavce s živlem. Plavec jako by se ve vodě 

rozpustil, čímž se pokusil dosáhnout splynutí člověka a přírody. Zde se objevuje základní 

surrealistická myšlenka souznění světa a člověka. Voda je ilustrací toho, jak lze takového 

souznění dosáhnout.  

Stejně jako kontrastuje vertikálnost, charakteristický rys lesa, s horizontální rozlohou 

moře, tak jsou ve vztahu pozice dole a nahoře, tedy pozice vody a dalšího živlu, vzduchu: 

„hvězdy, které plavou“6, „nebeská plavba“7. Voda se tedy u Gracqa spojuje nejen s lesem, 

tedy se zemí, a s ohnivým živlem, ale také se vzduchem.  

Podle Bachelarda se však v imaginárních kombinacích uplatňují pouze dva a nikdy ne 

tři nebo čtyři živly. Voda se pojí se zemí (těsto) nebo s ohněm (kalení kovu), země s ohněm 

(kovářská výheň)i vodou (těsto) a vzduch s vodou jako pára či mlha. Sňatek ve třech není 

možný, protože pak nemůže mít sexuální charakter. Ovšem i když se setkají dva ženské 

elementy, jako země a voda, vždy nabude jeden z nich mužského charakteru, aby mohl toho 

druhého ovládat.  

Hoffmannův komplex8 je například spojením vody s ohněm, ze kterého vzejde buď 

ohnivá voda, alkohol, který je vodou příliš dlouho uchovávanou, termální voda, anebo obraz 

slunce, ohnivé hvězdy vystupující z moře. Dochází zde ke sňatku protikladů, neboť jak říká 

Bachelard, voda hasí oheň, žena hasí žár lásky. 

Prudká voda je dalším principem Bachelardovy koncepce imaginace vody. Podle něj 

je prudkost výzva k boji způsobující rozkoš a vedoucí k ukojení samčí touhy. Proto možná 

                                                 
1 „Cri puissant de la forêt même et des grandes eaux.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 53) 
2 „La mer des arbres“ (Au château d´Argol, t. I, s. 15), „cette mer d´arbres“ (Ibid., s. 60) 
3 „[...] descendre dans les gouffres de la forêt comme dans un abîme soumarin. (sestoupat do lesní 

jeskyně jako do podmořské propasti.“ (Ibid., s. 55) 
4 BACHELARD. L´eau et les rêves, s. 137. 
5 ROUSSEAU, s. 16. 
6 „[...] les étoiles nageaient dans un ciel laiteux et presque clair.“ (La Presqu´île, t. II, s. 485) 
7 „Navigation céleste“ (Au château d´Argol, t. I, s. 27) 
8 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) byl německý romanopisec obdařený excentrickou 

imaginací a velkou pozorovací schopností. Orientoval se na fantastické příběhy. 
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Albert a Herminien zdolávají vlny moře, aniž by brali ohledy na vysílenou Heide, jejíž tělo se 

ponoří pod hladinu.  

Každý materiální prvek skýtá podle Bachelarda jiný typ zlosti, jiný typ výzvy a také 

jiný typ vítězství. Bachelard studuje dva typy protivenství. Prvním z nich je Nietzscheho 

chodec proti větru. Čistá chůze v horách proti větru pomáhá překonat komplex méněcennosti 

a nutí člověka znovu prožívat vůli k moci.  

Druhým typem překonávaného protivenství je Swinburnův1 plavec proti proudu. Při 

plavání se člověk učí překonávat strach a jeho vítězství nad vodou je nebezpečnější a 

záslužnější než nad větrem. Skok do vody je vždy skokem do neznáma a osudem každého 

plavce je únava. Běsnící oceán je vždy výrazem zlobného násilí vodního principu. Například 

v Pobřeží Syrt je bouře blížící se od moře „vzdálenou hrozbou“2. 

Někdy zde vyvstane Oidipův komplex, pokud jde o otcovo vržení synka do vln. 

Swinburnův komplex je tedy masochistického charakteru. Doplňuje ho sadistický komplex 

Xerxův3. Bachelard uvádí, že voda je citlivá a vznětlivá. Nemálo se v literatuře vyskytují 

obrazy rozmrzelého moře.  

                                                 
1 Algernon Charles Swinburne (1837-1909) byl anglický lyrický básník a dramatik. Jeho poezie byla ve 

své době velmi kontroverzní kvůli tématům jako sadomasochismus, lesbismus, antikřesťanství a sebevražda.  
2 „[...] une menace lointaine.“ (Le Rivage des Syrtes. t. I, s. 685) 
3 Xerxes byl perským králem v letech 485-465 př. Kr., který zaútočil na Atény, ale byl poražen u 

Salamíny a odtáhl zpět do Asie. Bachelard uvádí historku z Hérodotových dějin, kdy stavitelé postavili most 
u města Abydos, který bouře roztrhala, načež se Xerxes velmi rozhněval a kázal moři vypálit znamení, přičemž 
zpupnými slovy káral moře a stavitele dal popravit.  
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3.2 Sladké vody 

Vody rozděluje Bachelard na jednu stranu na jasné a proudící a na druhou stranu na 

hluboké a mrtvé. K prvním z nich se vztahují snadné metafory, jelikož v nás neprobouzejí tak 

hluboké emoce. Lze dodat, že u Gracqa jsou obrazy svěžích a rychlých vod méně časté 

(„průhledné vody [...] prudké a studené vody“1). Oproti moři je voda potoka či řeky čistá, 

průhledná, v rybníce je zelená a spící voda dokonce klidná2. Bachelard hovoří o nadřazenosti 

sladké vody nad slanou, u Gracqa je jejich protikladnost vyjádřena nejvýrazněji právě klidem 

a prudkostí vody.  

Těžké spící vody umožňují podle Bachelarda snění hlubšího charakteru, neboť 

pozorovat takovou vodu znamená „uplývat, rozpouštět se, umírat.“3 Podle Bachelardových 

slov se hmota, která se obohatí, zároveň zatíží. Tato slova platí i o imaginaci vody: „Tato 

voda tak bohatá na odrazy a stíny je vodou těžkou. [...] Je nejtěžší ze všech vod.“4 S těžkostí je 

spojena rovněž poetika horké krve, která teče jako voda. Voda je totiž krví Země, a tudíž 

životem Země. 

Spící voda jezera je v Bachelardově koncepci symbolem „úplného spánku, toho 

spánku, z něhož se člověk nechce probudit, spánku střeženého láskou živých, zkolébaného 

litaniemi vzpomínky.“5 Nehybná a tichá voda v sobě tedy snoubí krásu a smrt. Každá z vod, 

ať je tichá, spící či bezedná, je „materiálním podnětem k přemítání o smrti.“6

Gracq vytváří obrazy, které nechávají vyniknout těžkost a morbiditu vodního povrchu 

pod září měsíce: „slaná svěžest nehybně tížila na mrtvých vodách [...]“7, „[...] těžká a lepkavá 

voda se lepila na lopatky vesel.“8

Voda, která je černá, může být chápána jako symbol inkoustu. Napsaná kniha je pak 

řekou slov, která plyne, dokud je plná obrazů a snivosti. Jakmile pojednává o autorovi či je 

komentářem k jeho dílu, což Gracq neuznává, začne postrádat onu snivost a tato řeka slov se 
                                                 

1 „[...] eaux transparentes [...] le courant de ces eaux violentes et froides.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 
51) 

2 „[...] dans un étang d´eau calme (do rybníka klidné vody).“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 35) 
3 „Contempler l´eau, c´est s´écouler, c´est se dissoudre, c´est mourir.“ (BACHELARD. L´eau et les 

rêves, s. 66) 
4 „Qui s´enrichit s´alourdit. Cette eau riche de tant de reflets et de tant d´ombres est une eau lourde. [...] 

Elle est la plus lourde de toutes les eaux.“ (Ibid., s. 80) 
5 „Le lac aux eaux dormantes est le symbole de ce sommeil total, de ce sommeil dont on ne veut pas se 

réveiller, de ce sommeil gardé par l´amour des vivants, bercé par les litanies du souvenir“ (BACHELARD. L´eau 
et les rêves, s. 91) 

6 „Eau silencieuse, eau sombre, eau dormante, eau insondable, autant de leçons matérielles pour une 
méditation de la mort.“ (Ibid., s. 96) 

7 „Une fraîcheur salée pesait immobile sur les eaux mortes [...].“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 573) 
8 „[...] une eau lourde et gluante collait aux pelles des avirons.“ (Ibid., s. 624) 
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stane nehybnou. Aby bylo dílo hodné obdivu, musí jeho řeka slov bouřit a prudce téci. Černá 

voda může také vyvolat asociaci se slovem utopit se („se noyer“), neboť ve francouzštině je 

v tomto slově obsaženo slovo černý („noir“). Leutrat1 dokonce uvádí, že je černá barva 

nejčastější barvou v Gracqových textech a vůbec slovo černý („noir“) je jak říká Gracq 

klíčovým slovem2. Kontrast černé a bílé barvy inspirovaný rytinou „Mala Noche“ od Goyi a 

Burne-Jonesovým obrazem „Král Cophetua a žebračka“ je silně rozvinut v Králi Cophetuovi. 

Černá voda je také hluboká a chladná:  
 

Hned vedle Monina domu byla hluboká studna, studna s chladnou vodou. Chuť této temné 

vody mu vysoušela hrdlo; cítil na rtech její studený, lahodný dotyk.3  
 

Uzavřený prostor studny připomíná Gracqovu zálibu v zobrazování uzavřeného 

prostoru. Gracqův motiv zavřeného prostoru, nejčastěji pokoje, také připomíná akvárium:  
 

Jsou vidět siluety jakoby unášené lenivým proudem, přesouvající se stejně nepochopitelně 

jako šachové figurky v akváriu toho nepoznaného vnitřku.4

 

Podvodní atmosféra dává někdy vzniknout motivu akvária, jehož rysy jsou ticho5, 

průhlednost (pochmurná průhlednost vody [...] uprostřed tohoto hlubokého vzduchového 

akvária6) a světlo7, nebo také zakalené vidění siluet jakoby přes vodu.  

                                                 
1 LEUTRAT, 1991, s. 81. 
2 André Breton, t. I, s. 417-418. 
3 „Il y avait un puits d´eau fraîche, un puits profond, [...] le goût de cette eau noire lui desséchait la 

gorge; il en sentait sur sa bouche le toucher froid, délicieux.“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 87) 
4 „On voit des silhouettes qui semblent flotées sur une eau lente se déplacer aussi incompéhensiblement 

que des pièces d´échecs dans l´aquarium de cet intérieur inconnu.“ (Le Roi Cophetua, t. II, s. 506) 
5 „[...] le tricotement et le tic-tac continuèrent de débiter les secondes sans s´émouvoir, pour le silence 

d´aquarium.“ (La Presqu´île, t. II, s. 423) 
6 „[...] la transparence ténébreuse de l´eau [...] au milieu de ce profond aquarium aérien.“ (Au château 

d´Argol, t. I, s. 51) 
7 „[...] dans cette belle lumière d´aquarium des lampes projetée en fusées au plafond.“ (Un beau 

ténébreux, t. I, s. 167) 
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3.3 Voda a žena 

Vodní živel je přirozeně spojen se ženou. Nejvíce připomínají vodu ženské vlasy, o 

čemž hovoří i Bachelard, a to především svým pohybem: „Rozvázala si vlasy, které se jako 

kaluž rozlily po trávě.“1 V Balkónu v lese je vodou jakoby nasáklý kámen přirovnán k „ženské 

hmotě, dužnaté, s hlubokou a citlivou škárou, kterou jemné působení vzduchu vystlalo 

měkkým chmýřím.“2

Někdy proběhne setkání muže se ženou za přítomnosti vody. Mona je dokonce „dítě 

deště“3, znásilněná Heide je nalezena v potoce, ve znamení vody se odehraje celá scéna cesty 

Alda s Vanessou na ostrov Vezzano. Mona je ale také „malá lesní divoženka“4, protože          

k jejímu setkání s Grangem poprvé dojde v lese. Vždy jde tedy o spojení vodního principu 

s principem země.  

Někdy se lesní klima dostává do ohrožení ohněm. V Pobřeží Syrt je Vanessa 

obklopena nejprve vodou a pak ohněm, když se sopka Tangri hlásí o slovo. I Heide se stává 

rostlinnou bytostí, která je ohrožena žárem ohně: „Všechna její krev se rozproudila, probudila 

se a naplnila převratným žárem její tepny jako purpurový strom, který rozestřel své větve pod 

nebeským stínovím lesa.“5

Motiv mateřské vody je podle Bachelarda aktivován velkým principem obrazných 

představ, kterým je synovská láska. Vznikají tak obrazy vody živitelky, jejíž mléko dává život 

a pohled na něj je krásný. Mléčná krása jezera ozářeného měsícem je opravdu živným prvkem 

imaginace. U Gracqa je mléko spojeno nikoliv s vodou, ale s nebem: 
 

Nebe se pozvolna zatáhlo; všude najednou nepozorovaně vypustilo matnou a ještě průsvitnou 

vrstvu, kterou první poryv větru nakrabatil a vystínoval jako misku mléka [...] 

nepozorovatelný stříbřitý odraz, který už měl stoupat z moře, osvětloval zespodu tento mléčný 

závoj.6

                                                 
1 „Elle dénouait ses cheveux qui se répandaient sur le gazon comme une flaque.“ (Au château d´Argol, t. 

I, s. 38) 
2 „C´était comme un matériau féminin, pulpeux, au derme profond et sensible, tout duveté des subtiles 

impressions de l´air.“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 77) 
3 „[...] fille de pluie“ (Ibid., s. 27) 
4 „[...] petite sorcière de la forêt“ (Ibid.) 
5 „Tout son sang bougeait et s´éveillait en elle, emplissait ses artères d´une bouleversante ardeur, 

comme un arbre de pourpre qui eût épanoui ses rameaux sous les ombrages célestes de la forêt.“ (Au château 
d´Argol, t. I, s. 38) 

6 „Le ciel s´était peu à peu couvert; il avait sécrété partout à la fois sans qu´on s´en aperçût en pellicule 
mate et encore translucide, que le premier coup de vent allait froncer et ombrer comme une jatte de lait [...] un 
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Jako další příklady uveďme: „Z mléčné oblohy padalo na Syrty šedé, klidné odpoledne 

[...]“1, „Byli teď prostoupeni důvěrou, která je, podobna mléčně bílému vyzařování noci 

prostoupené lunou, obestřela všemi svými prvotními půvaby nejryzejšího stavu ctnosti.“2

Mořská voda se ve francouzské poezii snáze spojuje s matkou díky souzvuku slovního 

kořene („mer, mère“): „Jako člověk ve smrtelném nebezpečí, jemuž se dere na rty jméno 

matky, utíkala se Orsenna ve chvílích temného nebezpečí ke svým nejhlubším Matkách.“3 

Podle mytologie je vývoj všech věcí rozvinutí původní podoby, kterou v sobě příroda skrývá 

jako v mateřském lůnu. Gracq si podle Bernhild Boie tento mýtus Matky vypůjčil 

z Goetheova Fausta4, ovšem je nutno poznamenat, že faustovské matky jsou spíše spjaté 

s hlubinami země.  

                                                                                                                                                         
imperceptible reflet argenté qui devait monter de la mer éclairait d´en bas ce voile laiteux.“ (La Presqu´île, t. II, 
s. 430) 

1 „Une après-midi grise et calme tombait sur les Syrtes du ciel laiteux [...]“. (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 
781) 

2 „La confiance réduite en eux à l´état de pure vertu, et pareille à l´émanation laiteuse de la nuit baignée 
de lune, les visitait avec ses grâces primitives.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 75) 

3 „Comme un homme en péril de mort à qui le nom de sa mère monte aux lèvres, à l´instant des obscurs 
dangers Orsenna se retranchait dans ses Mères les plus profondes.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 707) 

4 „Un trépied ardent t´annoncera enfin / Que tu as atteint le fond le plus reculé de l´abîme; / A sa clarté 
tu verras les Mères / [...] Autour d´elles planent les images de toute créature.“ (Faust II. Editions Montaigne, 
1930, p. 55. In BOIE, Bernhild. Le Rivage des Syrtes: „Notices et notes“ de l´édition des Oeuvres complètes de 
Julien Gracq, tome I. Paris : Gallimard, coll. „Bibliothèque de la Pléïade“, 1989, s. 1378) 
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Kapitola 4 – Země a  snění o lese 

4.1 Les v krajinách Juliena Gracqa 

Les je vedle moře druhou rozsáhlou plochou, která u Gracqa převládá v popisu 

přírody. Je místem setkání nebo hrozivého zjevení. Sám Gracq na svých procházkách zažíval 

nepříjemné pocity, když se náhle setkal v tichém opuštěném lese s nějakým chodcem. V lese 

se odehrávají zázraky a kouzla, vznikají v něm mýty: „Průchod lesem, nikdy jsem si 

nepředstavoval jiné přiblížení se ke kraji legend.“1

S lesem je přirozeně spojena rozvinutá symbolika. V první řadě lze říci, že je u Gracqa 

silně personifikován. Je představován jako bytost, která má být probuzena. Les „musí být 

oživen“, protože „podoben lesu z pohádek a snů, dosud nepromluvil.“2 Projevuje se zvuky 

(„les odpověděl mohutným kovovým odrazem svého listí“3), jeho stromy v sobě soustřeďují 

pohyb a vyvíjejí se („často jsem si myslel, že stromy napadnou předměstí, obklíčí město 

lesem bez úniku“4), nebo je ospalý a nehybný („byl to smutný a plachý les, spící les, jehož 

absolutní klid prudce svíral duši“5). Spánek propojuje s Gracqovým ústředním motivem 

čekání motiv smrti: „Stromy sní, vody jsou ztichlé, hluboké trávy, stín tíživý jako smrt.“6  

Mnohdy les vlněním listů a střídavým tichem či hlukem připomíná moře. Oba živly 

jsou někdy tiché („Grange byl zaražen tichem těchto lesů bez ptáků“7) a jindy hlučné („A 

větve podléhaly [...], konci předcházelo skřípění a pak se náhle rozlehl tisícinásobný praskot, 

kaskáda přehlušujících se zvuků, jež překryla vytí bouřky, a obři se pohltili“8). Stromy tvoří 

zelené a jednotvárné moře9. Les je protkán množstvím říček a potoků, které komunikují 

                                                 
1 „La traversée d´une forêt, je n´ai jamais pu m´imaginer autrement l´approche d´un pays de légende.“ 

(Un beau ténébreux, t. I, s. 154) 
2 „Il semblait bizarrement à Albert que cette forêt dût être animée et que, semblable à une forêt de 

contes ou de rêve, elle n´eût pas dit son premier mot.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 16) 
3 „[...] et la forêt répondit de tout le rebondissement métallique de ses feuilles.“ (Ibid., s. 18) 
4 „[...] souvent j´ai cru que les arbres envahissaient les banlieues, cernaient la ville d´une forêt sans 

issue. (Un beau ténébreux, t. I, s. 159) 
5 „C´était une forêt triste et sauvage, un bois dormant, dont la tranquilité absolue étreignait l´âme avec 

violence.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 16) 
6 „Les bois rêvent, les eaux sont silencieuses, les herbes profondes, l´ombre pesant comme la mort.“ (Le 

Roi pêcheur, t. I, s. 357-358) 
7 „Grange était frappé par le silence de ces bois sans oiseaux.“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 7) 
8 „Et ils succombaient [...] un craquement sec préludait à la chute. Et puis mille craquements 

s´entendaient d´un coup, une cascade de sons retentissants que couvrait le hurlement de la tempête, et les géants 
s´engloutissaient.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 18) 

9 „A regarder cette mer verte on ressentait un obscur malaise. (Pohled na toto zelené moře vzbuzoval 
temný neklid.)“ (Ibid., s. 16) 
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s mořem. Argolský zámek je dokonce zobrazen jako loď plující „smrtelným nebezpečím 

mohutných vln lesa“1 a Albert si připadá jako „na magické lodi kolébané vysokými vlnami 

lesa.“2  

Nicméně moře a les zůstávají protikladnými silami. Moře je rozlehlé ve své 

horizontální šíři, avšak les je charakteristický svislostí svých nesčetných stromů. Avšak i 

stromy „zůstávaly němé a hrozivé až k modrým výšinám obzoru.“3 Ačkoliv Bachelard 

vyzdvihuje hrdost vysokého, svislého stromu, Gracqův strom se utápí v mase celého lesa a je 

vnímána spíše rozloha lesa táhnoucího se k horizontu než jednotlivé stromy. Horizontální 

vnímání moře a lesa, které jsou rostlinným a vlhkým světem, dává Gracq často do protikladu 

s vertikálními stavbami, tvrdými a skoro agresivními, které jsou ale ústředními motivy 

příběhů, jako je zámek, hotel nebo pevnost. Lze vytušit Bachelardem komentovaný erotický 

náboj protikladu svislosti a horizontální polohy a přítomnost touhy po ovládnutí jednoho 

druhým.  

Hra kontrastů se projevuje rovněž ve dne a v noci. Denní, teplý les poskytuje prostor 

pro šťastnou osamělou meditaci, noční, studený les způsobuje úzkost z přítomnosti tajemna. 

Noční les budí však větší hrůzu: „Hrůza těch odloučených lesů se s nastávající nocí 

prohlubovala. [...] probíhala jakási strašlivá alchymie, pomalá příprava lesa na všechna jeho 

noční mystéria.“4  

Pouze pro Grange představuje les ochranu a poskytuje mu pocit bezpečí: „noc ho 

chránila, přinášela mu šťastný dech a lehkost noční zvěře.“5 Jak říká Grange, kvůli pracem     

v lomech „lesní noc nebyla nikdy úplně tmavá. Ve velké dálce občas matně probělávalo mezi 

stromy [...] jakési nepravé svítání, hedvábně měkká zář a sytější záblesk [...].“6 Bachelard 

označuje noc za pátý živel, neboť je také personifikována: „[...] noc tiše dýchala ve stínu 

stromů“7, „zvučící a suchá noc spala s otevřenýma očima.“8  

                                                 
1 „L´entière masse de château engagé comme un navire en détresse au travers des houles puissantes de 

la forêt.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 71) 
2 „[...] on pouvait se croire un instant balancé dans un vaisseau magique au-dessus des vagues profondes 

de la forêt.“ (Ibid., s. 17) 
3 „Mais les arbres restèrent muets et menaçants jusqu´aux hauteurs bleuâtres de l´horizon.“ (Ibid.) 
4 „L´horreur de ces bois écartés, avec l´approche de la nuit, devenait profonde. [...] une redoutable 

alchimie, la lente préparation par la forêt de tous ses mystères nocturnes.“ (Ibid., s. 63) 
5 „La nuit le protégeait, lui rendait cette respiration heureuse et cette aisance des bêtes nocturnes [...].“ 

(Un balcon en forêt, t. II, s. 20) 
6 „La nuit de la forêt n´était jamais tout à fait noire. [...] très loin le rebord opposé de la vallée dans les 

trouées des arbres blanchissait vaguement par moments d´une espèce de fausse aurore, une palpitation soyeuse 
d´éclairs mous et gras [...]. (Ibid., s. 19) 

7 „[...] la nuit respirait doucement dans l´ombre des arbres.“ (Ibid., s. 20) 
8 „La nuit sonore et sèche dormait les yeux ouverts.“ (Ibid., s. 53) 
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Strom se v Bachelardově koncepci objevuje jako nejčastější forma tvrdé hmoty. Jeho 

tvrdost a pevnost zajišťuje, že unese svou pyšnou korunu, která je na rozdíl od kmene a 

kořenů součástí imaginace o vzduchu1. Kořen stromu odkazuje na naše předky, neboť je 

v něm ukryta celá historie2. Vše skrývá ve své podstatě a sám se skrývá pod zemí. Protože je 

schopen dávat život celému stromu, je kořen jakýmsi obráceným stromem. Organický život 

stromu a jeho růst jsou tedy ovlivněny nejen energií odebíranou ze světla, ale také výživou 

skrytou v podzemních vrstvách: 
 

List je krása stromu [...] a štědrá a nádherná zásobárna jeho života – ve dne dýchá a rozumí 

nejmenším závanům větru, řídí růst kmene podle jemných impulsů, jež dostává nepřetržitě od 

světla a vzduchu. A přece tkví podstata stromu mnohem hlouběji, spíš ve slepém sání jeho 

kořene a v jeho živné noci.3  

                                                 
1 BACHELARD. La Terre ou les rêveries de la volonté, s. 72. 
2 BACHELARD. La Terre ou les rêveries du repos. Paris : José Corti, 1948, s. 300. 
3 „La feuille est la beauté de l´arbre [...] et la dépense profuse et éclatante de sa vie – elle respire dans le 

jour et connaît les moindres souffles du vent, elle oriente la croissance du tronc selon les impressions subtiles 
qu´elle reçoit à chaque instant de la lumière et de l´air. Et pourtant la vérité de l´arbre repose peut-être plus 
profondément dans la succion aveugle de sa racine et sa nuit nourissante.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 669-670) 
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4.2 Kámen a rozklad hmoty 

Snění o kamenech je spojeno s nehybností a tvrdostí: „Schoulený a stočený v trávě a 

nehybnější než kámen [...] ležel nedaleko odsud Herminien [...].“1 Jedním z míst, které je 

ovládnuto tvrdou hmotou, kamenem a pískem, je Argolský hřbitov. Písek, jako metafora 

plynutí času a života, vypovídá rovněž o nezvratném osudu: 
 

 [...] zádumčivé seskupení šedivých a zvětralých, lidskou rukou tvarovaných kamenů. [...] 

Vpád písku dosahoval úrovně nízkých kamenných zídek a zaplavoval celé pohřebiště. [...] 

neustálý svist písečných zrnek, jejichž jemný prach vrhal vítr vteřinu za vteřinou s krutou 

náruživostí na žulový kámen. Zdál se vyvěrat z Jeho nevyčerpatelné dlaně; byly to hrůzné 

přesýpací hodiny Času!2   

 

Podobné prostředí ovládnuté kamenem je rovněž Orsennský hřbitov. Rysy kamene a 

jeho charakteristika odpovídají Bachelardově slovům o kameni jako násilné a bojující hmotě: 
 

Orsennská záliba v masivním a ušlechtilém materiálu, v žule a mramoru, vydávala svědectví o 

marnotratné prudkosti, ba přímo exhibicionismu, patrné na tomto zápasu na každém kroku – 

táž chlubná hra svalů [...] se co chvíli odrážela v ostentativním odporu, [...] – že až přestával 

platit zákon tíže a vnucovala se zneklidňující utkvělá představa zpomaleného borcení.3

 

Oba hřbitovy jsou místy, která poodhalují roušku budoucnosti. Pomalým rozpadem 

země Syrty je naznačeno, že osudem hrdinů je smrt: „tato tolikrát větrem promísená hlína 

byla prachem, jaký nebyl na žádném jiném místě na světě“4, „jako bych cítil ve větru 

                                                 
1 „Couché dans l´herbe, lové dans l´herbe, plus immobile qu´une pierre de foudre [...] Herminien gisait 

près de là [...].“ (Au château d´Argol, t. I, s. 77) 
2 „[...] un mélancolique assemblage de pierres grises et usées, façonnées par la main de l´homme. [...] 

L´invasion des sables avait atteint le niveau des basses clôtures de pierre et l´enclos mortuaire en paraissait 
entièrement comblé. [...] le sifflement incessant des grains de sable dont le vent, seconde après seconde, et avec 
un acharnement atroce, projetait la fine poussière sur le granit. Il paraissait couler de Sa paume inépuisable, 
c´était le sablier horrible du Temps.“ (Ibid., s. 25-26) 

3 „Le goût d´Orsenna pour les matériaux massifs et nobles, pour les granits et les marbres, rendait 
compte du caractère singulier de violence prodigue, et même d´exhibitionnisme, que revêtait partout cette lutte – 
les mêmes effets de muscles avantageux [...] se reflétait à chaque instant dans la résistance ostentatoire, [...] – 
jusqu´à dérouter la pesanteur, jusqu´à imposser l´obsession inquiétante d´un ralenti de déflagration.“ (Le Rivage 
des Syrtes, t. I, s. 612) 

4 „[...] cette terre tant de fois mélangée au vent était poussière plus qu´en aucun lieu qui fût au monde.“ 
(Ibid., s. 783) 
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vymetajícím zimomřivé stepi sám závan peruti Zkázy“1, která ale oživuje umírající zemi, 

protože „i čas plyne, teče jako krev a že se nyní valí po ulicích proudem“2, protože země se 

vymanila z nehybnosti. 

Dojem rozkladu vyvolávaný vzezřením hřbitovních kamenů je důkazem toho, že jsou 

minerály předurčeny k rozpadu a k zániku. Bachelard hovoří o „mrtvole hmoty“ a označuje 

zemi za kosmický hřbitov, neboť veškeré kameny a další tvrdé hmoty jsou mrtvy nejen na 

povrchu, ale především uvnitř3. Sama půda vypadá někdy jako mrtvá: „Grangeovi se zdálo, že 

i pleť země nezdravě žloutne a že jí ničí pozvolnou horečkou čas: kráčeli po ní jako po 

mrtvole, která již začíná páchnout.“4  

Ve druhé části knihy Země a snění vůle uvádí Bachelard příklady obrazů vzniklých na 

základě různých forem hmot, které působí často protikladně mezi sebou či v kombinaci s 

jiným živlem. Jedním z příkladů je skála, nehybná, studená a nepřátelská sfinga, jejíž pevný a 

drsný tvar kontrastuje s neuspořádaným pohybem oblaků5. Kameny, kovy, minerály, krystaly, 

diamanty, perly, šperky, písek, sůl a popel jsou dalšími příklady možných útvarů zemské 

hmoty, které se hojně vyskytují v básnické imaginaci. Slučují se v nich protikladné rysy jako 

chlad a teplota, pevnost a křehkost, tvrdost a měkkost. Například v diamantu se spojuje země 

s ohněm, neboť odrazy světla způsobují, že diamant hraje všemi barvami, stejně jako plamen. 

Zároveň se k vzácnému kameni vztahuje vzduch, neboť imaginace často připodobňuje 

drahokamy k hvězdám na nebi6.  

Bachelard udává příklad z Gracqova Pochmurného krasavce, jehož hrdina je jako 

kámen - bezcitný, tvrdý a chladný krasavec:  
 

Diamant ve stylu Juliena Gracqa je ´pochmurný krasavec´. Je modelem vůle ovládnout. 

Diamant je pohled, který hypnotizuje. Je to kámen síly pohledu.7  

                                                 
1 „[...] comme si j´avais senti passer sur elle, avec le vent qui balayait ses steppes grelottantes, l´aile 

même de la Destruction.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I., s. 799) 
2 „[...] le temps même coulait, colait comme un sang, coulait maintenant en torrent à travers les rues.“ 

(Ibid., s. 815) 
3 BACHELARD. La Terre ou les rêveries de la volonté, s. 251-253. 
4 „Il semblait à Grange que la terre même jaunissait d´un mauvais teint, que le temps la travaillait d´une 

fièvre lent: on marchait sur elle comme sur un cadavre qui commence à sentir.“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 65) 
5 BACHELARD. La Terre ou les rêveries de la volonté, s. 185. 
6 Ibid., s. 272. 
7 „Le diamant, dans le style de Julien Gracq, est ´un beau ténébreux´. Il est le modèle d´une volonté de 

domination. Le diamant est une regard qui hypnose. C´est une pierre de la force du regard.“ (Ibid., s. 287) 
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4.3 Snění o měkké hmotě 

Snění o měkkých hmotách, konkrétně o těstu, které je uhněteno ze země a vody, uvedl 

Bachelard již v knize o imaginaci vody. Základním obrazem imaginace o měkké hmotě je 

těsto („pâte“). Ideální těsto je „dokonalá syntéza rezistence a poddajnosti, úžasná vyrovnanost 

sil, které přijímají a sil, které odmítají.“1 Těsto je pro Bachelarda prostředkem, který pomáhá 

učinit hnětoucí ruku šťastnou z proniknutí do hmoty. Tím ji zbavuje hněvu a uspokojuje její 

touhu po ovládnutí hmoty. Učí ji rovněž upřímnému stisku.  

Pokud se mísí dva živly, jeden z nich je vždy aktivní a dominantní, neboť zastupuje 

mužský princip, a druhý, ženský princip, mu podléhá. Potom může docházet k zápasu mezi 

oběma substancemi, například mezi vodou absorbovanou do země, a zemí, která se následně 

vysušuje. Lze pozorovat vzájemný sadistický i masochistický vztah hmot.  

Pečením těsta se k zemi a vodě přidává třetí živel, oheň, a také čtvrtý, vzduch. Tato 

kombinace dává vzniknout snění o kuchyni v rodném domě a o chlebu, jehož těsto je zvedáno 

a nafukováno droždím. Chléb je tedy kompletní potravinou, neboť je spojením všech čtyř 

živlů: těsto je z vody a země, droždí je naplní vzduchem a oheň dotváří formu2. Ze snění o 

konfrontaci hmot vycházejí obrazy rozkladu, kvašení, drolení a vření.  

V Pobřeží Syrt se vyskytuje obraz symbolického droždí nadzvedávající dav, který je 

vyobrazen jako moře, a píseň, kterou dav pěje, je bárkou nadnášenou tímto mořem:  
 

Tímto davem probíhal mohutný kvas [...] tento jednolitý dav tváří chránil svými rameny 

mystickou bárku, která se vznášela, kolébajíc se jednotvárně nad jejich hlavami v rytmu 

hlubokého a znovunalezeného zpěvu.3

 

Bachelard staví proti snění o těstě a hlíně, tedy o hmotách, které jsou spojeny 

s uspokojením ze zpracování měkké hmoty a ze spojení dvou živlů, země a vody, snění o 

měkkosti bahna. Obrazy bahna nejsou spojeny se štěstím jako jsou obrazy těsta a hlíny, 

                                                 
1 „Dans l´imagination de chacun de nous existe l´image matérielle d´un pâte idéale, une parfaite 

synthèse de résistance et de souplesse, un merveilleux équilibre des forces qui acceptent et des forces qui 
refusent.“ (BACHELARD. La Terre ou les rêveries de la volonté, s. 79) 

2 Ibid., s. 87. 
3 „Un levain puissant brassait cette foule [...] cette foule compacte de visages au ras desquels elle 

voguait épaulait la barque mystique; elle oscillait monotonement au rythme de son chant profond et retrouvé.“ 
(Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 707) 
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jelikož jsou ve vztahu s koprofobií a koprofilií1. Viskozita, černá barva, tloušťka a lepkavost 

vyvolávají představu exkrementů.  

Někdy dochází k takovému spojení vody a země, které vytváří dojem zcela jiné látky. 

V Gracqově Argolském zámku tekla voda „do úzké chodby běžící uprostřed vysokých 

rostlinných hradeb, mezi nimiž se sunula s vazkostí černozeleného oleje, a přizpůsobujíc se 

tmavému zabarvení těchto hlubokých stěn, útočila na smysly tichou hrůzou jako had plazící 

se v trávě.“2 Voda je často černá proto, že je nasáklá zemí. I moře má vzhled oleje: „Noc 

sestoupila na zátoku, pod tuto pokrývku těžkých mraků, na toto olejnaté moře.“3

Rostlinné hradby či zeď stromů jsou obrazy, které vypovídají o Gracqově oblibě 

hranic a znovu také o dojmu svislosti a výšky, které stromy vyvolávají: „zdálo se mu, že se na 

okno až ke stropu lepí zeď stromů“4, „stěny lesa po obou stranách výseče silnice zakrývaly 

roztroušené obláčky dýmu“5, „slunce zapadlo za stěnu lesa inkoustové černě.“6

Se sněním o zemi je spojen had. Je nejpozemštějším zvířetem, neboť je se zemí 

v neustálém kontaktu, které v sobě podle Bachelarda skrývá hlubokou symboliku7. 

V Argolském zámku má například Herminien „chladné a krutě uhrančivé oči nádherného 

plaza.“8 Had požírající svůj ocas je v imaginaci symbolem věčnosti a života, který cirkuluje. 

Tvar připomínající prsten považuje Bachelard za zdroj mnohých asociací. Had je pro něj 

živočišná realizace prstenu: „Jako by se hrůzně rozplétaly prstence stočeného hada, vyrůstaly 

trhaně kolem této Medúziny hlavy bizarní výrůstky.“9

Hadovitě se mohou vinout cesty. Způsob, jakým se had pohybuje, je spojen se 

slovesem „glisser“ (sklouznout). Tento pohyb může připomínat Gracqův oblíbený motiv 

                                                 
1 BACHELARD. La Terre ou les rêveries de la volonté, s. 107. 
2 „[...] elle se resserrait en un étroit couloir entre les hautes murailles végétales, au sein desquelles elle 

paraissait s´échapper avec la fluidité d´une huile noire et verte, et s´adapter à la couleur sombre de ces parois 
profondes avec la malignité d´un piège naturel, frappant les sens d´une silencieuse horreur comme un serpent 
glissant dans les herbes.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 51) 

3 „La nuit descend sur la baie, sous cette couverture de lourds nuages, sur cette mer d´huile.“ (Un beau 
ténébreux, t. I, s. 225) 

4 „[...] le mur des arbres semblait collé jusqu´au plafond contre la fenêtre.“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 
5) 

5 „De part et d´autre de la trouée du chemin, les murailles de la forêt cachaient les rares fumées.“ (Ibid., 
s. 113) 

6 „Le soleil se couchait derrière la muraille de forêt noire d´encre.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s.  597) 
7 BACHELARD. La Terre ou les rêveries du repos, s. 279-289. 
8 „[...] Herminien surveillait sans cesse avec l´oeil froid et cruellement fascinant d´un éblouissant 

reptile.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 42) 
9 „Comme on raccorde dans la stupeur des anneaux d´un serpent emmêlé, s´organisait par saccades 

autour de cette tête de Méduse une conformation bizarre.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 630) 
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spuštění lodi na vodu1. Leutrat v tomto pohybu vidí směs toho, co je příjemné, s tím, co 

ohrožuje, neboť při sklouznutí dochází ke změně ze stavu klidu do měnícího se prostředí2.  

Jedním z dalších obrazů v Gracqově imaginaci je obraz půdy v domě a s ním spojený 

pocit bezpečí domova. Bachelard zpracovává téma rodného domu, jehož sklep a půda 

způsobují rozdílnou imaginaci3. Dítě má strach z temnot obou prostorů, ovšem strach ze 

sklepa je strachem z „dolních“ strašidel, které žijí ve tmě, tichu a vydávají tupé zvuky, 

zatímco strach z půdy je strachem z přízraků „horních“, žijících ve světle. Sklep náleží 

imaginaci země, neboť je nutné sestoupit dolů, do podzemí, kde je sucho, nebo těžké vlhko a 

kde je v uskladněném ovoci a víně skryt podzim. Půda je větrná, odlehčená, a tudíž patří do 

imaginace vzduchu.  V Balkónu v lese se objevuje obraz půdy provoněné usušeným ovocem:  
 

Pokoj byl poněkud úzká podkrovní místnost [...] v koutě proti železné posteli se sušilo ovoce 

[...]. Pronikavá a nasládlá vůně kyselých jablek byla tak úporná, že se mu z ní až zvedal 

žaludek. Povlaky i přikrývky byly načichlé vůní hnijících jablek jako starý lis [...].4

 

Dům poskytuje snícímu ochranu a nabízí mu útočiště. Sněním o rodném domě se snící 

vrací do minulosti k matce: 
 

Intimita dobře zavřeného, dobře chráněného domu vyzývá zcela přirozeně větší intimity, 

zejména zprvu intimita mateřského klína, poté mateřského lůna.5

 

Labyrint je dalším obrazem, který Bachelard propojuje se sněním o zemi. Je obrazem 

úzkosti a obavy ze ztracení správné cesty: „Labyrint je prvotním utrpením, utrpením 

z dětství.“6 Procházení labyrintem je v imaginaci zobrazeno jako velmi nebezpečné, zraňující 

a bolestivé. K tomu se vztahuje celá řada dalších nepříznivých pocitů a vjemů jako například 

chlad, špína či úzká cesta.  

                                                 
1 „[...] dans la barque funèbre, glisser, enfin morts au monde, vers ce pays inconnu.“ (Un beau 

ténébreux, t. I, s. 203-204) 
2 Leutrat uvádí příklad z Poloostrova, v kterém dochází ke „klouzání se“ z minulosti do přítomnosti. 

Toto „klouzání“ popisuje jako velmi příjemné. (LEUTRAT, 1991, s. 122-123) 
3 BACHELARD. La Terre ou les rêveries du repos, s. 120-128. 
4 „La chambre était un grenier assez étroit [...] dans l´angle opposé au lit de fer, des fruits séchaient, 

étalés sur de vieux journaux qui tapissaient une commode bancale: l´odeur obsédante et douceâtre des pommes 
sures était si agressive qu´il eut un haut-le-coeur. [...] Les draps, les couvertures, fleuraient la pomme pourrie 
comme un vieux pressoir [...].“ (Un balcon en forêt, t. II, s. 6) 

5 „L´intimité de la maison bien fermée, bien protégée appelle tout naturellement les intimités plus 
grandes, en particulier l´intimité d´abord du giron maternel, ensuite du sein maternel.“ (BACHELARD. La Terre 
ou les rêveries du repos, s. 122) 

6 „En résumé, le labyrinthe est une souffrance première, une souffrance de l´enfance.“ (Ibid., s. 217) 
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Proti labyrintu, v němž je nutné se pohybovat, a pohyb je navíc složitý, staví 

Bachelard snění o odpočinku v jeskyni, která je místem chráněného spočinutí. Jeskyně nemá 

dveře, je otevřená, přesto chrání. Poskytuje přístřešek a útočiště. S jeskyní je spojeno 

absolutní ticho, přesto na hlas snícího odpovídá jeskyně šepotem, který posluchače dokáže 

vyděsit. Nejen sluch, ale i zrak je zapojen do snění o jeskyni. Vznikají obrazy pohledu 

z jeskyně, tedy pohledu z černoty ven. Opačný pohled, do temnoty jeskyně, vrhá snícího do 

váhavého postavení, ve kterém proti sobě stojí touha vstoupit a zároveň obava ze vstupu1. 

V Gracqově díle je labyrintem buď krajina („vyjdete-li z labyrintu skalek a 

mramoru“2), nebo budova („brzy již bylo možné slyšet v smutném labyrintu zámeckých 

chodeb jeho nejisté kroky“3, „chodby [...] probíhající tělem zámku, který tak představoval 

obraz trojrozměrného labyrintu“4), někdy je však obojí spojeno v jeden obraz („Krajina 

procházená jako složitý dům, pokoj po pokoji [...]. Zelený labyrint“5). 

Všechny tyto obrazy, obrazy sklepa, jeskyně, žaludku, soutěsky či domu, zahrnuje 

Bachelard do snění o prohloubení:  
 

Hloubka ve věcech vychází ze stejné dialektiky zřetelného a schovaného. Avšak tato dialektika 

je brzy zpracována vůlí k tajemství [...] vypadá to, že [...] zlo je první substancí. [...] Veškerá 

intimita je tedy nebezpečná.6      
 

Bachelard považuje za důležité prozkoumat vnitřek nás samých, neboť „jsme 

hlubokými bytostmi. Skrýváme se pod povrchy, pod zevnějšky, pod maskami, ale nejsme 

skryti pouze před ostatními, ale i před námi samými.“7 Proto je nutné sestoupit do nás 

samých, k čemuž nám pomohou básnické obrazy.  

V závěru své knihy o snění vůle představuje Bachelard snění o tíze, se kterým se pojí 

obrazy propasti a pádu do ní. Tento pohyb dolů je sestupem do pekelných temnot. Objevuje se 

                                                 
1 BACHELARD. La Terre ou les rêveries du repos, s. 200. 
2 „[...] au sortir du labyrinthe de rocailles et de marbre.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 594) 
3 „[...] on put entendre son pas encore incertain au travers des tristes labyrinthes du château.“ (Au 

château d´Argol, t. I, s. 81) 
4 „[...] couloirs [...] qui semblaient parcourir comme des veines l´immense vaisseau du château, qui 

présentait alors l´image d´un labyrinthe à trois dimensions.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 13) 
5 „Paysage traversé comme une maison compliquée, une chambre après chambre [...]. Un labyrinthe 

vert.“ (La Presqu´île, t. II, s. 431) 
6 „La profondeur dans les choses procède de la même dialectique de l´apparent et du caché. Mais cette 

dialectique est bientôt travaillée par une volonté de secret [...] il semble bien que l´ambivalence ne soit pas 
équilibré et que, là encore, le mal soit la première substance. [...] Toute intimité est alors dangereuse.“ 
(BACHELARD. La Terre ou les rêveries du repos, s. 257-258) 

7 „Nous sommes des êtres profonds. Nous nous cachons sous des surfaces, sous des apparences, sous 
des masques, mais nous ne sommes pas seulement cechés aux autres, nous sommes cachés aux nous-mêmes.“ 
(Ibid., s. 259-260) 
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zde snění o černé barvě, která je tím sytější, čím je pád hlubší: „Pád je ukončen. Smrt 

začíná.“1 Propast je v Gracqově díle spojována s mořem, což bylo zmíněno v kapitole o vodě, 

nebo s lesem: „vstupovali do lesa, mizejíce v jeho srázných propastech“2, „zdálo se, že [...] je 

celá kaple spuštěna do lesních propastí jako do mořského jícnu“3, „z hlubin těch tajemných 

propastí [...] vyrazila bouře.“4

                                                 
1 „Plus loin, dans une chute accomplie, le poète trouvera le noir. Alors „le noir et le vide“ sont 

inséparablement unis. La chute est finie. La Mort commence.“ (BACHELARD. La Terre ou les rêveries de la 
volonté, s. 374) 

2 „[...] ils pénétrèrent au coeur de la forêt et s´enfoncèrent dans ses difficiles précipices.“ (Au château 
d´Argol, t. I, s. 53) 

3 „Et la chapelle entière [...] semblait descendue dans les gouffres de la forêt comme dans un abîme 
sous-marin. (Ibid., s. 55) 

4 „[...] et l´orage [...] éclata du fond de ces mystiques abîmes.“ (Ibid., s. 57) 
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Kapitola 5 – Snění o vzduchu 

5.1 Ticho uprostřed bouře... 

Každý básnický obraz by měl být podle Bachelarda nový a jedinečný a jeho význam 

musí být pohyblivý. Pokud se pevně stanoví, již nelze hovořit o imaginaci, ale o vnímání: 

„[...] pevný a úplný obraz přistřihává křídla imaginaci.“1 Vnímání a imaginace jsou tak 

protichůdné jako „přítomnost a nepřítomnost.“2 Prostřednictvím imaginace se opouští běžný 

chod věcí, neboť se snící vydává na cestu do nekonečné a neznámé země imaginace. Pouze na 

základě této cesty vznikají čisté a pohyblivé obrazy, přiřazené k jednomu ze čtyř živlů, nebo   

k jejich kombinaci.  

Vzduch, který je jak tvrdí Bachelard sám o sobě látkou chudou pro imaginaci, nabývá 

mimovolně přívlastku volný a dynamický. Díky tomu, že je vzduch odhmotněn, je uvolněn, 

odlehčen a tím získává množství energie. Z toho důvodu se snění o letu, o křídlech, o pádu     

z nebe, o bílém nebi, o souhvězdí, o oblacích, o mlhovině a o větru vyskytuje v imaginaci 

častěji, než by se dalo čekat. 

Gracqovo nebe je jednou bílé či modré, jasné a klidné a podruhé černé a zakaboněné, 

hrozivé a přinášející bouřku. Klidné nebe má nejrůznější odstíny bílé a modré: „velké bílé 

nebe“, „nebe studené modré“, „nebeská bledě modrá“, „ostře modré nebe“, „šedé nebe“ 3.  

Bouřkové mraky jsou přinášeny prudkým větrem („Velký vítr přicházel od moře a 

nechával burácet ve vysokých větvích modřínů, obřích borovic v zahradě vznešenou 

bouřku“4) a mnohdy tvoří dojem černé zdi („těžká hradba bouřkových mraků“, „těžká kupole 

mračen“5). V Pobřeží Syrt použil Gracq dokonce metaforu noci a bouřky: „Noc [...] se nad 

námi vyklenula jako bouřková stěna.“6  

                                                 
1 „[...] une image stable et achevée coupe les ailes à l´imagination.“ (BACHELARD. L´air et les 

songes: essai sur l´imagination du mouvement. Paris : José Corti, 1990,, s. 8) 
2 „Par l´imagination nous abandonnons le cours ordinaire des choses. Percevoir et imaginer sont aussi 

antithétiques que présence et absence. Imaginer, c´est s´absenter, c´est s´élancer vers une vie nouvelle.“ (Ibid., s. 
10) 

3 „Grand ciel blanc“ (La Presqu´île. t. II, s. 422), „ciel d´un bleu froid“ (Un balcon en forêt. t. II, s. 44), 
„bleu pâli du ciel“ (Le Rivage des Syrtes. t. I, s. 683), „ciel d´un bleu violent“ (Un balcon en forêt. t. II, s. 57), 
„ciel gris“ (Un beau ténébreux. t. I, s. 121) 

4 „Un grand vent venait de la mer et faisait rouler dans les hautes branches des mélèzes, des pins géants 
du jardin, un orage majestueux.“ (Un beau ténébreux, t. I, s. 152) 

5 „Une barre lourde de nuages“, „Un dôme de nuages pesant“. (Un balcon en forêt, t. II, s. 84) 
6 „La nuit [...] s´éleva sur nous comme un mur d´orage.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 564) 
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Postavy příběhů cítí bouři vždy jako hrozbu: „myšlenka vzdálené hrozby a obava 

z bouřky stahující se na moře“1, „hrůza, kterou v něm probudila bouřka prvního večera.“2 

V Argolském zámku ohlašuje blížící se bouře rozhodující událost, jako například 

Herminienův telegram oznamující jeho příjezd či objevení znásilněné Heide v lese. Také 

v sobě skrývá motiv čekání a všechny pocity s ním spojené: nehybnost, prudkost, naději a 

hrůzu. Postavy tak tyto pocity prožívají dříve, než je k tomu důvod, aniž by věděly proč. 

Gracqovy příběhy jsou příběhy velkého ticha a klidu uprostřed bouře. Kolem 

prázdného místa, například prázdného obydleného pokoje, se organizuje celý příběh 

(„Uprostřed místnosti zel rybník prázdnoty“3). Spolu s ohromující nehybností sídlící uprostřed 

větrné smrště vládne příběhům pohyb, a to buď pomalé rozechvění („Ten lehký vánek [...] ho 

bezdůvodně burcoval“4) nebo zuřivé vzdouvání („Ale byl to především vítr, vítr, který celý 

prostor vyplňoval svou hrozivou vahou“5). Člověk je „lidská rostlina“, která žije v tiché a 

klidné „bublině“ ze vzduchu a světla6, jež ho chrání před bouří. 

                                                 
1 „[...] l´idée d´une menace lointaine et l´appréhension d´un orage montant sur la mer.“ (Le Rivage des 

Syrtes, t. I, s. 685) 
2 „[...] l´effroi que lui avait causé l´orage de la première soirée.“ (Au château d´Argol, t. I, s. 20) 
3 „Un étang vide se creusait au milieu de la pièce.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 639) 
4 „Ce vent léger [...] l´alertait sans raison.“ (La Presqu´île, t. II, s. 463) 
5 „Mais le vent surtout, le vent remplissait l´espace du déchaînement de son poids épouvantable.“ (Au 

château d´Argol, t. I, s. 17) 
6 LEUTRAT, 1991, s. 30. 
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5.2 ...a ticho před bouří 

Snění o letu je podle Bachelarda jedním z nejzřetelnějších symbolů rozkošnické touhy. 

Let může být v imaginaci lehký, spojený s radostí, rozkvětem, aktivitou, nadějí a dobrem, 

avšak také těžký, symbolizující bolest, únavu, pasivitu, lítost a zlo. První z nich je odrazem 

naší touhy naučit se překonávat strach z pádu1, druhý z nich, let těžký, dává vzniknout snění o 

pádu.  

Obrazy pádu nejsou u Gracqa příliš časté, jsou-li nějaké. Simon zažívá strach ze 

setkání s Irmgard a cítí se, jako by padal, „jako skokan do vody při volném pádu, stažené 

svaly hrudníku, nehybné oči, sucho v krku – hledě na vodu k němu stoupající a tvrdnoucí jako 

zeď.“2 Tento pocit kontrastuje s pocitem lehkosti, který prožíval několik chvil předtím a který 

„ho nechal letět po silnici.“3

Důležitým pocitem při snění o vzduchu je pocit svislosti. Člověk pociťuje potřebu 

vypadat větší, než je, vypínat se do výšky. S tímto pocitem se pojí metafory pádu. Pád je 

svislostí směrem dolů, zapříčiněnou těžkostí a váhou. Snící si raději představuje svislost 

směrem vzhůru, avšak strach z pádu způsobuje snění o opaku, o propasti. Snaha o opětné 

vystoupání, závrať a nevolnost ještě zvětšují propast, do které snící padá.  

Symbolem svislosti je strom, který je propojen se všemi čtyřmi živly4. Strom má svůj 

podzemní život, jeho větve komunikují se vzduchem, dále je otcem ohně, neboť plodí plamen, 

a konečně v jeho žilách proudí krev-voda. Obrazy stromu spojeného se sněním o vzduchu 

nabývají mnoha tvarů, mezi jinými uvádí Bachelard obraz stromu jako kývavého hnízda, 

připodobněného ke kolébce. 

Pád nahoru, tedy vystoupání do nebe, je převrácenou propastí. Pokud vznikne snění o 

pohybu, který se zpomaluje, snící je bytostí zemskou, pokud jde o pohyb zrychlující, snící je 

napojen na vzdušný živel. Nicméně „země a vzduch jsou pro pohybující se bytost 

nerozlučitelně spojené.“5

Ptáci jako symboly letu v Gracqových románech většinou nevystavují na odiv půvab 

svého letu, a pokud přece jen létají, pak někam do dáli. Navíc nejsou téměř ani slyšet („Co 

                                                 
1 BACHELARD. L´air et les songes, s. 44. 
2 „Il se sentait tomber comme un plongeur en chute libre, les muscles de la poitrine bloqués, les yeux 

fixes, la gorge sèche – regardant l´eau monter vers lui et durcir comme un mur.“ (La Presqu´île, t. II, s. 482) 
3 „Le sentiment de légèreté qui, tout à l´heure, le faisait voler sur la route l´avait quitté; il se sentait 

pesant et las, la tête vide.“ (La Presqu´île, t. II, s. 469) 
4 BACHELARD. L´air et les songes, s. 233-234. 
5 „[...] la terre et l´air sont pour l´être dynamisé indissolublement liés.“ (Ibid., s. 127) 
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však Alberta udivilo, byla vzácnost a smutná jednotvárnost ptačího zpěvu“1). Často se 

zvýrazňuje spíše ticho lesa bez zpěvu ptáků, neboť je známkou očekávání nějaké důležité 

události. Jeden z mála příkladů letících a divoce křičících ptáků:  
 

Ptáci pípali před noclehem v jilmech na hradbách; jiřičky [...] přelétávaly nízko široké a tekuté 

jezero vzduchu na náměstí [...]. Byl slyšet jenom jejich pronikavý křik [...].2

 

                                                 
1 „Albert fut frappé par la rareté et la triste monotonie du chant des oiseaux.“ (Au château d´Argol, t. I, 

s. 10) 
2 „Les oiseaux pépiaent avant la couchée dans les ormes du rempart; le vol bas des martinets [...] 

traversait le lac d´air ample et liquide de la place [...]. On n´entendait que leurs cris suraigus [...].“ (La 
Presqu´île, t. II, s. 469) 
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5.3 Moře na nebi 

Bachelard uvádí, že každé snění o vzduchu, který nás nese, či o vodě, která nás kolébá, 

zaručuje dobrý spánek. Každý jedinec dobře spí, pouze pokud sní o živlu, který je základem 

jeho podvědomí. Noční život neboli snění je v každém případě pozvánkou na nekonečnou 

cestu1. Idea bárky, která nás nese ve vzduchu či na vodě, vypovídá o schopnosti těchto dvou 

živlů vytvářet ve snění pocit kolébaného štěstí. Vztah mezi pohyby ve vodě a ve vzduchu 

však není rovnocenným, jelikož imaginace vytváří obrazy plavání ve vzduchu, ale nikoliv 

létání ve vodě2. Gracq často vytváří paralelu mezi nebem a mořem. Mnohdy je přechod 

z jednoho prostoru do druhého neznatelný. Například Aldo směřuje při snění o krajině od 

země k nebi bez jakéhokoli rušivého přechodu:  
 

Tyto vymetené obzory, kde se proháněla nesmírná stáda oblak, se velmi podobaly obzorům na 

širém moři i pro vysoké normanské věže, jež byly nepravidelně rozsety po stepi a střežily 

holou pláň jako majáky.3

 

Mraky patří k poetickým předmětům, které jsou zdrojem nejsnivější imaginace4. Jsou 

spojeny s neustálou přeměnou a libovolnou tvárností. Jsou buď lehké a přitahují oko snícího, 

nebo těžké a nízké, které tíží a dávají vzniknout obrazům zla („Jak ty mraky tížily onen večer 

dolů k zemi“5). Bachelard soudí, že „funkcí snění o mracích je výzva ke stoupání.“6 Gracq 

používá množství metafor mraků v pohybu ve vztahu k námořní plavbě, jako například 

„stínová plachta“ („voile d´ombre“), „kormidloval“ („naviguait“), „nebeská plavba“ 

(„navigation céleste“). Moře je „tekutá planina“ („plaines liquides“) a nebe je „vzdušné 

plachtoví“ („voilure aérienne“). Oba živly nechávají vzájemně prolínat své vlastnosti. 

Mlhovinu spojuje Bachelard s mlékem („z mléčné oblohy padalo na Syrty šedé, klidné 

odpoledne“7, „mléčná noc mlhy a měsíce se povalovala nad lagunami“1, „obzor se měnil 

                                                 
1 BACHELARD. L´air et les songes, s. 46. 
2 Ibid., s. 92. 
3„Ces horizons balayés, où s´ébattaient d´immenses troupeaux de nuages, étaient rendus plus semblables 

encore à ceux du large par l´apparition, de place en place, de hautes tours de guet normandes, semées 
irrégulièrement sur les steppes rases, et qui surveillaient la plaine nue comme des phares.“ (Le Rivage des Syrtes, 
t. I, s. 564) 

4 BACHELARD. L´air et les songes, s. 212. 
5 „Comme les nuages pèsent bas sur la terre ce soir.“ (Un beau ténébreux, t. I, s. 122) 
6 „Dans son aspect imaginaire positif, la fonction de l´imagination des nuages est une invitation à 

monter.“ (BACHELARD. L´air et les songes, s. 219) 
7 „Une après-midi grise et calme tombait sur les Syrtes du ciel laiteux.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 

781) 
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Kapitola 5 – Snění o vzduchu 

v neprůhlednou mléčnou hradbu“2) a s pohyblivým přetvářením, nafukováním a vřením. U 

Gracqa jsou mlhy svíravé a zahalující: „plášť mlhy“, „kalné mlhy, do nichž se pevnost tehdy 

halila.“ 3

Vítr je pro Bachelarda čistou zlostí, protože křičí tisíci naříkavými a agresivními hlasy4 

([...] v šedé mase stromů [...]. Tou šedivou hřívou teď zběsile pohazovala vichřice!“5). Vítr 

může být jemný či prudký, častá je ale jeho charakteristika podle světových stran, přičemž 

severní vítr je spojen s chladem, jižní s teplem, východní se suchem a západní s vlhkem.  

Otrávený vzduch v Syrtách je metaforou rozkladu, který postihuje celou zemi: 

„otrávený vzduch v Orsenně“, „atmosféra panického strachu, jakou člověk dýchal 

v Maremmě“, „nabral do plic nový vzduch, který dýchala Orsenna.“6 Je zřejmé, že se změnou 

vzduchu dochází ke změně stavu země. 

Ke snění o obloze patří nepochybně hvězdy. Nebe je často „plné hvězd“, které mají 

někdy zvláštní atributy („rozsvítilo se klinkání suchých hvězd“, „nic nemohlo zastavit jejich 

božský pochod“) a mnohdy jsou jako plavci na moři („hvězdy pluly na mléčném nebi“7).  

Bachelard uvádí o souhvězdí, že je prostředkem k „brutalizaci našich fantazijních sil.“8 

Pojmenováváním hvězdné oblohy se básníkovo snění stává lekcí z astronomie, která je 

překážkou vedoucí k zastavení rozvoje další imaginace. To se však nedá říci o Gracqově 

noční obloze. Na závěr Bachelard dodává, že souhvězdí, které svým třpytem svádí 

k pozorování, dává vzniknout nejpomalejším obrazům, což je dáno jejich velmi pomalým 

pohybem po obloze. 

                                                                                                                                                         
1 „Une nuit laiteuse de brume et de lune traînait sur les lagunes.“ (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 623) 
2 „[...] l´horizon devenait une muraille laiteuse.“ (Ibid., s. 685) 
3 „Manteau de brume“ (Ibid., s. 685), „les brumes mornes qui la fermaient“ (Ibid., s. 580) 
4 BACHELARD. L´air et les songes, s. 263. 
5 „[...] dans la masse des arbres [...]. L´ouragan tordait follement cette crinière grise!“ (Au château 

d´Argol, t. I, s. 18) 
6 „l´esprit intoxiqué réclamait à Orsenna, comme l´air qu´on respire [...]“, „[...] l´atmosphère de crainte 

panique qu´on respirait à Maremma“, „emplir les poumons [...] de l´air nouveau qu´on y respirait [...] à 
Orsenna“. (Le Rivage des Syrtes, t. I, s. 808-812) 

7 „ciel plein d´étoiles“ (Ibid., s. 686), „dans le ciel froid et bleuâtre s´était allumé un cliquetis d´étoiles 
sèches“ (La Presqu´île, t. II, s. 482), „le ciel révéla toutes ses étoiles, mais rien ne pouvait arrêter leur marche 
divine“ (Au château d´Argol, t. I, s. 75), „les étoiles nagaient dans le ciel laiteux“ (La Presqu´île, t. II, s. 485) 

8 „´Connaître´ les constellations, les nommer comme dans les livres, projeter sur le ciel une carte 
scolaire du ciel, c´est brutaliser nos forces imaginaires, c´est nous enlever le bienfait de l´onirisme étoilé.“ 
(BACHELARD. L´air et les songes, s. 203) 

 - 85 -



Závěr 

Závěr 
 

Tato práce měla za úkol zjistit ve vybraném díle Juliena Gracqa, vymezeném jeho 

čtyřmi dokončenými romány, jedním nedokončeným, dvěma novelami, jednou divadelní hrou 

a jednou sbírkou básní v próze, přítomnost prvků, které Bachelard rozděluje do čtyř druhů 

imaginace dle čtyř živlů, ohně, vody, země a vzduchu. 

V první části byl podán zevrubný přehled různých činitelů a zdrojů imaginace, za 

nimiž lze hledat původ Gracqova stylu a kterými lze vysvětlit přítomnost prvků a obrazů 

souvisejících s přírodními živly. Přehled byl vytvořen dle chronologického pořádku, protože 

se tento postup ukázal být nejvhodnějším pro svou srozumitelnost a snadnou orientaci.  

Velkým vzorem byli Gracqovi spisovatelé jako Edgar Allan Poe, Stendhal či Jules Verne. Již 

v dětství byl Gracq velkým čtenářem a četba se mu stala prostředkem k duševnímu 

uspokojení ve frustrujícím prostředí internátu v Nantes. Úniky od svazující reality 

do imaginárních světů vnesly v určité míře do mysli mladého muže touhu po vlastním 

vyjádření a dovedly ho až k napsání prvotiny Na Argolském zámku, jež byla s nadšením 

přijata zakladatelem surrealismu André Bretonem. Gracq dokázal změnit Bretonovu tezi, že 

románový žánr do surrealistické koncepce nepatří. Po tomto úspěchu se dostal do popředí 

francouzského literárního světa své doby, což vyvrcholilo navržením románu Pobřeží Syrt na 

Goncourtovu cenu. Gracq si však po celý život zachoval tvář samostatného umělce osobitého 

stylu a ani získání této ceny, již odmítl, neovlivnilo jeho nechuť k prodejnosti, kterou se v té 

době začalo vyznačovat literární řemeslo.  

Druhá část diplomové práce představila konkrétní vybraná díla Juliena Gracqa. 

Vzhledem k množství různých interpretací jsme zvolili výklad společný pro všechna díla, 

kterým byl mýtus o Grálu shromažďující v sobě Gracqem převzaté surrealistické ideály. Do 

tohoto přehledu Gracqových děl jsme zařadili rovněž divadelní hru Král rybář a sbírku básní 

v próze Velká svoboda, ačkoliv tato dvě díla nebyla využita k dokázání přítomnosti obrazů 

čtyř živlů ve třetí části. Bylo to z toho důvodu, že hrou Král rybář vrcholí Gracqovo koncepce 

hledání Grálu, kterou jsme ostatní díla vysvětlili, a sbírka Velká svoboda zase osvětluje 

Gracqovo pojetí ženy a jeho vztah k městskému prostředí. 

Projevy jednotlivých živlů a znaky a obrazy s nimi spojené byly vyloženy ve třetí části 

diplomové práce. Obecně lze říci, že v Gracqově díle převládá jako přírodní prvek les, jenž 

náleží do snění o zemi, a moře, jako jeden z útvarů vody.  

Kapitola o imaginaci ohně pojednávala o tom, v jakých vyobrazeních je oheň 

zastoupen v Gracqově díle. Nejčastěji je spojovaný s barvou krve, se smrtí a s horečkou. 
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Poskytuje ale také pocit bezpečí, jako tomu je v románu Balkón v lese. Bachelardem uváděný 

motiv sexualizovaného ohně se objevuje především v Králi Cophetuovi a v Pochmurném 

krasavci.  

Následující kapitola o vodě představila obrazy mořské vody, sladké vody a také 

příklady spojitostí mezi vodou a podstatou ženy. S mořem se obecně spojuje množství 

básnických obrazů. Jeho zvuky, barvy i pohyby vytvářejí u Gracqa dojem uceleného 

„organismu“, který žije ve svém osamocení a hrozí svou nezměrnou hloubkou a rozlehlostí. 

Výrazně kontrastuje s neméně obrovskou plochou lesů. Kontrast je ale mnohdy založen na 

jejich podobnosti. Potom dochází k prolínání snění o vodě a zemi. Sladké vody jsou 

charakteristické jednou svou těžkostí a podruhé naopak jasností. K zádumčivé atmosféře 

Gracqových příběhů však v mnohem větší míře přispívají vody ztěžklé a temné. Voda spojená 

s ženskou podstatou dává vzniknout mimo jiné obrazům mateřské lásky a také jejím 

prostřednictvím dochází k setkání s mužským protějškem. 

Nejrozšířenějším obrazem země je v Gracqově díle les. V kapitole „Země a snění o 

lese“ byl vypracován souhrn nejrůznějších podob lesa a s ním spojené symboliky. Les je 

organismem, který má mnohé lidské vlastnosti, ale také je podle Bachelardovy teorie 

představitelem tvrdé hmoty, jejíž spodní část, kořeny, náleží zemi, část svrchní, koruna, patří 

vzduchu, uvnitř koluje výživná hmota, voda, a její dřevo je potravou pro oheň. Bylo tedy 

ukázáno, že je strom pokládán za komplexní látku spojující všechny čtyři živly. Stejné 

vlastnosti má i těsto, zástupce měkké hmoty složené z vody a ze země, která je nadýmána 

vzduchem, droždím, a získává formu působením ohně. V druhé části kapitoly byly 

vyobrazeny další možné obrazy spojené se zemí, jako například had, půda či labyrint. 

V závěrečné kapitole o čtvrté pralátce, o vzduchu, byla vyzdvižena základní 

charakteristika Gracqových příběhů spočívající v hrozbě, kterou s sebou přináší blížící se 

bouře. Bouře je předzvěstí špatné události, avšak pro všechny příběhy je společné, že ústřední 

motiv, kterým je klidné místo jako zámek či dům, je před bouří chráněné. Moře, které nelze 

z díla Juliena Gracqa vyloučit, proniká rovněž do imaginace vzduchu. Obloha a seskupení 

mraků často připomínají vlny moře a jsou také označeny názvy propůjčenými z mořské 

terminologie. 

Je nutno poznamenat, že Bachelardova koncepce čtyř pralátek světa byla v této práci 

pojata pouze jako zdroj inspirace pro roztřídění látek do skupin podle čtyř živlů, a tudíž ji 

nelze chápat jako soubor pravidel pro pojetí této problematiky. Na základě Bachelardových 

knih byla vytvořena kostra práce, která byla rozšířena dalšími poznatky směřujícími 

k systematickému popisu čtyř základních pralátek v literární fikci Juliena Gracqa.  
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Závěrem lze konstatovat, že bylo dosaženo záměru vytvořit přehled prvků náležících 

do imaginace čtyř živlů, které jsou k nalezení ve vybraném díle Juliena Gracqa. Značnou 

měrou k tomu přispěla básnická mnohotvárnost a poetická libozvučnost popisující různé tváře 

přírody, která je pro Gracqův styl tolik charakteristická. Jeho romány a novely, a dokonce i 

eseje jsou psány formou odpovídající duši milovníka přírody a dlouhých osamocených 

procházek lesem a krajinou. Přestože Gracq ustal v psaní literární fikce a své krátké eseje a 

články již nevydává, zůstává velkým spisovatelem, který si vždy zachoval svoji tvář a jehož 

styl je symfonií zvuků, barev a nálad.  
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Résumé  
 

Feu, eau, terre, air – quatre éléments dans l´oeuvre de fiction de Julien Gracq 

L´objectif de ce mémoire consiste à reconnaître les éléments de l´imagination qui 

appartiennent au cadre des matières naturelles que sont le feu, l´eau, l´air et la terre dans un 

choix d´oeuvres de Julien Gracq (les oeuvres de „fiction romanesque“). Pour cela, il a été 

nécessaire de s´appuyer partiellement sur la conception des quatre éléments de Gaston 

Bachelard qui est à l’origine de la création d’une structure permettant de délimiter l´étendue 

des éléments étudiés. Ce travail n´étant pas une étude des images issues des matières conçues 

par Bachelard, son concept ne sert que comme un appui général afin de pouvoir mieux 

classifier les objets examinés au cours de nos recherches.  

Notre étude est divisée en trois parties. La première partie pose les fondements des 

deux suivantes car elle a pour sujet l´ensemble des relations perceptibles entre Julien Gracq et 

le domaine des éléments naturels. 

Le premier chapitre a pour but de cerner les bases créatives de l´écrivain en général, 

c´est-à-dire l´influence de tous les événements qu´il a vécus de l´enfance jusqu´à 

l´adolescence. Dans cette étape de sa vie, c’est surtout la lecture qui a déterminé le style du 

futur écrivain, car pour Gracq, l´inspiration vient de la tradition littéraire. Grand lecteur 

depuis l´enfance, il a été principalement influencé par de grands écrivains comme Edgar Allan 

Poe, Stendhal et  Jules Verne. Les atmosphères de la littérature de Poe et du roman noir 

anglais sont à chercher dans le style de son premier roman Au château d´Argol. On observe 

aussi un certain attrait de l’écrivain pour l’œuvre du compositeur Richard Wagner, et 

particulièrement pour son opéra Parsifal, dont le thème principal, la quête du Graal, est repris 

dans l’œuvre littéraire de Gracq. On retrouve donc l’image de la nature qui offre un espace de 

vie à l´être humain, représentation spécifique aux surréalistes et romantiques allemands. 

Le deuxième chapitre est consacré à un aspect étroitement lié à la pensée gracquienne: 

le rôle inspirateur des surréalistes et notamment celui d’André Breton. La reprise des mythes 

et la libération de l´écriture ont ainsi constitué la base du premier roman gracquien Au château 

d´Argol. Les oeuvres de fiction qui ont suivi n´étaient que la confirmation du caractère 

poétique du style de Julien Gracq. Ne trouvant plus la raison et le plaisir de continuer à écrire 

des romans, il s´est donc engagé dans l´écriture de petits fragments de textes ou d’essais 

jusqu´à quitter complètement le domaine de la littérature de fiction. 
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La deuxième partie essaie de montrer dans quelle mesure Julien Gracq a eu recours à 

des thèmes et des motifs littéraires caractéristiques de la littérature surréaliste. Derrière le 

thème connecteur du mythe du Graal, on retrouve aussi dans toutes ses oeuvres de fiction un 

univers typiquement gracquien. Le mythe de Graal sera l´élément le plus évident car il relie le 

style de Gracq au principe surréaliste qui est de ne jamais cesser de chercher les raisons de la 

vie. L´espoir, même dans les situations d´angoisse et de désespoir absolu, est le motif 

gracquien omniprésent.  

Le premier chapitre montre dans quelle mesure se déroule la recherche du Graal dans 

les quatre romans de Julien Gracq Au château d´Argol, Un beau ténébreux, Le Rivage des 

Syrtes et Un balcon en forêt. Parsifal, successivement appelé Albert, Gérard, Aldo et Grange 

au gré des œuvres de Gracq, est sur un chemin qui l’amènera dans un endroit magique et peu 

défini où aura lieu l´événement principal qu’est la rencontre avec une femme nommée Kundry 

que Gracq renommera Heide, Christel, Vanessa et Mona dans ses fictions. Ces femmes sont 

aussi des évocations aux mythes, à la lune, à l’eau et au cycle de la nature.  

Le deuxième chapitre s’intéresse plus spécialement à un recueil de poèmes en prose 

Liberté grande, qui exprime notamment la poétique de la femme et de la ville par rapport à la 

nature, à la pièce de théâtre Le roi pêcheur, une reprise de l´opéra de Wagner Parsifal qui 

représente le mythe de Graal sous sa forme directe, au roman inaccompli La Route, et enfin, 

aux deux nouvelles La Presqu´île et Le Roi Cophetua dans lesquelles on revoit la femme 

comme l’objet du désir dont rêve le héros Simon, dans la première citée, puis un invité sans 

nom, dans la deuxième. Les correspondances thématiques, issues visiblement d´un certain 

sentiment de vie, sont très nombreuses. La guerre, le rêve, le sommeil, la mort ne sont que 

quelques motifs qui jouent cependant un rôle central. On peut aussi signaler certains motifs 

qui réapparaissent constamment, comme les couleurs, surtout les couleurs rouge et noire, les 

quatre éléments élémentaires mais aussi le sang et le regard sur le paysage. Tout ces éléments 

sont encadrés par une poétique et par la recherche d´une esthétique littéraire.  

La troisième partie est destinée à fournir une explication sur l´emploi des images du 

feu, de l´eau, de la terre et de l´air chez Julien Gracq. Pour cela, il est donc indiqué de 

s’appuyer sur le schéma de la succession des idées conceptualisées par Gaston Bachelard dans 

ses cinq ouvrages qui sont La Psychanalyse du feu, L'Eau et les Rêves : essai sur 

l'imagination de la matière, La Terre et les Rêveries du Repos et La Terre et les Rêveries de 

la Volonté, L´Air et les songes : essai sur l´imagination du mouvement.

Dans le premier chapitre, outre le concept de Bachelard qui consiste à dire que 

l´homme est en accord parfait avec la nature, et plus spécifiquement avec les matières 
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naturelles qui déterminent la qualité de sa vie, on remarque aussi l’existence d’un lien entre 

les quatre éléments et la rêverie humaine qui engendre ainsi l´idée que l´imagination de 

chaque homme est dominée par l´un des quatre éléments, chose que l’on retrouve dans 

l’œuvre littéraire de Gracq à travers l’utilisation des milieux aquatiques et terrestres. Les 

quatre derniers chapitres sont destinés à témoigner de ce fait.  

Concernant l’étude du feu, diverses interprétations sont à noter chez Gracq. Même si il 

est l’élément le moins présent dans l´oeuvre de Gracq, le feu peut être perçu comme une 

source de la pensée, de chaleur et de sécurité, mais aussi de la sexualité, image avec laquelle il 

possède un rapport étroit et direct. Il est aussi important de mentionner le lien contradictoire 

entre le feu et le milieu aquatique représenté par la mer, qui lui, est en revanche, l’un des 

composants centraux du décor dans les récits de Gracq, et dont on parle plus précisément  

dans le chapitre suivant.  

A côté de la symbolique de la mer qui est comparable par son étendue, par son silence 

et par ses couleurs à la forêt terrestre qui appartient à l´imagination de l’écrivain, on trouve 

aussi les eaux douces, lourdes et noires qui créent un milieu terrifiant lié à la mort si présente 

dans l´oeuvre gracquienne. En tout cas, selon les principes de Bachelard, on peut en conclure 

qu’il existe une relation entre l´élément aquatique et la femme puisque l´amour maternel est 

aussi enveloppant et protecteur que l´eau, notion reprise et appliquée par Julien Gracq sur tous 

les personnages féminins de son œuvre.  

Dans le quatrième chapitre concernant l´imagination de la terre, on retrouve les goûts 

de Gracq pour le décor noir, sombre et vaste. Dans l´ensemble, la forêt que Bachelard 

classifie comme une forme issue de la terre est, en revanche, fortement personnifiée chez 

Gracq pour qui elle constitue une source de fascination pour ses personnages. En effet, chez 

Bachelard, l´imagination terrestre est divisée en deux parties. La première parle de la matière 

terrestre dure et englobe les images de la pierre et des métaux, alors que le sable et la pierre en 

état de décomposition se présentent chez Gracq comme des symboles du destin irréversible et 

de la mort. Quant au deuxième groupe d´images terrestres, il concerne la matière terrestre 

molle liée aux images du levain, du serpent, du grenier, de la cave, du labyrinthe et de 

l´abîme. 

Enfin, nous terminons sur le sujet de l´imagination aérienne que Gracq développe sous 

sa forme la plus pure qui est celle des nuages orageux et du ciel aux couleurs diverses. Les 

récits sont donc des oasis calmes au milieu desquels les terribles orages restent comme les 

éléments annonciateurs d’un événement périlleux qui attend les personnages. En ce qui 
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concerne le ciel, Gracq compare souvent le mouvement et la transformation des nuages aux 

roulis des vagues de la mer, introduisant  à nouveau cet élément de manière légère et libre. 

 

Le mémoire ci-présent se propose donc de saisir la variété des images des quatre 

éléments dans l´oeuvre gracquienne. Concernant la méthode, il est important de préciser 

qu’on a utilisé les conceptions de Bachelard, les théories que ce dernier a développé dans ses 

livres sur la rêverie des éléments, car nous avons montré dans quelle mesure les phénomènes 

observés sont ainsi projetés dans l´oeuvre de fiction de Julien Gracq. La constatation qu’il fut 

un écrivain de l´imagination aquatique et terrestre a été confirmée par la lecture de ses 

oeuvres et observée sur les citations fournies au cours de ce travail de recherche. Dans sa 

globalité, l´objectif de cette étude fut de fournir une image d´ensemble sur la relation entre 

Julien Gracq et la nature telle qu’on la retrouve dans son imagination poétique.  

Naturellement, ce travail ne prétend pas à être considéré comme un aboutissement des 

recherches entreprises sur l’étude des images des matières naturelles que sont le feu, l´eau, 

l´air et la terre dans l´œuvre choisi de Julien Gracq, mais nous pensons avoir abordé un certain 

nombre de questions essentielles liées à ce sujet. Parce que ses récits sont une mosaïque 

résultant des différentes ressources inspiratrices de la tradition littéraire, une seule ligne de 

réception n´a pas pu être suivie. Néanmoins, nous avons essayé de souligner le fait que Julien 

Gracq est un poète naturel dont l´imagination n´a pas de limite et dont le style est assez 

spécifique et original.  
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