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ERRATA – OPRAVNÝ LIST K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Jméno a příjmení: Stanislava Skřičková Jírovcová 

Téma práce: Zobrazení dětství a dětských postav v dramatech Jeana Racina 

 

chyba oprava 

Úvod 

s. 8 
„Sur Racine tout est dit.“ Tuto větu najdeme v 
předmluvě Rohouovy knihy Avez-vous lu Racine ? z 
roku 1959 – podle Rohoua ho touto větou zrazovali 
jeho přátelé od toho, aby se Racinovi věnoval ve své 
dizertační práci. 
 
v tomto kontextu si uvědomuji [...] 
 
s touto myšlenkou [...] 
 
s problémem se budeme potýkat [...] 

 
„Sur Racine tout est dit.“ Tuto větu najdeme v 
předmluvě Rohouovy knihy Avez-vous lu Racine ? z 
roku 2000 – podle Rohoua ho touto větou zrazovali 
jeho přátelé od toho, aby se Racinovi věnoval ve své 
dizertační práci. 
 
V tomto kontextu si uvědomuji [...] 
 
S touto myšlenkou [...] 
 
S problémem se budeme potýkat [...] 

s. 9 
a proč by mělo být? 

 
A proč by mělo být? 

I. Kdo je dítě v 17. století 

s. 10 
Právě Ariès byl první, kdo přišel s myšlenkou, že 
moderní dítě 20. století nebylo stejné, jako dítě 
novověké. 

 
Právě Ariès se jako první věnoval zkoumání historie 
dětství. 

I.1. Tři etapy dětství 

s. 10 
Pokud se dítě narodilo do aristokratické nebo 
buržoazní rodiny, často netrávilo první dva roky 
života v rodině, ale hned pár dní od narození odjelo 
ke kojné na venkov. 

 
Pokud se dítě narodilo do aristokratické nebo 
měšťanské rodiny, často netrávilo první dva roky 
života v rodině, ale hned pár dní od narození odjelo 
ke kojné na venkov. 

I.2. Jazyk: enfance, jeunesse, puberté 

s. 11 
z Furetièrovy definice vyplývá, že nedospělý věk 
člověka se mohl protáhnout až do 25 let věku, ve 14 
letech ale mladý muž či žena překročili pomyslnou 
hranici, kdy přestali být dítětem a vstoupili do 
přechodové fáze mezi dítětem a dospělým. 

 
Z Furetièrovy definice vyplývá, že nedospělý věk 
člověka se mohl protáhnout až do 25 let věku, ve 14 
letech ale mladý muž či žena překročili pomyslnou 
hranici, kdy přestali být dítětem a vstoupili do 
přechodové fáze mezi dítětem a dospělým. 

s. 12 
v literatuře se setkáváme s metaforickým označením 
dívek v tomto období dívky v rozkvětu („filles en 
fleurs“). 

 
V literatuře se setkáváme s metaforickým označením 
dívek v tomto období dívky v rozkvětu („filles en 
fleurs“). 

I.3. Dítě jako objekt, dítě jako jednající osobnost 

s. 12 
k těm docházelo velmi často. 

 
K těm docházelo velmi často. 

s. 13 
z knih, které se mohly dostat dětem do rukou, měly 
být „odstraněny závadné části“. 

 
Z knih, které se mohly dostat dětem do rukou, měly 
být „odstraněny závadné části“. 

II. Děti a dětství v literatuře 17. století 

s. 15 
v klasicistní tragédii neuvidíme postavy jíst, pít, 
oblékat se. 
 

 
V klasicistní tragédii neuvidíme postavy jíst, pít, 
oblékat se. 
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a podobně to je i s dětmi. 
 
a právě ti jsou často jediným komunikačním 
prostředníkem mezi divákem (čtenářem) a dětskými 
postavami. 

A podobně to je i s dětmi. 
 
A právě ti jsou často jediným komunikačním 
prostředníkem mezi divákem (čtenářem) a dětskými 
postavami. 

II.2. Věk fikčních postav 

s. 15 
v dramatu je důležitost věku postavy ještě 
umocněna tím, že postava není jen součástí textu a v 
průběhu čtení pak předmětem čtenářovy imaginace, 
ale je přímo ztvárněna hercem na jevišti. 

s. 15 
V dramatu je důležitost věku postavy ještě 
umocněna tím, že postava není jen součástí textu a v 
průběhu čtení pak předmětem čtenářovy imaginace, 
ale je přímo ztvárněna hercem na jevišti. 

s. 16 
v různých inscenacích téhož dramatu je tudíž možné 
najít stejné postavy, ovšem různého věku.  
 
u mladé postavy se předpokládá málo zkušeností, 
tudíž její případná naivita, důvěřivost nebo 
neopatrnost nemůže být pokládána za 
nevěrohodnou, jak by tomu bylo u postavy starší, 
zkušené. 

 
V různých inscenacích téhož dramatu je tudíž možné 
najít stejné postavy, ovšem různého věku.  
 
U mladé postavy se předpokládá málo zkušeností, 
tudíž její případná naivita, důvěřivost nebo 
neopatrnost nemůže být pokládána za 
nevěrohodnou, jak by tomu bylo u postavy starší, 
zkušené. 

II.3. Význam postav v tragédii 17. století 

s. 17 
a tím je vyvolat strach nebo soucit. 
 
a právě to v něm dokáže vyvolat strach a soucit. 
 
i proto je komplikované pevně stanovit věkovou 
hranici mezi dětskou a dospělou postavou. 

 
A tím je vyvolat strach nebo soucit. 
 
A právě to v něm dokáže vyvolat strach a soucit. 
 
I proto je komplikované pevně stanovit věkovou 
hranici mezi dětskou a dospělou postavou. 

II.4. Děti 

s. 18 
s nerozumem souvisí i neschopnost ovládat 
své vášně – touhu, ale i strach a hněv. 
 
v románu L’Astreé od Honorého d’Urfé z roku 1609 
najdeme lásku mezi Thamirem a dvanáctiletou 
dívkou. 
 
i podle Sophie Mehrbrey je právě 17. století jistým 
způsobem ve zobrazování dětství průkopnické – v 
literatuře se začínají objevovat dětské postavy, které 
nepředstavují nic podřadného, jsou to důležité role s 
důležitými úkoly a skutečnými prožitky. 

 
S nerozumem souvisí i neschopnost ovládat 
své vášně – touhu, ale i strach a hněv. 
 
V románu L’Astrée od Honoré d’Urfé z roku 1609 
najdeme lásku mezi Thamirem a dvanáctiletou 
dívkou. 
 
I podle Sophie Mehrbrey je právě 17. století jistým 
způsobem ve zobrazování dětství průkopnické – v 
literatuře se začínají objevovat dětské postavy, které 
nepředstavují nic podřadného, jsou to důležité role s 
důležitými úkoly a skutečnými prožitky. 

II.5. Rodiče 

s. 18 
v tragédiích navíc tyto dvě autority splývají v jednu. 
 
Právě tady, v momentě sňatku, bychom tedy mohli 
určit onu pomyslnou hranici mezi dítětem a 
dospělým. 

 
V tragédiích navíc tyto dvě autority splývají v jednu. 
 
Právě tady, v momentě uzavření sňatku, bychom 
tedy mohli určit onu pomyslnou hranici mezi dítětem 
a dospělým. 

s. 19 
Jean Pommier ve své knize Aspect de Racine přichází 
se zajímavou tezí, že i rodičovství je v Racinově pojetí 
dvojaké. 

 
Jean Pommier ve své knize Aspects de Racine 
přichází se zajímavou tezí, že i rodičovství je v 
Racinově pojetí dvojaké. 

II.6. Kojná, chůva, opatrovník 

s. 19  
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Jsou to veskrze druhotné postavy, jejichž rolí je být 
příjemce promluvy hlavních postav. 

Jsou to veskrze druhotné postavy 
(parapersonnages), jejichž rolí je být příjemce 
promluvy hlavních postav. 

III.1. Dětství – enfance 

s. 20 
Dle slovníku Concordance du Théâtre et des Poésies 
de Jean Racine se v Racinových hrách objevuje výraz 
enfance více než třicetkrát. 

 
Dle Concordance du Théâtre et des Poésies de Jean 
Racine se v Racinových hrách objevuje výraz enfance 
více než třicetkrát. 

s. 22 
v této životní epoše se u postav projevují i negativní 
emoce a charakterové rysy. 

 
V této životní epoše se u postav projevují i negativní 
emoce a charakterové rysy. 

III.2.1. Identita 

s. 23 
Na následujících řádcích popíšu identitu čtyřech 
postav, které jsou dětského věku – Astyanakt, Joas a 
Faidřini synové. v Racinových tragédiích se objevuje 
více postav, které by se daly charakterizovat jako 
velmi mladé, ale ty vstupují už do světa dospělých – 
prožívají mileneckou lásku, vstupují do boje a války. 
[...] Naproti tomu Astyanakt, Joas a Faidřini synové 
jsou explicitně označeni jako malé děti, tedy postavy 
v dětském věku. 

 
Na následujících řádcích popíšu identitu čtyř postav, 
které jsou dětského věku – Astyanax, Joas a Faidřini 
synové. V Racinových tragédiích se objevuje více 
postav, které by se daly charakterizovat jako velmi 
mladé, ale ty vstupují už do světa dospělých – 
prožívají mileneckou lásku, vstupují do boje a války. 
[...] Naproti tomu Astyanax, Joas a Faidřini synové 
jsou explicitně označeni jako malé děti, tedy postavy 
v dětském věku. 

III.2.1.1. Andromacha: Astyanax 

III.2.1.1. Andromacha: Astyanakt III.2.1.1. Andromacha: Astyanax 

s. 23 
Přestože se Astyanakt ani jedenkrát neobjeví na 
scéně, jeho postava je pro vývoj děje zcela zásadní. 
Astyanakt je ještě malé dítě nic netušící o svém 
původu. 

 
Přestože se Astyanax ani jedenkrát neobjeví na 
scéně, jeho postava je pro vývoj děje zcela zásadní. 
Astyanax je ještě malé dítě nic netušící o svém 
původu. 

s. 24 
Řekové mají strach, že až Astyanakt dospěje, bude 
chtít jít ve šlépějích svého otce. 

 
Řekové mají strach, že až Astyanax dospěje, bude 
chtít jít ve šlépějích svého otce. 

s. 25 
Astyanakt je tím jediným, co jí po milovaném 
Hektorovi zbylo a je odhodlaná se obětovat pro to, 
aby jejich syn přežil. Právě kvůli emocím, které skrze 
Hektora k Astyanaktovi jednotlivé postavy chovají, se 
Astyanakt stává nástrojem sloužícím k dosažení 
Pyrrhova cíle. 

 
Astyanax je tím jediným, co jí po milovaném 
Hektorovi zbylo a je odhodlaná se obětovat pro to, 
aby jejich syn přežil. Právě kvůli emocím, které skrze 
Hektora k Astyanaktovi jednotlivé postavy chovají, se 
Astyanax stává nástrojem sloužícím k dosažení 
Pyrrhova cíle. 

III.2.1.2. Faidřini synové 

s. 26 
Nejsou to ani jeho činy, často ani jeho jméno, 
co je jeho identitou. 

 
Nejsou to ani jeho činy, často ani jeho jméno, 
co formuje jeho identitu. 

III.2.1.3. Atalia: Joas 

s. 27 
v Racinově verzi příběhu je tedy Joasovi devět nebo 
deset let. 

 
V Racinově verzi příběhu je tedy Joasovi devět nebo 
deset let. 

s. 28 
u dětí Joasova věku je tedy pravděpodobně ještě 
běžná dětská hra a jiné odlehčené aktivity. 

 
U dětí Joasova věku je tedy pravděpodobně ještě 
běžná dětská hra a jiné odlehčené aktivity. 

s. 30 
z toho můžeme vyvodit, že dvanáctileté dítě už bylo 
přijato do světa dospělých a nebylo nepatřičné 
nechat ho samostatně jednat. 

 
Z toho můžeme vyvodit, že dvanáctileté dítě už bylo 
přijato do světa dospělých a nebylo nepatřičné 
nechat ho samostatně jednat. 

III.3.1. Dítě jako objekt 
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s. 31 
Astyanakt je pouhým objektem, nástrojem, díky 
kterému se snaží Pyrrhus dosáhnout svého cíle. 

 
Astyanax je pouhým objektem, nástrojem, s jehož 
pomocí se Pyrrhus snaží dosáhnout svého cíle. 

III.4.1. Matka 

s. 34 
v její mateřské lásce k synovi se promítá i její láska k 
manželovi. 

 
V její mateřské lásce k synovi se promítá i její láska k 
manželovi. 

s. 35 
Klytemnestra, podobně jako Andromacha, vnímá 
svou dceru jako součást sebe a její mateřská láska je 
projevována velmi silně. 

 

Klytaimnéstra, podobně jako Andromacha, vnímá 

svou dceru jako součást sebe a její mateřská láska je 
projevována velmi silně. 

Závěr 

s. 38 
a Joas, domnělý sirotek neznámých rodičů, se stane 
v momentě odkrytí jeho pravé identity dědicem 
trůnu. 
 
s výjimkou Joase v Atalii na scéně neuvidíme a 
neuslyšíme promluvit žádnou z Racinových dětských 
postav. 

 
A Joas, domnělý sirotek neznámých rodičů, se stane 
v momentě odkrytí jeho pravé identity dědicem 
trůnu. 
 
S výjimkou Joase v Atalii na scéně neuvidíme a 
neuslyšíme promluvit žádnou z Racinových dětských 
postav. 

Résumé 

s. 40 
v rámci zachování formy a věrohodnosti dramatu 
proto většina Racinových postav v dětském věku 
zůstane nikdy nespatřena. 

 
V rámci zachování formy a věrohodnosti dramatu 
proto většina Racinových postav v dětském věku 
zůstane nikdy nespatřena. 

 

 


