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Diplomantka si vybrala zajímavé a z literárněhistorického hlediska nesamozřejmé téma: 
porovnat nejrůznější zpracování (polo)mytologického příběhu kartaginské královny Didony ve 
francouzské literatuře. Jde o jeden z „modelových“ příběhů, které v naší civilizaci zpracovává té-
ma zrazené lásky a sebevraždy opuštěné milenky: některé z těch příběhů jsou v práci připomenuty 
(Médea, Kleopatra, méně oprávněně Faidra, jejíž sebevražedné motivy byly odlišné), patřily by 
sem např. Faidřina sestra Ariadna, opuštěná Théseem, případně Lukrécie, apod. Příběh se těšil 
značné oblibě zejména od prebarokní období až po dobu postklasicistní, a to zejména v divadelní 
tvorbě. Od chvíle, kdy na tento námět vznikla první francouzská novodobá tragédie (Jodelle), je 
nicméně jasné, že dramatický potenciál tématu je omezený, takže se spíš než v ryze dramatické 
sféře uplatnilo specificky v oblasti opery, kde je prostor pro lyrický komentář oproti tragédii žá-
doucí. Poměrně mnoho operních děl vzniklo přitom opakovaně na (italský) text Metastasiův, jak 
bylo v barokním období obvyklé. Ani ve francouzské dramatické tvorbě nebudou chybět texty 
vzniklé pro operní zpracování. 

Diplomantka nejprve rekapituluje jednak fénické (africké), jednak římské zdroje legendy, 
z římské strany pak především Vergiliův epos Aeneis, jehož děj, jak ukazuje, se včleňuje do rozvět-
venějšího příběhu afrického. Klade si potom za cíl především srovnat všechna ucelená zpracování 
legendy, které ve francouzské literatuře identifikovala, s vergiliovskou předlohou. Ohlasy, které 
legenda vyvolává v dnešním Tunisku, na jehož území někdejší Kartágo leží, nakonec jenom 
stručně rekapitulovala, vzhledem k základní látce by tato linie působila cizorodě, lze tedy s tímto 
omezením souhlasit. Stejně cizorodě ovšem působí i rozbor Massardierovy knihy v závěru práce: 
jde o vlastně o popularizační dílo určené dětem, je tedy spíš součástí toho, co Claude Mauriac 
nazýval „paraliteraturou“. 

Přehled děl nutně začíná středověkým Románem o Aeneovi, řadícím se k „antické větvi“ 
vrcholně středověké epiky; těžiště práce však spočívá v přehledu dramatických děl vytvořených 
v rozmezí 16.–18. století. Jde o díla autorů kdysi významných, dnes spíš (až na Jodella) pokláda-
ných za autory druhého sledu: diplomová práce má tedy především hodnotu cenného zdroje lite-
rárněhistorických informací. Diplomantka se drží svého záměru a podává rozbor děl převážně 
jako studium variant vzhledem k Vergiliovi (některé neobratné formulace by u některých z autorů 
naznačovaly přímé opisování – zvl. str. 41 a 45), i když mohla být více zdůrazněna i jiná kritéria, 
která jsou zahrnuta v poznatcích vyslovených implicitně – zejména to, jak se různí autoři snaží 
překonat malou dramatičnost veregiliovské epizody (na níž, jak známo, pohořel především první 
a nejvýznamnější z autorů, Jodelle): většinou tím, že propojují jednoduchý milostný příběh Aenea 
a Didony s mnohem bohatší látkou africkou – k čemuž ovšem musel ukázat cestu Boisrobert tím, 
že zpracoval pouze tuto látku a Aenea na scénu vůbec nevpustil. Hodnota diplomové práce by 
vzrostla, kdyby se toto zjištění v závěru výslovně objevilo. Přesto usuzuji, že práce je přínosná, a 
doporučuji k obhájení, i přes následující připomínky. 

Nejprve k látce: zařazení Hardyho a Boisroberta do 16. století je velmi kuriózní, diplo-
mantka zřejmě vychází z data narození, ovšem aby se Boisrobert vešel do 16. století, musel by 
Didonu napsat v osmi letech, a také Hardyho dílo vzniklo na začátku století sedmnáctého. Zatím-
co Hardyho dílo je někdy posuzováno jako raně barokní, Boisrobert a Scudéry jsou v podstatě 
souputníci, muži období Richelieuova, kdy se utvářejí základy estetiky klasicistní. – Dva pozdější 
dramatické texty jsou operní libreta (Saintonge, Marmontel). Zde by diplomantce byly prospěly 
poněkud důkladnější znalosti klasicistní estetiky: v 17. století je divadelní text určený k zhudeb-
nění, zvlášť vážný, pokládán za plnohodnotnou součást literatury (tragédie lyrique), a jsou mu 
přiznána jistá specifika, zejména převaha prvku „merveilleux“, který je z ostatní literatury vyká-



zán: to vysvětluje přítomnost božstev a fantastických tvorů, které se diplomantka u Saintongeové 
tak podivuje: v jiných žánrech to prostě není přípustné. (Mimochodem, sotva tam vystupují něja-
ké „fauny a driády“, nýbrž faunové a dryády – což lze snadno ověřit v jakémkoli naučném slovní-
ku, když už takovéto nepříliš exkluzivní mytologické vědomosti někomu chybějí.) V Marmonte-
lově době získala v hudebně dramatických žánrech hudba nad textem převahu, literární prestiž 
těchto textů tedy poklesla; psaní libret se však stále věnovali dosti významní autoři, např. Beau-
marchais, Sedaine i sám Marmontel, i tato analýza je tedy na místě. Ukazuje se nicméně, že autor-
čina povědomost o kulturním kontextu studovaných období zůstává poměrně křehká. Z tohoto 
kontextu přitom vyplývá, že spíš než zabývat se autorem osmého řádu ve 21. století by bylo stálo 
za to dovést studium dramatických předloh k operám až k poslednímu a nejvýraznějšímu scéni-
ckému ztvárnění, už romantickému, totiž k Berliozovým Trójanům, jejichž druhý díl se na Didonin 
příběh soustřeďuje. Autorem textu je sám Berlioz, jeden z největších skladatelů 19. století, ale 
nikoli zanedbatelný ani jako spisovatel. 

Tenkou slupkou někdy prosvítají politováníhodné prostomyslnosti i v poněkud školních 
pasážích prezentujících obecné historické, kulturní a literární podmínky v jednotlivých obdobích, 
např. pokud jde o 16. století: Francie např. na začátku tohoto období nevede války „o Itálii“, ale 
spíš „v Itálii“, o vládu v několika italských státech. Spisovatelé nekladou zvláštní důraz na zvuko-
vou stránku jazyka, jde jim hlavně o to, prosadit francouzštinu jako základní jazyk kultury místo 
latiny. Ani jedno z jazykových doporučení uvedených na str. 37 pod bodem 2 se nedá označit za 
„pravopisnou změnu“. Jean Dorat byl významný humanista, nikoli básník, pro mladé básníky byl 
v té chvíli starším mentorem. Předtím (str. 15) působí komicky, když ze všech autorů, pro něž se 
stal Vergilius inspirací, jsou uvedeni sv. Augustin (nikoli Augustýn!), Dante a… Paul Scarron! – 
Formulace, že Hardy „přebírá“ některé Jodellovy monology, by znamenala, že je doslova opisuje, 
což asi nebude pravda (str. 46); nejasné je i na str. 47, že „nevkládá do děje příliš mnoho po-
známek“. – Z faktického hlediska je nemožné, aby se Boisrobert stal zároveň členem protestant-
ské církve a abbém (str. 47), natožpak aby se pak scházel s papežem. 

Na str. 8 není úplně jasné, co je míněno „románským uměním“. Na str. 13 se mluví o 
„dlouhých letech“ strávených na moři, což je obtížně představitelné. Na str. 19 je zvláštní tvrzení, 
že Vergilius používá pro zesnulého Didonina manžela hned tři různá jména (která jsou varianty 
téhož): je tomu skutečně tak? – Str. 27: Francouzi sice používají plurál les enfers, ale tomu, co se 
tak označuje, neříkáme česky „peklo“ ani „pekla“, ale podsvětí. – Nechápu, co má znamenat, že 
skladatelé „rozšířili“ Metastasiovo libreto (str. 30). – Pojem „překlad“ v souvislosti s Románem o 
Aeneovi by zasloužil vysvětlující poznámku (str. 34). – Tragédie vskutku není nabita „akčními 
zvraty“ (str. 38), jde spíš o dramatické napětí vyvěrající z osudové volby. – Vzhledem k tomu, že 
Jodelle je renesanční autor, je věta na řádku 6–7 str. 45 obtížně pochopitelná. – Citát Iarbovy 
repliky nahoře na str. 51 je zřejmě neúplný (chybějí slabiky); totéž na téže straně v Didonině 
replice z 5. dějství. – Vláda Ludvíka XVI. nebyla Revolucí „poznamenána“, ale přímo ukončena; 
osvícenství také nezná pojem „třídní společnost“, takže ji ani nemůže odmítat; a Molière, uvádě-
ný na konci stati, není autor 18. století, jak se z dikce věty jeví (vše str. 65). – Tragédie Tyran Denys 
by se česky správně měla nazývat Tyran Dionýsios (str. 70). 

Formální a jazykové zpracování je vcelku uspokojivé. Ve francouzských citátech nebylo 
nutné dodržovat písmové konvence 16. a 17. století, jsou matoucí a jsou to jen dobové grafismy. 
Poměrně časté jsou interpunkční chyby ve výstavbě souvětí (str. 8, 10, 14, 34, 44, 46, 47, 51, 65). 
Drobné překlepy ve jménech: Sililus (místo Silius, str. 12), tamtéž Heracles by se měl psát s k, je 
to jméno řecké, na str. 15 k Augustýnovi ještě překlepy „Propetius“ a „Vdergilius“, na str. 19: 
Romulův bratr se píše krátce Remus; „harquehuse“ v citátu (str. 54) by snad měla být přinej-
menším „harquebuse“. Na str. 13, ř. 22 by snad mělo být „po jeho založení“, jde o Kartágo. Str. 
14: spíše než „po boku Iarba“ by mělo být správně česky „po Iarbově boku“. Slovesa „zreali-
zovat“ (str. 21 a 73) a k tomu ještě „znegovat“ (73) jsou obludnosti; ještě víc sloveso „zdelšit“ mí-
sto prodloužit (str. 41). Na str. 23 dole špatně postavený přívlastek: mělo by být „žen svedených a 
poté (lépe než „následně“) opuštěných pokryteckými, nestálými muži“. Str. 30: „stejně, ne-li více 



početné“ se správně česky řekne „stejně početné, ne-li početnější“. Vyskytnou se drobné prohřeš-
ky proti slovosledu (str. 44); tamtéž: formulace, že „Aeneovo důležité postavení“ bylo u Jodella 
„vynecháno“ je nepřípadná. Na str. 45, 4. řádek od konce, není řečeno, co Hardy „upravuje“. For-
mulace „až do Pygmalionova příjezdu, který připlouvá…“ je scestná (str. 49). „Vyhrajou“ je tvar 
pořád ještě nespisovný (str. 50). Str. 56 dole: Nadpřirozené zásahy by měly být spíš „vypuštěny“ 
než „vynechány“. „Neshody s Aeneovým jednáním“ (str. 57) je vadná konstrukce. „Ten samý“ 
místo „tentýž“ je hovorový germanismus (str. 64). Jméno „Montauban“ se skloňuje (str. 66); „na 
rozdíl“ se píše odděleně (66, 67, 70). Není důvod, proč psát jezuity s velkým písmenem (str. 70); 
„získáním ceny“ je redundantní, stačilo by „cenou“ (tamtéž). 

Tento výčet není na překážku obhajobě, nutno bude zvážit, má-li ovlivnit klasifikaci 
práce. 
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