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Abstrakt

Tato práce se věnuje dvěma hrám a jedné básnické sbírce Federika Garcíi Lorky, Publikum

(El público), Až uplyne pět let (Así que pasen cinco an͂os) a Básník v New Yorku (Poeta en 

Nueva York), jež společně tvoří tzv. newyorský cyklus. Tato díla představují novou a 

specifickou fázi Lorkovy tvorby, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. My 

zde sledujeme několik charakteristických motivů a témat, jež se vztahují k problematice 

lidské identity, tedy jež řeší, jakým způsobem chápat jedince nebo lidskou existenci. Tuto 

tématiku se zároveň snažíme reflektovat na pozadí kulturního kontextu doby, v níž Lorca žil a 

tvořil, a jejíž atmosféra do značné míry souzní s jeho vlastními niternými pocity.

Pojetí lidské existence zde zásadně ovlivňuje moment smrti, sledujeme tedy, jakým 

způsobem je smrt v daných dílech zobrazena a jaké motivy se s ní pojí, přičemž zde 

shledáváme podobnost mezi Lorkovým přístupem a některými myšlenkovými tendencemi 

daného období, především s filozofií Martina Heideggera. V této souvislosti se zaměříme také 

na autorův vztah ke křesťanství a využití křesťasnkých motivů v jeho básních a dramatech. 

V následujících kapitolách se soustředíme na motivy masky a formy, zabýváme se jednak 

problémem společenské přetvářky, jednak otázkou proměnlivosti lidského já v čase, dále pak 

momentem konfliktu různých složek lidské osobnosti. Zde uvádíme souvislost s teoriemi 

Henriho Bergsona nebo Sigmunda Freuda. Na závěr se krátce zaměříme na téma času ve hře 

Así que pasen cinco an͂os.

Cílem práce tedy je jednak porozumět některým zásadním motivům, které souvisí 

s problematikou lidské identity a jednak odhalit, jakým způsobem díla korespondují 

s všeobecným historickým a kulturním vývojem západní společnosti.

Abstract

The thesis focuses on two plays and one poetry collection by Federico García Lorca; El 

público, Así que pasen cinco an͂os and Poeta en Nueva York, which together form the New 

York cycle and represent a new and unique phase in his compositions both from the point of 

view of content and form. The thesis concentrates on several distinctive motifs and themes 

related to the problem of human identity; ie the motifs and themes which discuss how to 

understand the individual or the human existence. This topic is reflected in the cultural 

context of Lorca’s age, demonstrating that the atmosphere of the era corresponded with the 

author’s personal perspective.
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The interpretation of human existence is strongly determined by the moment of death, 

therefore, the representation of death in the works and the related motifs are discussed in the 

thesis. At the same time, the similarity of Lorca’s perspective with the philosophical ideas of 

the era is taken into consideration, with the emphasis on the philosophy of Martin Heidegger. 

In this context, we also focus on the author’s relation to Christianity and the use of the 

Christian motifs in his plays and poems.

In the following chapters, the motifs of mask and form are analysed. The thesis 

concentrates on the problem of the social mask, but also on the question of the changeability 

of self in the course of time and the conflict of different components of the self. The relation 

to the theories of Henri Bergson and Sigmund Freud is mentioned. Finally the last chapter 

discusses the theme of time in the play Asi que pasen cinco an͂os.

Therefore, the thesis aims to understand some of the essential themes and motifs 

related to the problem of the human identity and, at the same time, to find out how the works 

correspond with the historical and cultural evolution of western society.
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Úvod

Tato diplomová práce se soustředí na tři díla Federika Garcíi Lorky, dramata Publikum (El 

público), Až uplyne pět let (Así que pasen cinco an͂os) a sbírku Básník v New Yorku (Poeta en 

Nueva York). Díla představují specifickou fázi autorovy tvorby, která bývá někdy označována 

jako tzv. newyorský cyklus, jedná se tedy o práce, které alespoň částečně vznikaly během 

autorova pobytu v USA, a které zároveň představují určitý posun od děl předchozích. Autor 

se jednak více přibližuje současným avantgardním směrům, jednak zpracovává témata, 

s nimiž jsme se v jeho předchozí tvorbě nikdy nesetkali v tak intenzivní a osobní podobě. 

Newyorský cyklus vzniká na konci dvacátých let dvacátého století. Básník v té době 

pobývá v nejmodernější světové metropoli, která doslova zosobňuje charakter nově 

nastupující doby. Město odráží autorovu vnitřní krizi, která do jisté míry souzní s krizí celé 

kultury. Během Lorkova pobytu dochází ke krachu na Wall Street, který předznamenává 

začátek hospodářské krize, svět se ocitá mezi dvěma světovými válkami, poznamenán desiluzí 

z vědeckého i kulturního pokroku lidstva. Víru v humanismus a úspěchy člověka střídají sílící 

nacionalistické tendence v Německu. V důsledku mnoha společenských změn a rychlého 

technického vývoje postupně dochází k opouštění tradičních hodnot a k obtížnému hledání 

hodnot nových. Toto období zde nazýváme krizí evropského myšlení, jejíž počátek vidíme 

přibližně na konci devatenáctého století, kdy dochází k velkému technickému a vědeckému 

pokroku a zároveň ke zpochybňování tradičního křesťanského vnímání světa, což postupně 

vede ke vzniku nových filozofických a psychologických teorií a koncepcí, které budou 

stručně shrnuty v kapitole „Krize evropského myšlení“. To souvisí také s novým pohledem na 

člověka, vzniká potřeba najít nový způsob, jak definovat lidskou identitu, určit, co dělá 

jedince tím, kým je. Tato otázka se ukáže být značně problematickou, zdá se, že spolu 

s rozpadem jednotného a srozumitelného chápání světa dochází také k rozpadu jednotné 

osobnosti, člověka je nutné vnímat jako soubor vzájemně protichůdných tendencí, zároveň 

jako entitu, která se neustále mění, což znemožňuje nalézt a popsat její jednoznačnou 

podstatu. Právě tyto skutečnosti se výrazně odrazí v Lorkových dílech a budou hlavní náplní 

našeho zkoumání.

Autorův přístup k tématu identity je do značné míry určován jeho chápáním smrti, 

vědomím lidské konečnosti a opuštěním křesťanského nazírání světa, podstatnou částí naší 

analýzy bude tedy tvořit právě zobrazení a zpracování tématu smrti v daných dílech, 

zaměříme se rovněž na motivy spojené s autorovými vizemi posmrtného života. Dále se 
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budeme věnovat výkladu několika základních motivů souvisejících s problematikou lidské 

identity, těmi jsou motiv formy a zejména motiv masky, který hraje podstatnou roli především 

v Publiku, kde zachycuje hned několik významů, jež se zde pokusíme vyložit. V závěru se 

zaměříme rovněž na téma času, které je podstatné především pro druhé z dramat, a které 

rovněž souvisí s otázkou konečnosti lidské existence.

V Lorkově díle budeme hledat souvislost s některými myšlenkovými směry jeho doby, 

uvidíme, že jeho myšlení je v mnohém blízké existencialismu a jeho přístup ke smrti 

připomíná přístup Martina Heideggera, v oblasti identity jedince a problému jednoty lidského 

já se budeme mimo jiné odkazovat na Henriho Bergsona a pochopitelně také na Sigmunda 

Freuda. Skrze tyto souvislosti se pokusíme ozřejmit, jakým způsobem Lorca souzní s krizí 

evropského myšlení a jak se v jeho díle odráží obecné tendence daného období, zaměříme se 

rovněž na souvislost s aktuálními uměleckými směry. Je však třeba upozornit, že se 

nesnažíme vykládat Lorkovo dílo z perspektivy jednotlivých filozofických teorií ani 

nechceme zabíhat do rozsáhlých filozofických analýz, spíše shledáváme, v čem autorovo 

subjektivní vnímání skutečnosti odpovídá soudobým kulturním tendencím, přičemž nám jde 

vždy především o výklad Lorkova díla samého.



8

1. Krize evropského myšlení

Výraz krize označuje „těžkou, svízelnou situaci, potíž a zmatek, rovněž ale i rozhodující 

chvíli, obrat ve vývoji nebo nebezpečný stav vývoje.“1 Jedná se o období zpochybňování 

starých, do té doby platných a přijímaných konceptů a objevování konceptů nových. Tento 

přerod s sebou přináší také pocit nejistoty a úzkosti. Hovoříme-li o krizi evropského myšlení, 

máme na mysli období, které lze přibližně situovat na konec devatenáctého a začátek 

dvacátého století a pro které platí mnohé z těchto charakteristik. Dané slovní spojení jednak 

upomíná na Husserlovu Krizi evropských věd, jednak odkazuje k titulu knihy J.W. Burrowa, 

Krize rozumu aneb Evropské myšlení 1848-1914, která zkoumá stav západní kultury v období, 

jež bylo v mnohém stěžejní pro následující vývoj společnosti. Autor upozorňuje, že v dané 

epoše vzniká množství mocných a módních konceptů: vědecký zákon, evoluce, dělba práce, 

soutěž, umělecké dílo, mýtus a nevědomí. Myšlení společnosti bylo podle něj ovlivněno třemi 

souvisejícími kontexty - společenským, politickým a kulturním. Na rovině politické dochází 

k nástupu demokracie a zavádění všeobecného volebního práva pro muže, tedy i vzestupu 

socialistických stran, což přivádí k úzkosti střední třídu, která se cítí být ohrožena možným 

nástupen vlády mas.  

Podle Burrowa je úzkost posilována i dalšími kontexty, z nichž jedním je růst 

velkoměst, v přeplněných metropolích se ztrácí význam jednotlivce, archetypem je Londýn a 

Paříž. Město představuje prvořadý sociální obraz období - nabízí lákadla i hrůzy, je plné 

sociální a mravní zkaženosti, děsí svou odosobněností.

To souvisí s třetím kontextem, který Burrow označuje jako mravní a duchovní 

vzduchoprázdno, na které začali vzdělanci i široké masy pohlížet jako na dobu 

pokřesťanskou, ačkoliv upozorňuje, že tento vývojový trend sahá až do doby osvícenství 

v osmnáctém století. Na místo křesťanství nastupují různé alternativy jako humanitární 

internacionalismus nebo lidový nacionalismus, objevuje se potřeba křesťanství něčím 

nahradit, s čímž souvisí nutnost vytvořit novou koncepci „já“. 2

Je nasnadě, že změny odehrávající se v období, které Burrow sleduje, výrazně 

nasměrovaly následující vývoj společnosti, kultury a filozofie. Jako odpověď na tyto změny 

                                               
1 Slovník cizích slov [online] [cit. 20.12.2013] Dostupné z: <http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/krize-krise>
2 Burrow, J.W. Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1996, přel. Tomáš Suchomel. s. 8, 9.
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vzniká roku 1936 také dílo Edmunda Husserla Krize evropských věd a transcendentální 

fenomenologie. 

Autor se zde táže, jak mohlo při velkolepém rozvoji moderních věd přece jen dojít k 

jejich krizi, jež je zároveň krizí evropského lidství, a následně shrnuje v čem tato krize 

spočívá a v jaké situaci se nachází moderní člověk.

Husserl spatřuje na přelomu století obrat ve všeobecném hodnocení věd: „Obrat se 

týká toho, co věda vůbec znamenala a může znamenat pro konkrétní lidský život. Veškerý 

světový názor moderního člověka ve druhé polovině 19. století určovaly výhradně pozitivní 

vědy a jimi vyvolaná „prosperity“, jimiž se moderní člověk nechal oslepit. Mělo to za 

následek lehkovážné odvracení od otázek, jež jsou pro pravé lidství rozhodující. Vědy o 

pouhých faktech vytvářejí lidi vidoucí jen fakty. K obratu ve veřejném hodnocení došlo 

nevyhnutelně zvláště po válce a ten vyústil u mladé generace v přímo nepřátelskou náladu. 

V našich životních úzkostech, jak slyšíme, nemá nám tato věda co říci […] vylučuje otázky o 

smyslu nebo nesmyslnosti celé lidské existence […] abstrahuje od veškerého subjektivna.“ 3

Věda se podle Husserla orientuje pouze na studium, zjišťování a upřesňování fakt, ta 

jsou ale odtržená od tzv. „přirozeného“ světa, světa ve kterém žijeme a s kterým se každý den 

potýkáme, nashromážděná data nám v podstatě nic neříkají o životě, o nás, o smyslu 

existence. Zatímco v období osvícenství a pozitivismu skutečně panovalo přesvědčení, že 

věda je schopna zodpovědět všechny důležité otázky, které si lidstvo klade, nyní dochází 

k všeobecné desiluzi, věda se člověku vzdálila, nabízí svět objektivních pravd, zatímco 

situace každodenního života jedince je subjektivní a relativní: „Vědy uznávají za pravdivé jen 

to, co je objektivně zjistitelné, dějiny nedávají jiné poučení, než že veškeré útvary duchovního 

světa, životní svazky, normy, ideály, jež kdy byly oporou lidem, se tvoří a opět rozplývají 

jako prchavé vlny.“4 Spolu s vědou se dostává do stavu krize filozofie, jejíž zkoumání 

metafyzických otázek bylo pozitivistickým přístupem omezeno, ne-li vymýceno. Tato krize 

podle Husserla odhaluje „krizi samého evropského lidství v celém smyslu jeho kulturního života 

a v celé jeho existenci.“5

Technika a věda tedy nepřináší odpověď na všechny otázky a nepřináší je již ani 

náboženství, jehož vliv a důvěryhodnost s nástupem osvícentsví postupně slábne a jak ve vědě 

tak ve filozofii je stále více zpochybňováno. Náboženství se pro mnohé stává pouhou iluzí, 

tak se o něm vyjadřuje Freud ve svém spise Nespokojenost v kultuře, kde tvrdí: „Pro iluzi je 

                                               
3 Husserl, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 1972. přel. O. 
Kuba.  s. 27.
4 Ibid., s. 28.
5 Ibid., s. 34.
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charakteristické, že se odvozuje z lidských přání, blíží se v tomto ohledu psychiatrické 

diagnóze bludu […]“6 Freud považuje za velmi nápadné, že křesťanství prostředkuje právě ty 

hodnoty a skutečnosti, po kterých člověk přirozeně touží: „Říkáme si, že by jistě bylo krásné,

kdyby existoval bůh jako stvořitel světa a dobrotivá prozřetelnost, kdyby svět měl mravní řád 

a kdyby byl posmrtný život, ale je přece velmi nápadné, že to je vše takové, jak si to musíme 

přát.“7 Náboženství je podle něj projevem infantilismu společnosti, kdy vztah k Bohu kopíruje 

vztah k vlastnímu otci. Tento stav je nutné překonat, je třeba vstoupit do „nepřátelského 

světa“ a naučit se žít i bez Boha, což Freud nazývá výchovou k realitě. 

Freud se vyjadřuje rovněž k problému kultury, s jejímž stavem je podle něj společnost 

stále více nespokojena. Jedinec totiž zjišťuje, že veškerý technický a vědecký pokrok, kterého 

lidstvo dosáhlo, ho nečiní o nic šťastnějším než člověka primitivního, ke kterému se nyní 

naopak často obrací jako k ideálu přirozeného způsobu života. To, co člověk ke štěstí 

potřebuje, je podle Freuda především dosažení slasti, v tom mu ovšem často brání 

společenské normy a předsudky.

V samém závěru prohlašuje za osudovou otázku lidstva to, zda se kulturnímu vývoji 

podaří zvládnout poruchy soužití zaviněné lidskou agresivitou a pudem sebezničení, ten je 

podle něj jedním ze základních lidských instinktů. Současná doba totiž dospěla v ovládnutí 

přírodních sil tak daleko, „že se s jejich pomocí mohou vyhladit do posledního.“ Odtud pak 

plyne dnešní neklid, nešťastnost a úzkostné nálady.8

V momentě, kdy lidstvo ztrácí všechny opěrné body, vyvstává otázka po samé podstatě 

existence, po charakteru a smyslu bytí. Tuto otázku si roku 1927 pokládá Heidegger, ve své 

stěžejní práci Bytí a čas.

Filozofie existence vidí jedince izolovaného od společnosti a dějinného vývoje, 

jedince plného úzkosti, pocitu nesmyslnosti a odcizení. V „nicotě“ světa, kterého je součástí, 

světa bez jasných hodnot a jasného smyslu, musí sám a na základě své vlastní volby 

dosáhnout sebeuskutečnění. Pro Heideggera je podmínkou tohoto sebeuskutečnění, které 

nazývá autentickým bytím, vědomí vlastní smrtelnosti, smrt se totiž stává jedinou jistotou, 

jedinou pravdou.9

                                               
6 Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek, 1998. přel. L. Hošek. s. 31.
7 Ibid., s. 32, 33.
8 Ibid., s. 142.
9 Thurner, Rod, Schmidinger. Filosofie 19. a 20. století III. Filosofie života a filosofie existence. Praha: 
OIKYMENH, 2009. přel. M. Petříček. s. 276-321.
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Krizi evropského myšlení tedy charakterizuje ztráta víry v určité myšlenkové koncepty, které 

se do té doby jevily jako jednoznačné a o které se jedinec mohl opírat, je to jednak postupná 

ztráta víry v náboženství, jednak ztráta víry v neomylnost vědy a schopnost člověka 

odpovědět na všechny zásadní otázky existence. Vzniká tedy potřeba hledat nový pohled na 

samou podstatu skutečnosti a jedince, na jeho místo ve světě.

Bezpochyby bychom mohli jmenovat množství dalších filozofických konceptů, které 

se vztahují k tomuto období, šlo nám zde ovšem zejména o uvedení základních rysů, které 

utváří atmosféru doby, v níž García Lorca žil a kterou vstřebával. Jeho dílo se nesnaží vědomě 

tento stav reflektovat, Lorca je autor spíše intuitivní a subjektivní, nicméně spjatost s danou 

epochou a určitým historickým vědomím je zde evidentní, a právě v jejím intuitivním, 

osobním zobrazení tkví pozoruhodnost jeho tvorby.
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2. Krize evropského myšlení a moderní umění

Krize evropského myšlení se přirozeně výrazně projeví také v umění, které reaguje jednak na 

společenské změny a historické události, jednak na nové myšlenkové proudy a teorie. 

Dochází tak k nástupu modernismu a posléze avantgardy, přičemž pro všechny nové směry je 

charakteristický výrazný odklon od tradičního přístupu k umění. Rozboření starých 

myšlenkových konceptů vyžaduje od umělců nový přístup ke skutečnosti a hledání nových 

forem vyjádření. Podle Burrowa se například modernismus zabýval narušováním sériového 

charakteru logiky a vyprávění a „zpochybňováním technik zobrazení (jak verbálního, tak 

vizuálního), jimiž byla udržována iluze světa stálých charakterů a věcí ovládaných smysly a 

příčinností. Život, jak je zakoušen, a obzvláště moderní zkušenost městského života s jeho 

pohybujícími se davy a dopravním ruchem, tomu odporuje“.10

Skutečnost přestává být jednoznačnou a srozumitelnou a k tomu, abychom ji pochopili 

nebo se jejímu pochopení přiblížili, je nutné zcela změnit náš přístup, jak říká Husserl, 

„vymanit se z tradičního způsobu myšlení“:

„Je těžké vymanit se z tradičního způsobu myšlení, uvědomit si všechny duchovní bariéry, které 

uzavírají obzory našeho myšlení a srážejí je v rozletu, je velice těžké se v plnosti a svobodně zhostit 

filozofických problémů, které jsou výsledkem boření těchto bariér a otevírání nových obzorů. Ale o 

nic menšího tu nejde. […] To, co je nezbytné, je naprosto změněný přístup, odlišný od přirozeného 

způsobu prožívání a myšlení.“11

K zobrazení skutečnosti nebo pravdy už nestačí pouhé kopírování reality, respektive toho, co 

bylo dosud vnímáno jako realita, s tímto vědomím vzniká například abstraktní umění. 

Avantgardní malíři jsou přesvědčeni, že to, co se odehrává před našima očima, není tak 

podstatné jako to, co je ukryto kdesi za vnějšími jevy, a jejich cílem je tudíž přiblížit se této 

skryté a pravdivější skutečnosti.

Moderní umění a avantgarda byly rovněž ovlivněny myšlenkami Henriho Bergsona, 

jehož pojetí času a lidské mysli se stalo inspirací pro antirealistický způsob tvorby jakožto 

niternějšího a skutečnějšího znázornění světa. Podle Bergsona umění umožňuje zbavit se 

vlastní mechanické strnulosti a objevit své autentické a svobodné bytí. Skrze umění se 

                                               
10 Burrow, s. 262.
11 Edmund Husserl: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. 1913, cit. dle: Rookmaaker, H. R. 
Moderní umění a smrt kultury. Praha: Návrat domů, 1996, s. 98–99, přel. E. Hoznauerová.  
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můžeme dostat ke svému niternému já, pro jehož existenci je charakteristické „trvání“ 

(durée). Abychom toho dosáhli, musíme se zbavit forem vnějšího světa a matematické 

časovosti, což nás přivádí k nerealistickému nebo abstraktnímu umění. Takto přistupovali 

k tvorbě například futuristé, kteří se snažili zobrazit simultánní skutečnost pomocí 

prostupujících se ploch a předmětů na obraze, čímž se vlastně snažili o zachycení „trvání“,

které je schopné vnímat pouze naše vnitřní já.12  

Výraznou odpovědí na období krize představoval expresionismus, jehož stopy jsou 

patrné i v Lorkových dílech, zejména v jeho dramatech, budeme mu tedy věnovat o něco více 

pozornosti. Expresionismus lze vnímat jako revoluční reakci na krizi moderní doby, pocity, 

s kterými se expresionisté potýkali, vyjadřuje prohlášení jednoho z představitelů hnutí, Hugo 

Balla:

Bůh je mrtev. Jeden svět se zhroutil […] Náboženství, věda i morálka jsou úkazy vyvolané k existenci 

úzkostnými stavy primitivních národů. Hroutí se tisíc let kultury. […] Smysl světa je pryč […] 

Propukl chaos […] Člověk ztratil svůj nebeský vzhled, změnil se v matérii, náhodu, konglomerát, 

zvíře, šílený výtvor náhlých, nevhodných a těkavých myšlenek. Člověk přišel o zvláštní postavení, jež 

mu bylo zaručováno rozumem.13

Podle Richarda Murphyho se jedná o období, kdy je společnost zmítána pocity mravních 

zmatků a diskontinuity, které se stávají symptomem hlubšího epistemologického zlomu. 

Upozorňuje, že díky Nietzschemu, ale také Machovi, Vaihingerovi a Freudovi je konvenční 

společenský diskurz a jeho nejuctívanější složky podroben přísnému průzkumu, přičemž 

vychází najevo,  že „žádný filozofický systém, jehož tématem je člověk a společenská realita, 

není ukotven v žádném přírodním zákoně a představuje pouhý úvahový a významotvorný 

nástroj, má status pouhé hypotézy anebo užitečné fikce.“14

Expresionisté se cítí být uzavřeni v této ideologické soustavě fikcí, které omezují 

zkušenost a vyvolávají pocit odcizení od „pravého“ bytí.15 V momentě, kdy se tyto fikce 

rozplynou, bude jedinec vystaven nicotě: „A když už spotřebujeme všechny omyly? Pak sedí 

                                               
12 Jelínková, Alena. Ke vztahu filozofie a moderního výtvarného umění. Brno, 2012. 112 s. Magisterská 
diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filosofie. s. 30. Autorka upozorňuje, že 
vztahem Bergsonovy filozofie a moderního umění se zabývá Václav Černý ve své eseji: Ideové kořeny 
současného umění. In: Václav Černý, Tvorba a osobnost I. Praha: Odeon, 1992, s. 303–355.  
13 Murphy, Richard. Teoretizace avantgardy. Modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Brno: Host, 
2010. přel. M. Pokorný. s.55. 
14 Ibid., s. 56-57.
15

Murphy, s. 56-57.
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proti nám, poslední společník, / Nic.“16 Toto vědomí vyvolává silnou existenciální úzkost, 

pocit nicotnosti a nesmyslnosti:

My už nežijeme, jsme už jen žiti. Nejsme už svobodni, nejsme už s to se rozhodnout. […] 

Člověk už nemá duši, příroda je odlidštěna. Nebylo dosud epochy rozvrácenější zoufalstvím, hrůzou 

ze smrti. Nikdy nebyl svět pohroužen do tak hrobového mlčení. Nikdy nebyl člověk tak nicotný. 

Nikdy mu nebylo tak úzko. Nikdy nebyla radost vzdálenější a svoboda mrtvější. To, co tu slyšíme, je 

úzkostné volání: Člověk volá po své duši, celá naše doba je jediný výkřik zoufalství. Také umění volá 

do nejhlubší tmy, volá o pomoc, volá po duchu: je to expresionismus.17

Odhalování a popírání ideologických fikcí nutí umělce reinterpretovat svět a hledat jiné 

reality, vytvářet diskurzy oproštěné od sublimity, estetizace i organické formy. 

Murphy tvrdí, že zatímco jiná literární díla reprodukují přirozený svět a snaží se 

zahladit stopy své uměleckosti, aby se co nejdokonaleji podobala přírodě, expresionistický 

text okázale staví najevo vlastní artificialitu a vykonstruovanost, oslavuje svrchovanou 

autonomii vědomí. V poezii je typickým příkladem expresionistické estetiky zobrazení 

přírody, která byla dosud výrazně idealizována, konvenční romantické motivy už nejsou čistě 

krásné, ale stávají se hrozivými nebo nechutnými: „nebe je jak modrá medůza/země je jako 

tučná nedělní pečeně.“18

V expresionistickém dramatu je jednou z charakteristických forem tzv. „epika“, tvůrčí 

metoda oblíbená zejména u Bertolda Brechta nebo Alfreda Döblina. Jednotlivé části dramatu 

zde nejsou podřízeny celku, získávají strukturní a sémantickou autonomii. Tím se oslabuje 

nebo mizí konvenční lineární uspořádání, dramatické napětí a dojem kauzality, dílo má tak 

složitější a méně srozumitelnou strukturu, což nutně vyžaduje jiný a uvážlivější přístup 

publika. Jednotlivé scény lze interpretovat samostatně, dílo tak nevyvolává dojem pevné a 

nenarušitelné skutečnosti.19

Něco podobného bychom mohli říci o struktuře Publika, které se po prvním přečtení 

může jevit jako značně nesrozumitelné a nekoherentní. Ačkoliv zde můžeme vysledovat 

logický a lineární děj, způsob jeho podání se značně liší od tradičního dramatu, některé scény 

je složité zařadit jak časově tak z hlediska významu, například obraz v římské ruině sice 

                                               
16 Ibid., s. 58.
17

Hermann Bahr. Expresionismus. Citováno dle: Jelínková, s. 51. 
18 Murphy., s. 60.
19 Ibid., s. 25.
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navazuje na hlavní děj, ale stojí v podstatě mimo něj, lze jej chápat právě jako zobrazení jiné 

reality, než je ta vnější, srozumitelná. S tím souvisí další charakteristika expresionistického 

dramatu, Murphy píše, že proces desakralizace přesune důraz na psýchu jakožto jediné 

zbývající sídlo neposkvrněných duchovních a etických hnutí. Expresionistické divadlo tedy 

dramatizuje subjektivní hnutí mysli, čímž však „nesměřuje k uvolnění individuální represe, 

nýbrž k veřejně platnému rozvinutí stavů, které společnost odmítá uznat“, kritizuje tak 

měšťácké konvence, a upozorňuje na existenci „potlačených, etických a psychických sil“ a 

zobrazuje tak mechanismy represe, které společnost vytváří.20

I zde vidíme souvislost s Lorkovými dramaty, zejména pak s Publikem, jehož hlavním 

tématem je společenská přetvářka a problematika homosexuality, která je pro veřejnost 

nepřijatelná, a jejíž zobrazení na jevišti vyvolá v publiku agresivní reakci.

Expresionistickými rysy v Lorkově dramatu se ve své eseji zabývá Carlos Jerez-

Farrán, který obhajuje názor, že Publikum má  nejblíže právě k expresionismu, ačkoliv bývá 

většinou spojováno se surrealismem. Pro expresionisty je například charakteristická snaha 

objektivizovat a dramaticky vyjádřit vnitřní, subjektivní děje tak, aby se zpřístupnily ostatním, 

tedy divákům dramatu.21 Podobně v Publiku lze většinu scén považovat za děje odehrávající 

se uvnitř Režisérovy mysli, nebo v Así que pasen cinco an͂os v mysli Mladíkově, přičemž 

další postavy reprezentují různé složky jejich osobnosti.

Další podobnost bychom našli v přístupu k dramatickým postavám, ty 

v expresionistických hrách obvykle nereprezentují individuální osobnost, nýbrž typ, stávají se 

tak vizuálním zobrazením určité myšlenky, což autor přirovnává ke španělskému baroknímu 

divadlu, s nímž byl Lorca dobře seznámen. I jeho postavy reprezentují typy, proto jsou také 

často označena genericky a ne vlastními jmény, např. Hombre 1, Amigo 1, Joven, Director, 

Novia…22

Souvislost najdeme také v dekoracích a kulisách Lorkových dramat.  Například 

rentgen, který se objevuje na začátku a na konci Publika, má podle Waltera Sokela 

expresionistům sloužit jako „oko, kterým zaznamenávají dynamickou podstatu své doby“23, 

jedná se tedy o typicky expresionistický symbol. Běžnými rysy expresionistických dramat je 

                                               
20

Jerez-Farrán, Carlos. La estética expresionista en El público de García Lorca, ALEC, 1986, vol. 11, núm. 1-2. 
s. 111-127.
21 Dahlstrom, Carl: „The expressionist seeks to give meaning to all that happens within the ego to grasp into the 
chaos of the unconscious and bring to the light of cosciousness whatsover meaning there is to this existence of 
ours.“ Citováno z: Jérez-Farán, Carlos., s. 118.
22 Jérez-Farrán, Carlos., s. 119.
23 „[…] eye for detecting dynamic essence of their time“. Jerez-Farrán, Carlos., s. 119.
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množství masek, kostýmů a záměrná artificialita, což je rovněž charakteristické pro Publikum,

kde vystupuje například Julie s ňadry z celuloidu.

Lorca byl bezpochyby ovlivněn také expresionistickým filmem, jehož výrazným 

představitelem je Metropolis od Fritze Langa. Film prezentuje apokalyptickou vizi moderního 

velkoměsta a mnohé z jeho obrazů připomínají výjevy z Básníka v New Yorku. Podobně jako 

některé z básní kritizuje kapitalismus a sociální nerovnost a prezentuje člověka, který 

v moderní, přetechnizované době ztrácí svou individualitu a stává se součástí mašinérie. 

Významným expresionistickým filmem je také fantastický Kabinet doktora 

Caligariho. Ten je založen podobně jako Publikum na zdvojování postav a násobení identit.

Podle Murphyho tato tendence vytvářet dvojníky, podvojné významy a dvoutvářnost 

podkopává konvenční racionalitu, která chce mezi postavami a událostmi stanovit jasné 

hranice. Tento postup pak jednak naráží na krizi, jež zasáhla integritu poznání a jevů, a navíc 

vyjevuje, že samo zpodobnění coby formální systém se vyznačuje dvoutvářností a 

mnohoznačností.24

Můžeme tedy říci, že s expresionismem Lorca sdílí vědomí nejasnosti vnější reality i 

ztrátu víry v integritu lidské osobnosti, přičemž tyto pocity pramení z pocitu absence opěrné 

jednotící ideologie, jakou bylo křesťanství. Autor podobně jako expresionisté dramatizuje 

děje v lidské mysli, zasazuje se za autonomii umění a staví se proti maloměšťáckým 

konvencím.

Nicméně Lorkova nemožná dramata a sbírka Básník v New Yorku bývají nejčastěji spojována 

se surrealismem, který byl v autorově tvůrčím období velmi aktuální a ke kterému měl přístup 

skrze přátelství se Salvadorem Dalím a dalšími členy hnutí. Lorkova estetika je skutečně 

velmi podobná estetice surrealistické, například v jazyce i v dekoraci nemožných dramat 

najdeme množství motivů, které připomínají surrealistické obrazy.

Surrealismus navazuje na předchozí avantgardní proudy a podobně jako oni vychází 

z myšlenek a událostí daného období. Zde je patrný především vliv Freudových teorií a 

koncepce nevědomí, jež se surrealisté pomocí různých tvůrčích metod snaží osvobodit a 

dostat na povrch. Podobně jako další směry se tedy pokouší odhalit jinou, vnitřní skutečnost 

nebo nadskutečnost, která je odlišná od té vnější, racionálně vnímané, a zpochybňují tak 

existenci jasné a rozpoznatelné reality: 

                                               
24 Ibid., s. 188-190.
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„Věřím, že v budoucnu splynou zdánlivě tak protikladné stavy jako je sen a skutečnost, v jakousi 

absolutní skutečnost, v nadskutečnost, můžeme-li to tak říci. Směřuji k dobytí této nadskutečnosti, jsa 

si jist, že se ho nedočkám, ale příliš málo myslím na svou smrt, než abych se netěšil alespoň trochu z 

posedlosti touto představou.“25

Surrealismus tedy představuje další z reakcí na krizi racionality a ještě více než další směry, 

možná s výjimkou dadaismu, se od ní snaží zcela oprostit. Je příznačné, že obě tato hnutí 

vznikají během a po první světové válce, která zasadila víře v rozum největší ránu. Ovšem 

zatímco dadaismus je založen čistě na náhodě a hlásá tak naprostou anarchii a absenci 

jakéhokoliv smyslu, surrealismus se obrací do lidského nitra, kde hledá pravdy racionálně 

neuchopitelné a dosud netušené.

Surrealitická tvorba je tudíž založena na volných asociacích, díla mají vznikat bez 

jakékoliv logické kontroly. Lorca přiznává, že vliv surrealismu je v jeho pracích zřejmý, 

nicméně se k němu nehlásí a upozorňuje, že postupuje zcela jiným způsobem než surrealisté. 

Rovněž mnozí teoretici dospívají k podobnému závěru, například María M Gómez ve své 

reflexi Publika tvrdí, že se zde nepochybně nabízí souvislost se surrealismem, drama se však 

zároveň se vyznačuje promyšlenou strukturou a určitou logikou v použití symbolů, což 

dokazuje, že iracionální povaha díla je pouze zdánlivá a při bližším prozkoumání textu a 

rozluštění určitých kódů vyprchá.26

Lorca se zmiňuje o své „nové spirituální metodě“, o níž si uvědomuje, že může 

vykazovat jistou podobnost se surrealismem, nicméně toto spojení popírá a upozorňuje na 

logiku, s kterou jeho dílo vzniká: „Zde ti posílám ty dvě básně. Doufám, že tě potěší. Odpovídají 

mé nové, spirituální technice, emoce čistá až na kost, zproštěná logické kontroly, ale, pozor!, pozor!, s 

ohromnou poetickou logikou. Není to surrealismus, pozor! vznikly s tím nejjasnějším vědomím.“27

                                               
25 Breton, André. Surrealistický manifest. Převzato z časopisu Analogon, 16/1996, Sen, vize s skutečnost, str. I -
X. [online] [cit. 4-2-2014] Dostupné z: <http://www.ceskaliteratura.cz/dok/msur.htm>
26

Vlastní překlad (i nadále se bude jednat o vlastní překlad, není-li uvedeno jinak) „El público ofrece, 
incuestionablemente, relación con el surrealismo; sin embargo, ostenta, al mismo tiempo, una calculada 
estructura y una logica simbólica que evidencian el carácter aparencial de su irracionalismo: el falso ambiente 
ilogicista del drama deja de serlo cuando se profundiza en sus claves textuales.“Valero, Encarna Alonso. La 
Tragedia Del Nacimiento: El Teatro De Federico Garcia Lorca. Granada: Atrio,
2008, s. 74.
27 „Aquí te mando los dos poemas. Yo quisiera que fueran de tu agrado. Responden a mi nueva manera 
espiritualista, emocion pura descarnada, desligada del control logico, pero, ojo!, ojo!, con una tremanda logica 
poetica. No es surrealismo, ojo! la consciencia más clara los ilumina.“ Ibid., s. 78.
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Lorkovy symboly a metafory jsou často obtížně srozumitelné, nicméně nevznikají nahodile, 

ale po pečlivé úvaze. Autor se tedy inspiroval surrealistickou estetikou, která spojuje zdánlivě 

nesouvisející objekty, nepřevzal však surrealistický přístup ke tvorbě.

Lorkův vztah k surrealismu se tedy podobá přístupu dalších španělských autorů, jakými byli 

např. Vicente Aleixandre nebo Rafael Alberti, kteří se jím rovněž nechali inspirovat, nikdy jej 

však nepřijali za svůj. Koneckonců koncepce surrealismu založená na čistém automatismu je 

především Bretonovou koncepcí, přičemž množství dalších umělců, kteří se k hnutí hlásili, 

včetně Dalího, se jí zcela nepřizpůsobovala. Nicméně v Lorkových dílech podobně jako u 

surrealistů sledujeme zájem o lidské nevědomí, které se projevuje prostřednictvím snu a 

v němž se setkávají různé složky lidské osobnosti, hry lze z části vykládat na základě 

Freudových teorií. V obou dramatech je například možné interpretovat několik postav jako 

jednotlivé složky hlavního hrdiny, což je jev typický právě pro prostředí snu. Na podobnost se 

surrealismem upozornil už Lorkův přítel Ángel del Río, který si všiml, že již v první ze 

zveřejněných scén je vyjádřena poetická myšlenka zástupných forem, základ celé 

surrealistické estetiky. 28

Co se týče surrealistického dramatu, Lorca mohl být ovlivněn Jeanem Cocteau, který bývá 

uváděn jako představitel daného žánru a jehož Orfea (Orphée) hrála v roce 1928 v Madridu 

skupina Caracol pod vedením Rivase Cherifa, hra se dokonce  stala jednou z hlavních událostí 

sezóny. Je možné, že Lorku Cocteauovo drama inspirovalo k napsání Publika, v obou hrách 

nacházíme množství podobných prvků, v Cocteauově hře dochází stejně jako u Lorky k 

prolínání prostředí a postav a míšení reálného a nereálného světa, hrdinové Orfea prochází 

skrze zrcadla ze světa živých do podsvětí, dále například v obou dramatech vystupuje kůň,

který vykazuje určité lidské vlastnosti. Pro obě hry je zásadní téma lásky, a to takové, která

nemusí nutně vznikat jen mezi ženou a mužem ani mezi dvěma lidskými bytostmi.29

Pozoruhodná je souvislost mezi Strindbergovými dramaty a Lorkovou hrou Así que pasen 

cinco an͂os, o které píše ve svém článku Antonio F. Cao. Strindberg je považován za 

předchůdce expresionismu i surrealismu, zejména proto, že jako jeden z prvních moderních 

autorů vytvořil dramata odehrávající se v prostředí snu nebo lidského nevědomí. V jeho Snu

                                               
28 „en la primera de las escenas publicadas se formula ya la idea poética de suplantación de formas, base de toda 
estética surrealista.“ Jerez-Farrán, Carlos., s. 113.
29 Millán., s. 82.
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je podobně jako v Lorkově hře důležité téma času a čekání, hrdina čeká celé roky na svou 

vyvolenou, která stále nepřichází.30

Cao zmiňuje také ruského avantgardního dramatika Nikolaje Jevreinova, jehož 

dramata se odehrávají v mysli hlavního hrdiny a nezobrazují objektivní realitu, nýbrž 

jednotlivé složky lidské mysli, hry jsou výrazně ovlivněny Freudovou psychoanalýzou.31

Cílem této kapitoly bylo mimo jiné ukázat, že způsob, jakým Lorca přistupuje k tématům, 

jimiž se nadále budeme věnovat, není zcela ojedinělý, nýbrž vychází z aktuálního uměleckého 

kontextu, a zároveň předvést, jak tento kontext souvisí s myšlenkovými koncepty, kterými 

jsme se zabývali v předchozích kapitolách.

Můžeme říci, že tak, jako Lorca vstřebává filozofické postoje a myšlenkové tendence 

své doby, vstřebává rovněž aktuální tendence umělecké, přičemž v obou případech není tato 

inspirace vždy zcela vědomá nebo cílená nebo řekněme systematická, autor hledá vlastní 

tvůrčí metodu, která by mu umožnila co nejlepší vyjádření jeho vlastních myšlenek a 

avantgardní směry, se kterými je dobře seznámen a v blízkém kontaktu, přizpůsobuje svým 

vlastním potřebám.

S expresionismem a avantgardou ho pojí nový a revoluční přístup k umění, snaha 

dosáhnout nové a pravdivější formy, vystoupit proti společenským konvencím a konvenčnímu 

vnímání reality, což pochopitelně souvisí s bořením starých konceptů v rovině filozofické a 

kulturní v období krize evropského myšlení. Pro všechny nové umělecké směry je tak jako pro 

Lorku podstatná orientace na lidské nitro, komplexnější chápání jedince i vnější skutečnosti, 

což vede k problematizaci člověka jako jednoznačné a koherentní entity, a což nás nutně 

přivádí k tématu lidské identity.

                                               
30 Cao, Antonio F. Así que pasen cinco an͂os de Federico García Lorca: Teatro y antiteatro. AIH Actas IX, 1986. 
Centro Virtual Cervantes. s. 187. [online] [cit. 10-2-2014] Dostupné z: 
<http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/09/aih_09_2_020.pdf> 
31 Ibid., s. 189.
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3. Pojem a pojetí lidské identity

Pojem identita nebo, chceme-li, totožnost, je ve filozofické terminologii definován jako 

rovnost, stejnost předmětu se sebou samým, k čemuž ovšem autoři Filozofického slovníku

nakladatelství Svoboda dodávají: „protože se materiální svět neustále mění, neexistují věci, 

které by byly absolutně samy se sebou totožné, a to ani ve svých podstatných základních 

vlastnostech. […] Každá totožnost věcí je dočasná, pomíjivá, kdežto jejich vývoj, změna, je 

absolutní.”32 Identita se pak stává abstraktní, ideální vlastností. S tímto problémem se setkáme 

i v kontextu lidské identity, které byla podle A. R. Laceyho, který hovoří o tzv. personal 

identity, věnována v rámci dané problematiky obzvláštní pozornost. Pojem lidská identita 

souvisí s otázkami jako kdo je jedinec, jaký je vztah mezi myslí a tělem, jakou roli hraje 

paměť a charakterové vlastnosti,33 tedy s otázkami, které vzbuzovaly zájem myslitelů od 

počátků dějin. 

Postupným vývojem pojetí jedince a jeho identity se zabývají také Martin Raymond a 

John Barresi v publikaci Rise and fall of Soul and Self, přičemž teorie o osobní identitě zde 

chápou jako teorie, které vysvětlují, proč jedinec nebo osobnost (self) v určitém momentu je 

anebo není tím samým jedincem nebo osobností jako v momentu jiném.34

Problematika lidské identity se navíc ze své podstaty vypořádává s nejzazšími 

otázkami existence, ptáme-li se, co definuje jedince, co je jeho podstatou a zda ta může 

překonat změny k nimž dochází v průběhu času, musíme se nutně ptát, jakou roli v této 

souvislosti hraje konečnost nebo případná nekonečnost lidského života.

Podle jedné z teorií, které vznikly ve starověkém Řecku, je lidské já – jeho psyché 

nebo duše, součástí neměnného světa idejí, což zaručuje její nesmrtelnost. Tento pohled si 

osvojil Platón a následně  křesťanství a ovlivnil řadu západních myslitelů.35 Po staletí byla 

tedy nejniternější podstata jedince - jeho duše, vnímána jako něco trvalého a vnitřně 

sjednoceného, nicméně s příchodem moderní doby dochází ke zpochybňování křesťanských 

teorií a s tím i ke zpochybňování jednoty a trvalosti lidské mysli nebo lidského já. 

Nekonečnost a sjednocenost lidské duše je nahrazena konečností a nedokonalou jednotou 

těla.36 Raymond a Barresi dále poznamenávají, že zatímco dříve existovala jednotná teorie 

                                               
32 Peluška, Bendlová, et.al. Stručný filozofický slovník, Praha: Svoboda 1966. s. 488.
33 Lacey, A.R. A Dictionary of philosophy. London: Routledge, 2001. s. 140.
34 Raymond, Martin, Barresi, John. Rise and Fall of soul and self. New.York: Columbia University Press, 2006. 
s. 2.
35 Ibid. s. 4.
36 Ibid. 
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stejně jako jednotné já, nyní se teorie tříští stejně jako se tříští lidská osobnost. Ze stavu, kdy 

byla existence duše považována za nezpochybnitelnou pravdu, jsme dospěli do stavu, kdy 

lidské já jako takové lze považovat za fikci.37

K současné situaci začíná evropské myšlení výrazněji spět na konci devatenáctého a 

začátku dvacátého století a to nejen v oblasti filozofie, ale rovněž v nově vznikající 

psychologii. Už podle Augusta Comta se Descartes a další metafyzici mylně snažili zachovat 

představu jednoty toho, čemu říkali lidské já tak, aby korespondovala s křesťanskou 

představou jednoty duše, této představě podle něj však chybělo vědecké opodstatnění.38 Roku 

1841 dospívá Marx ve své Podstatě křesťanství k teorii, že lidské vědomí je pohým odrazem 

společenských vztahů, které jsou ze své podstaty čistě materiální povahy.39

Podle Burrowa ke konci století čím dál více dochází k popírání představy, že by 

existovalo nějaké „stálé ego přetrvávající neurčitý a nezvratný proud smyslových zkušeností a 

obrazů, jež všechny tyto jevy vědomí podle všeho představuje vnitřnímu zraku.“40

Objevují se koncepce, které zpochybňují existenci izolovaného já, například Bernard 

Bosanquet tvrdí, že na stavy vědomí jiných lidí je třeba hledět, jako by se lišily jen do té míry, 

do jaké se liší různé stavy vědomí, jež zažíváme v různých časech.41

Moderní psychologie konce 19. století upozorňuje na radikální nespojitosti ve vědomí, 

na nestabilitu ega. Na vědomí se hledí jako na bitevní pole, kde spolu trvale soupeří o převahu 

nekonečný proud idejí a obrazů, minulosti (vzpomínek) a přítomnosti (vjemů), z nichž ale 

nikdy nic nezíská převahu zcela a nastálo, takže vše zůstává podprahově přítomno a může být 

vyvoláno nějakým novým důrazem či vjemem. Navíc jakmile působící vjem pomine, nezbude 

už nic, čím by se obraz, který jeho působením vznikl, odlišoval od klamů a halucinací.42

Burrow dále zmiňuje rakouského fyzika Ernsta Macha, jenž jako jedinou podobu 

existence uznával zakoušené vjemy, které ztotožnil s nezvratným proudem, jemuž lze vnutit 

zdání stálosti jedině vynálezem jazyka, konceptuálními fikcemi, které předpokládají existenci 

věcí a zákonů. Já je podobnou fikcí jako věci, jedná se jen o posloupnost vjemů.

William James přichází s představou proudu vědomí, myšlenky podle něj nejsou 

oddělené jednotky, ale pojí se s dalšími myšlenkami a společně pak tvoří osobní vědomí 

jedince, toto vědomí nazývá čisté ego, které odlišuje od ega empirického, které se definuje na 

základě materiálních a společenských vztahů. Nicméně pomocí metod jako je automatické 

                                               
37 Ibid. s. 5.
38 Ibid. s. 210.
39 Ibid. s. 211.
40 Burrow, s. 180.
41 Ibid., s. 181.
42 Ibid.
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psaní zjišťuje, že existují rovněž „skryté, pohřbené“ myšlenky a pocity, které jsou projevem 

takzvaných „druhotných já“ jež obvykle nejsou v kontaktu s běžným já jedince.43

Chápání vědomí jako nepřetržitého proudu je charakteristické i pro francouzského 

filozofa Henriho Bergsona, jenž se zabývá především charakterem a vnímáním času. Čas 

bývá vnímán jako prostorová entita, což se odráží například na způsobech měření času nebo 

na práci s jednotkou času ve fyzice. Tento čas ovšem není skutečný, je to náš konstrukt, čas 

ve skutečnosti nelze rozdělit do prostorově odlišených částí, je to nerozlišitelný tok, trvání

(durée): „Trvání zcela čisté je forma, které nabývá sled našich vztahů vědomí, když se naše Já 

nechá žit, když se zdržuje toho, aby odlučovalo stav přítomný od stavů minulých.“44 Bergson 

dále rozlišuje mezi povrchovým a vnitřním já, na povrchu se rýsují fenomény vědomí, které 

jsou od sebe zřetelně odlišené, lze je zkoumat odděleně a lze vycházet z toho, že jsou 

kvantitativně určené; „já“ pod povrchem vědomí se však podobá nepřetržitému toku. Pokud 

se představa času, jež je typická pro povrchové já, přenáší na vnitřní já, falšuje se tím jeho 

podstata. Povrchové já tedy není pravé, živé já, nicméně se v sociálním životě obvykle ocitá 

v popředí.45

Opouštění křesťanského nazírání světa vyžaduje jednak jiný pohled na jednotu lidského 

vědomí, jednak na podstatu člověka a lidského bytí. Podle Heideggera se člověk sám sobě a 

své podstatě neustále odcizuje, jednak v důsledku nánosu intelektuálních teorií a konvencí, 

jednak v důsledku běžných návyků a starostí, cílem je tedy návrat k sobě sama, 

k autentickému bytí. Základní vlastností lidského bytí ve světě, které nazývá Dasein, pobyt, je 

jeho časovost. Na skutečný charakter pobytu ovšem obvykle zapomínáme a ztrácíme se 

v každodennosti a v nárocích vnějšího světa.

Bytí však může pocítit sebe sama v úzkosti, která odhaluje nezakotvenost a nejistotu 

lidské existence. Tato nejistota je dána vědomím, že náš život a identita byla vždy určena 

minulostí, od které se nelze oprostit, a že směřuje do budoucnosti, v níž bude vždy 

nekompletní, protože ji přeruší smrt, které se nemůžeme vyhnout a kterou nemáme pod 

kontrolou. Vlastní smrtelnost a konečnost se tedy stává klíčem k porozumění sobě sama.46

S krizí víry v rozum a racionalitu souvisí také hledání iracionálních tendencí uvnitř 

lidské osobnosti, které ovlivňují a předurčují její jednání a nově se tak stávají  zásadními při 

uvažování o lidské identitě.

                                               
43 Barresi, Raymond. s. 221, 222.
44 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 183.
45 Ibid., s. 184.
46 Barresi, Raymond, s. 234-236.
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Tyto iracionální složky osobnosti, kterými se podle Raymonda a Barresiho do té doby 

zabývalo jen několik jednotlivců, mezi nimi Nietzsche a Schopenhauer, nabývají největšího 

významu v teoriích Sigmunda Freuda.

Podle Freuda je většina lidského chování určována nevědomými procesy, mysl je jako 

ledovec, z nějž většina leží pod povrchem, pokud se rozhodujeme, jsme ovládáni 

nevědomými procesy, o kterých nevíme a nemáme je pod kontrolou, svobodná vůle je tedy 

iluzí. Nicméně nevědomé lze pomocí různých psychoterapeutických metod učinit vědomým. 

Freud rozdělil lidské já na tři části, id, ego a superego. Id je řízen instinkty, jejichž cílem je 

uspokojení potřeb a tužeb, superego představuje moralizující sílu v jedinci, zvnitřněné zákazy, 

omezení a příkazy, a ego pak tvoří napětí a interakce mezi idem a superegem, vyrovnává 

napětí mezi jejich potřebami a požadavky a je jedinou vědomou složkou osobnosti. Duševní 

zdraví jedince potom závisí na dosažení harmonického vztahu mezi třemi složkami osobnosti. 

Hybnou silou v lidské mysli jsou podle Freuda instinkty nebo pudy, které lze rozdělit do dvou 

základích kategorií, pud k životu (eros), ten zahrnuje pudy sebezáchovy a pudy erotické, a

pud ke smrti (thanatos), tedy instinkty krutosti, agrese a sebedestrukce. Zásadní roli v lidském 

životě hraje podle Freuda energie sexuální, takzvané libido.47

Na Freuda navazuje C.G. Jung, který dělí lidskou mysl na vědomí nebo ego, osobní 

nevědomí a kolektivní nevědomí, které obsahuje zkušenost celého lidstva a projevuje se 

v takzvaných archetypech. Odsud vychází i tzv. stín, nebo „temná stránka“ ega, pozůstatek 

našeho animálního já, které se soustředí pouze na sex a snahu o přežití. Persona představuje 

naší veřejnou podobu, naší image, masku, kterou ukazujeme ostatním. Ta zahrnuje i naši 

sexuální identitu. Jung zavádí rovněž pojmy animus a anima, kde anima reprezentuje ženskou 

energii spojovanou s emocemi, zatímco animus je energie mužská ztotožňovaná 

s racionalitou, přičemž každé já v určité míře obsahuje obě složky. Jung i Freud považují 

všechny jedince za původně bisexuální, podle Junga se nerodíme s psychologií muže nebo 

ženy, naše sexuální identita je společensky podmíněna.48

Sem tedy přibližně dospělo filozofické a psychologické zkoumání problematiky lidské 

identity v době, kdy Lorca psal svá dramata a básně. Není zřejmé, do jaké míry byl autor se 

soudobými teoriemi seznámen, je však evidentní, že se v jeho tvorbě určitým způsobem 

odráží nebo s nimi korespondují. Pro Lorku hraje jako pro mnohé z filozofů zásadní roli 

otázka smrti a konečnosti lidské existence, odtud se pak odvíjí pohled na podstatu jedince. 

                                               
47 Ibid., s. 246.
48 Ibid.
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Důležitou úlohu bude mít otázka identity a časovosti, výrazně se projeví psychologické teorie, 

které rozkládají lidskou osobnost na jednotlivé části, z nichž každá může sledovat své vlastní 

zájmy. U Lorky bude podstatnou roli hrát také identita sexuální, která souvisí s identitou 

společenskou a konfliktem mezi já veřejným a soukromým. Všechny tyto roviny se pak v jeho 

díle propojují v množství mnohavrstevných motivů a symbolů.

Nyní se tedy podíváme na charakteristická témata a motivy děl newyorského cyklu, jež 

s danou problematikou souvisí. V první řadě nás bude zajímat autorovo pojetí a zpracování 

tématu smrti, neboť právě chápání smrti značně ovlivňuje jeho chápání člověka a lidské 

existence. Dále se zaměříme na motivy masky a formy, které v daných dílech hrají podstatnou 

roli a které zde můžeme považovat za symbolické zobrazení autorova přístupu k otázce lidské 

identity. Krátce se zaměříme také na téma času ve hře Así que pasen cinco an͂os. Nejprve se 

však pokusíme tzv. newyorský cyklus stručně charakterizovat a popsat podmínky jeho vzniku.
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4. Lorkův „newyorský cyklus“

4.1. Lorkův „newyorský cyklus“ – okolnosti vzniku, hlavní charakteristiky

Lorkův pobyt v New Yorku je spojen se závěrečnou fází jeho tvorby. Autor přijel do města 

25. června 1929 a strávil zde devět měsíců naplněných převážně studiem na Kolumbijské 

univerzitě. Během pobytu intenzivně pracoval, kromě toho, že zde zredigoval a upravil 

dramata Amor de don Perlimpín a La zapatera prodigiosa, napsal filmový scénař Viaje a la 

luna a především tři díla, kterým se zde budeme přednostně věnovat: sbírku Poeta en Nueva 

York a dramata El público a Así que pasen cinco an͂os.

Podle Margarity Ucelay představují tyto tři tituly mezník v tvůrčím vývoji, který sice 

začal už několik let předtím, avšak který nyní nabývá jasné a rozhodné formy, a který do 

značné míry vychází z pocitu odcizení člověka ve velkoměstě. 49 Autorka dodává, že mezi 

díly existuje jednoznačná souvislost, ta se projeví jednak v zájmu o podobná témata, jednak 

v použití množství shodných motivů a symbolů, z nichž některá bezpochyby navazují na jeho 

předchozí díla, mnohá však odpovídají jeho nové tvůrčí metodě, která se svou estetikou blíží 

surrealismu.

New York v Lorkově básních zastupuje celý svět, celou moderní civilizaci s jejím 

chaosem, technikou, odosobněností a nepochyně také krutostí a utrpením. Nicméně tato vize

určitým způsobem souzní rovněž s vnitřní krizí autora, výrazně sociální témata jako kritika 

kapitalismu a obrana chudých a pronásledovaných, jakkoliv reflektují reálnou situaci, mají 

vždy svůj původ nebo svou druhou tvář v autorově čistě osobních emocích. Ucelay 

připomíná, že zobrazení megalopole jakožto budoucí zhouby lidstva a kultury bylo v té době 

častou a oblíbenou látkou, můžeme vzpomenout zejména film Metropolis, který se promítal 

v Granadě krátce před autorovým odjezdem do USA, nebo román Johna Dos Passos, 

Manhattan Transfer, který měl Lorca číst právě během pobytu v New Yorku. O svých 

vlastních básních Lorca říká: „Jsou to osobní interpretace, neosobní abstrakce bez místa nebo 

času uvnitř tohoto města-světa“ a dále „jsou setkáním mého vlastního poetického světa a 

poetického světa New Yorku“. Načež odhaluje základní polohu svého díla, je to „patetický 

symbol: utrpení. Ale naopak, bez dramatičnosti.50

                                               
49 Ucelay, Margarita. „Introducción“. García Lorca, Federico.  Así que pasen cinco an͂os. Madrid: Cátedra, 2003. 
s. 12-13.
50 „Es interpretación personal, abstracción impersonal sin lugar ni tiempo dentro de aquella ciudad mundo“, es 
una puesta de contacto de mi mundo poético con el mundo poético de Nueva York.“, „un símbolo patético: 
sufrimiento. Pero del revés, sin dramatismo.“ Ibid., s. 14.
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Margarita Ucelay naráží na fakt, že ačkoliv Lorca prezentuje značně temnou vizi 

města, z vnějšku se zdá, že jeho pobyt probíhal celkem příjemně, básník trávil čas mezi svými 

přáteli a obdivovateli, kteří ho vodili z místa na místo a dělali mu společnost. Lorca na New 

Yorku mnohé oceňoval, například ho velmi zajímala místní divadelní produkce: „Divadlo je 

tu velmi dobré a nové a velmi mě zajímá.“ Právě zde tedy mohl načerpat inspiraci pro 

výrazný posun v charakteru svých vlastních her, jak dokládají jeho další výroky: „Divadlo je 

zde úžasné, doufám, že z něj načerpám co nejvíce pro svou vlastní tvorbu.“ Nebo: „Nejvíce 

mě zajímá nové divadlo pokročilé po formální i teoretické stránce. New York je jedinečným 

místem, které udává puls nového divadelního umění.“51 Jeho kritický postoj k mnohým 

aspektům města je však nezpochybnitelný, Lorca si všímá mnohých nešvarů moderní, 

kapitalistické společnosti, sociální nerovnosti a určité duchovní vyprázdněnosti: „Vliv USA 

na svět spočívá v mrakodraopech, jazzu a koktejlech. To je vše. Nic víc než tohle.“52 Kromě 

toho však na novém a cizím místě výrazně vzdáleném jeho přirozenému prostředí krystalizuje 

jeho vlastní vnitřní úzkost, která ho nutí k přehodnocení jeho předchozí tvorby. Ucelay o nové 

vzniklých dílech tvrdí, že reprezentují dvojí katarzi, etickou a estetickou, která zde pomalu 

dospívá ke svému vyřešení.53

Spojnicí mezi třemi díly newyorského cyklu tedy tvoří jednak nová životní zkušenost spojená 

s novým prostředím, které zosobňuje mnohé civilizační znaky charakterizující stav západní 

společnosti v období, které nazýváme krizí evropského myšlení. Dále je to však autorův 

vnitřní stav a krize, autorův obsesivní zájem o určitá témata, s kterými se sice setkáváme i 

v jeho předchozích dílech - zejména téma lásky a smrti provází celou jeho tvorbu, zde se však 

transformují do nové, intenzivnější a patrně osobnější podoby; právě v newyorských textech 

se Lorca poprvé zcela otevřeně vyrovnává s tématem homosexuality, rovněž pochybnosti 

týkající se existenciální tématiky zde nabývají značně radikálního rázu. Další spojnicí je určitá 

záhadnost, která díla obklopuje, všechna se dochovala v neúplné nebo ne zcela konečné 

podobě a vydána byla až po autorově smrti a to v různých verzích a s mnoha nejasnostmi.

Podívejme se tedy nyní stručně na jednotlivá díla a jejich základní charakteristiky.

                                               
51 „El teatro aquí es muy bueno y muy nuevo y a mí me interesa en extremo“, „El teatro nuevo avanzado de 
forma y teoría, es mi mayor preocupación. Nueva York es un sitio único para tomarle el pulso al nuevo arte 
teatral“. Ucelay, s. 16.
52 „La influencia de Estados Unidos en el mundo se cifra en los rascacielos, el jazz y en los cock-tails. Eso es 
todo. Nada más que eso.“ Ibid.
53 „Representan, pues, las tres obras la catarsis de una doble crisis ética y estética, que va resolviéndose, aunque 
lentamente.“ Ibid. s. 14.
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Básně shromážděné ve sbírce Poeta en Nueva York vznikly v letech 1929-1930 a autor je 

považoval za jednu z nejdůležitějších částí své tvorby.54 I proto se velmi detailně zabýval tím, 

jak bude výsledná sbírka strukturována a jaké básně do ní budou zařazeny, v letech 1930-

1936 vzniklo několik odlišných verzí a vzhledem k autorově předčasné smrti nebyla nikdy 

ustanovena jednoznačná konečná podoba díla. 

Svůj první a nakonec i jediný koncept sbírky předal Lorca svému příteli a nakladateli 

Josému Bergamínovi v roce 1936 krátce před svou smrtí. Sestával z 96 tištěných stran a 26 

stran rukopisu a byl plný škrtanců a oprav. Bergamín sbírku vydal v roce 1940 zároveň 

v Mexiku a Spojených státech. Ačkoliv sbírky vyšly v rozpětí asi tří týdnů, vydání nejsou 

zcela totožná. Roku 1972 byl navíc objeven rukopis nazvaný Tierra y luna čítající 17 básní, z 

nichž deset bylo součástí původního vydání a tři byly zařazeny do další autorovy sbírky Diván 

del Tamarit a čtyři další básně (Tierra y luna, Omega, Canción de la muerte pequeña y 

Pequeño poema infinito) dosud nebyly publikovány. Mezi kritiky tak vznikla debata, zda 

rozdělit básně do dvou odlišných cyklů, Poeta en Nueva York a Tierra y Luna, nebo zda 

zachovat jednotu Básníka a přidržet se původní Bergamínovy verze, což bývá obvyklejší. 

Druhou variantu volí i výdání nakladatelství Cátedra, které v této práci používáme. Mimoto je 

sem zařazena rovněž báseň „Crucifixión“, ta byla poprvé zveřejněna v časopise Planas de 

poesía a není součástí prvního vydání. Vydání obsahuje rovněž fotografické ilustrace a 

Lorkovy kresby, které autor plánoval do sbírky zařadit.55

Sbírka sestává z deseti tematických oddílů, z nichž většina se vztahuje k New Yorku, některé 

jsou však situovány nebo inspirovány dalšími místy, která autor během svého pobytu 

navštívil. Celý cyklus pak končí Lorkovým příjezdem do Havany, kde pobýval od března do 

května 1930 a kde také dokončil Publikum. Struktura sbírky tedy přibližně odpovídá 

trajektorii Lorkova pobytu ve Spojených státech, Millán podotýká, že autorovým záměrem 

bylo zmírnit nesrozumitelnost díla tím, že mu dá jasnou a srozumitelnou strukturu, aby se 

nesetkalo s podobným nepochopením jako Publikum.56 Na přednášce o sbírce Lorca 

vysvětloval, s jakou tématikou jsou spojeny jednotlivé části, například první sekce reflektuje 

autorovo dětství, druhá se věnuje černošskému obyvatelstvu New Yorku, další zobrazuje ulice 

New Yorku, zejména emblematickou Wall Street. Nicméně Millán upozorňuje, že vnitřní 

struktura sbírky není tak jednoznačná, témata se prolínají a vracejí, venkov, kam autor prchá 

                                               
54 Millán, Clementa. „Introducción“. Poeta en Nueva York. Madrid: Cátedra, 2003. s. 15.
55 Ibid., s. 19-29.
56 Millán, s. 64.
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z velkoměsta, není ani v nejmenším tak idylický, jak se Lorca na své přednášce tvářil, naopak 

sem jsou situovány jedny z nejtemnějších básní.57 Znovu zde tedy narážíme na fakt, že sbírka 

je spíše než reflexí vnějšího světa reflexí autorovy vnitřní reality.

„Comedias imposibles“

Obě takzvaná nemožná dramata, El Público a Así que pasen cinco an͂os, Lorca začal psát 

během svého pobytu v New Yorku, jak se zdá, téměř simultánně. Ángel Río vzpomíná, jak 

mu Lorca četl úryvky obou započatých her, z nichž obě měly „surrealistický charakter, 

s podobnými tématy i jazykem jako Básník v New Yorku.“58 Na obou dílech autor také nadále 

pracoval během pobytu na Kubě. Dramata jsou tedy do určité míry spjatá, Marie Laffranque o 

nich říká, že jejich vzájemná podobnost, která je až doslovná, prokazuje společný, ne-li 

simultánní tvůrčí proces a že díla vpodstatě tvoří jeden celek.59 V obou dílech tedy nacházíme 

podobné scény, podobné dekorace i podobné situace. Autor dokonce ve většině svých 

komentářů zmiňuje obě díla zároveň. Například v roce 1933 v Buenos Aires se o svých 

nových hrách vyjadřuje takto: 

Jedna je mystérium, v rámci charakteristik tohoto žánru, mystérium o čase psané prózou a veršem. 

Vezu ji s sebou, ačkoliv ji nemám v úmyslu uvést v Buenos Aires na jeviště. Co se týče té druhé, která 

se jmenuje Publikum, nehodlám ji uvést ani v Buenos Aires, ani nikde jinde, neexituje totiž divadelní 

společnost, která by se ji odvážila hrát, ani publikum, které by ji přijalo bez pohoršení.60

Jakožto „nemožné“ nebo „nereprezentovatelné“ označil hry sám Lorca, protože je považoval 

na svou dobu za příliš provokativní a pro diváky těžko přijatelné. Nicméně jeho odmítnutí 

uvést hry na scénu nebylo zcela definitivní, v rozhovoru s Felipe Moralesem z roku 1936 

tvrdí: „Mé první hry jsou neprezentovatelné.“ Avšak v zápětí dodává: „Teď to vypadá že 

jedna z nich, Así que pasen cinco an͂os, bude uvedena Klubem Anfistora.“ Hra se zde pod 

                                               
57 Ibid. s. 65.
58 Ucelay, s. 22.
59 „El parentesco hasta textual de ambas piezas demuestra una elaboración conjunta, si no simultánea“, „En su 
contraste mismo, las dos obras forman un todo.“ Ibid.
60 Una es un misterio, dentro de las características de este género, un misterio sobre el tiempo, escrita en prosa y 
verso. La traigo en mi valija, aunque no tengo la pretensión de estrenarla en Buenos Aires. En cuanto a la otra, 
que se titula El Público, no pretendo estrenarla en Buenos Aires ni en ninguna otra parte, pues no hay compan͂ía 
que se anime a llevarla a escena ni público que la tolere sin indignarse. Ucelay, s. 26.
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Lorkovým vedením skutečně začala zkoušet, nejednalo se ovšem o profesionální divadlo, pro 

něž by zřejmě byla skutečně nereprezentovatelná.61

Rovněž Publikum, provokativnější a méně srozumitelné z obou her, má podle Lorky 

šanci na budoucí úspěch. Lorca hru poprvé četl svým přátelům v letech 1930 a 1931, setkal se 

však se značným nepochopením, přátelé reagovali zmateně a rezervovaně. Lorca poté 

v rozhovoru s Nadalem řekl: „Buď nic nepochopili, nebo se báli, v tom s nimi soucítím. Ta 

hra je velmi složitá a v tuto chvíli ji není možné uvést na jeviště. Ale za deset nebo dvacet let 

bude mít velký úspěch. Uvidíš.“62

Publikum bylo nakonec poprvé oficiálně uvedeno na scénu až v letech 1986-87 v koprodukci 

Piccolo teatro di Milano a Centro dramático nacional v Madridu v režii Lluíse Pasquala, 

přičemž předtím proběhlo několik neoficiálních představení, například roku 1984 v lodžském 

Theatr Studyjny.63 Así que pasen cinco an͂os bylo zpracováno různými nezávislými nebo 

studentskými skupinami, roku 1954 bylo uvedeno na scénu na Universidad de Puerto Rico, 

roku 1959 se hrálo v Paříži ve francouzštině a o rok později v anglické verzi v New Yorku. 

Ale až roku 1988 se dostalo na jeviště divadla Eslava v Madridu, a to v režii Miguela 

Narrose.64

Zajímavé jsou také reakce kritiky na obě dramata. Prvních asi čtyřicet let po autorově smrti 

převažovaly reakce negativní, tehdy bylo ovšem známo jen jedno z nemožných dramat, ke 

zveřejnění Publika došlo až roku 1976, do té doby byl rukopis ve vlastnictví Lorkovy rodiny. 

Así que pasen cinco an͂os bylo navíc mylně považováno za nedokončené a tudíž mu nebylo 

věnováno mnoho pozornosti. Hra byla mnohými považována za omyl nebo neúspěšný pokus 

o surrealistické dílo. Jak ovšem píše Margarita Ucelay, v současnosti jsou kritici nemožnými 

dramaty doslova fascinováni, vzniká množství významných studií, jež odhalují stále nové 

aspekty děl a hledají v nich vlivy Freuda, Junga, Einsteina a dalších. Hry tedy stále 

představují zajímavý materiálem otevřený různým interpretacím.65

                                               
61 „Mis primeras comedias son irrepresentables.“, „Ahora creo que una de ellas, Así que pasen cinco an͂os, va a 
ser representada por el Club Anfistora.“ Ibid., s. 27.
62 „No se han enterado nada o se han asustado. La obra es […] por el momento irrepresentable […] Pero dentro 
de diez o veinte an͂os será un exitazo. Ya lo verás.“ Ucelay, s. 22.
63 Delgado, Maria M. Federico García Lorca, New York and Abingdon: Routledge, 2008. s. 208, 209.
64 Ucelay, s. 32.
65 Ucelay, s. 29.
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El público

Publikum představuje po všech stránkách problematičtější z obou dramat. Dochoval se jediný 

rukopis, o kterém Nadal napsal, že sestává z šedesáti dvou stran různých velikostí a odlišných 

typů papíru, přičemž některé jsou popsané inkoustem, jiné tužkou, na některých je množství

oprav, zatímco jiné jsou napsané úhlednějším písmem bez škrtanců, jako by už prošly první

revizí.

Dochovaná verze obsahuje pět scén, z nichž lze jednoznačně identifikovat první, pátou 

a šestou, přičemž poslední dvě jsou očíslovány. Obraz nazvaný „Ruina Romana“ Nadal 

zařadil na druhé místo, další neoznačenou scénu považoval za třetí obraz. Čtvrtý obraz tudíž 

zřejmě chybí. Toto rozdělení odpovídá Nadalovým vzpomínkám na autorovo čtení v roce 

1931.66 Je však také možné, že Lorca později snížil počet obrazů na pět, aniž by přepsal 

původní číslování. Obvykle se ovšem dodržuje rozdělení na šest obrazů s předpokladem, že 

čtvrtý obraz chybí.67 Rukopis obsahoval také „Sólo hloupého pastýře“ (Solo del pastor bobo), 

které Nadal umístil mezi pátý a šestý obraz, zatímco v premiérové inscenaci bylo zařazeno 

mezi třetí a pátý obraz.68

Ústřední zápletku dramatu tvoří příprava inscenace Romea a Julie, kterou hodlá uvést na 

scénu svého divadla pod širým nebem protagonista dramatu, Režisér. Na jevišti se objevují 

koně a tři muži, kteří začnou jeho záměr zpochybňovat, ukáže se, že kromě neautentického 

divadla pod širým nebem existuje také skutečné divadlo v písku, které by mělo být 

předvedeno divákům, s čímž Režisér nesouhlasí. Dochází k sérii sundavání a nasazování 

masek a odhalování pravd o jednotlivých postavách, obraz v římské ruině je pak jakousi 

metaforickou milostnou hrou mezi dvěma z protagonistů. V následujícím obraze se hrdinové 

propadnou do hrobky, kde se setkávají se skutečnou Julií z Shakespearova dramatu, která zde 

žije svou posmrtnou existenci, v závěrečné části jsme pak svědky bouřlivé reakce diváků, 

kteří neunesli průnik divadla v písku na povrch divadla pod širým nebem. Jeden z mužů, 

Režisérův milenec, umírá mučednickou smrtí. Na samém konci hry se na scéně objevuje 

Iluzionista a rozvíjí debatu s Režisérem, která objasní, jaký postoj nyní protagonista zastává 

vůči divadlu, potažmo životu. Závěrečný dialog je totožný s dialogem úvodním, Režisér 

vyzývá svého sluhu, aby nechal vejít publikum.

                                               
66 Martínez Nadal, Federico García Lorca and The Public. New York: Schocken Books, 1974. s. 20-24.
67

Millán, María Clementa. „Introducción“. García Lorca, Federico: El Público. Madrid: Cátedra, 1995.
s. 108, 109.
68 „Poznámka“ García Lorca, Federico: Publikum. Přeložil Jiří Kasl. Praha: Dilia, 1988. s. 111.
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Así que pasen cinco an͂os

Tato hra, která nese podtitul Leyenda de tiempo a kterou autor nazýval rovněž Misterio de 

tiempo, je snáze srozumitelná než Publikum, ačkoliv i zde nacházíme množství prvků, které 

znesnadňují interpretaci. Protagonistou hry je Mladík (Joven), kterému jeho milá slíbila, že se 

stane jeho ženou až uplyne pět let. Nicméně zatímco mladík trpělivě čeká, jeho Novia se 

zamilovala do hráče rugby a Mladíka tudíž po uplynutí lhůty odmítá. Mladík, který v tu chvíli 

ztrácí smysl svého života, si vzpomene, že ho kdysi milovala jeho sekretářka, a rozhodne se jí 

opětovat své city. Ta však prohlásí, že bude jeho, až uplyne pět let. Nakonec je Mladík, který 

nedokázal naplnit svůj sen, zastižen třemi hráči karet, jež mu přinášejí smrt.

I tato hra má cyklický charakter, v závěru hry hodiny odbíjejí šest stejně jako na 

začátku. A jak napovídají jeho podtituly, právě běh času hraje v dramatu ústřední úlohu.
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4.2. Smrt v Lorkových dramatech

Jak jsme již řekli, Lorkův pohled na život a lidskou identitu je určován jeho pohledem na 

smrt, ta proto představuje jedno ze zásadních témat jeho děl:

Smrt, typická pro Lorkův svět jakožto konečný osud všech bytostí, se v dílech newyorského cyklu 

objevuje mimořádně často. Není to básnický nebo literární zájem, který autora k tomuto tématu 

obsesivně přitahuje, ale vlastní, nepřetržitý strach z nevyhnutelného.69

V newyorském cyklu autor definitvně dospívá k výrazně existenciálnímu přístupu k životu, 

jeho dílo je plné niterně prožívané úzkosti, která je především tou úzkostí, jíž je člověk 

vystaven, když se ocitne tváří tvář smrti, když si uvědomí svou vlastní smrtelnost a konečnost.

Smrtí koneckonců končí obě dramata, v obou zároveň motiv smrti osvětluje a určuje, jak 

chápat zbytek děje. Hry rovněž spojuje jejich cyklický charakter, konečná scéna je v mnohém 

analogická scéně úvodní, ať už podobnou dekorací nebo totožnými replikami v Publiku, nebo 

stejným časovým – na konci je stejně jako na začátku šest hodin, a prostorovým umístěním v 

Así que pasen cinco an͂os. Tato cykličnost může naznačovat, že právě sem, k okamžiku smrti, 

děj, potažmo lidský život, od začátku směřuje.

Jak jsme již řekli, dekorace je podobná jako v prvním obraze, ovšem podstatnou roli zde hrají 

některé drobné rozdíly. Na zemi leží obrovská koňská hlava, motiv, který jednak odkazuje na 

postavy koní v dramatu, a jednak často doprovází scény navozující prostředí smrti – například 

v básni „Nocturno de hueco“ se objevuje „hueco blanquísimo de un caballo“, kůň podle 

Nadala u Lorky zosobňuje energii a živost, mrtvý kůň je potom jeho zřejmým opakem: „Nic 

nevytváří dramatičtější dojem prázdna vytvořeného smrtí, než koňská lebka.”70

Místo dlaně otisknuté na stěně, která může být podle Nadala symbolem 

nevyhnutelného osudu,71 se zde objevuje ohromné oko, které patrně naznačuje, že masky 

byly strženy a že nyní hledíme tváří v tvář skutečnosti. Rentgen nahradila skupina stromů 

s mraky, les může odkazovat na nevědomí, což by mohlo naznačovat, že nyní sledujeme 

události hluboko v Režisérově nitru, nebo že pod vnějšími maskami nacházíme neprostupný 

                                               
69 „La muerte, habitual en el mundo lorquiano como destino último de todas las criaturas, habita con singular 
preferencia las obras del ciclo neoyorquino. No es atracción poética o literaria lo que mueve al autor hacia este 
tema obsesivo, sino constante terror personal hacia lo inevitable.“ Ucelay, s. 90-91.
70 Martínez Nadal, s. 192.
71 Ibid. s. 52.
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les lidské mysli, mohlo by se však také jednat o odkaz na les z Shakespearova Snu noci 

svatojánské, který bude předmětem následujícího dialogu.

V Publiku má smrt podobu Iluzionisty, tedy někoho, kdo dokáže přeměňovat formy. 

Rozhovor se smrtí je zde zároveň rekapitulací celého děje, Režisér nyní zastává zcela jiný 

postoj než na začátku dramatu, nyní obhahuje divadlo v písku a všechny jeho principy, zdá se, 

že na prahu smrti ztrácí strach z masky a přibližuje se pravdě.

Iluzonista zde paradoxně obhajuje principy divadla pod širým nebem, akt smrti, 

přeměny nebo zničení formy pojímá jako divadelní trik:

DIRECTOR. Un prestidigitador no puede resolver este asunto, ni un médico, ni un astrónomo, ni 

nadie. Es muy sencillo soltar a los leones y luego llover azufre sobre ellos. No siga usted hablando.

PRESTIDIGITADOR. Me parece que usted, hombre de máscara, no recuerda que nosotros usamos la

cortina oscura.72

Iluzionista Režisérovi rovněž navrhuje, že měl použít stejný trik jako Shakespeare ve Snu noci 

svatojánské, tedy čarovnou rostlinu, aby tak vyjádřil pravdu o tragické nahodilosti milostného 

citu, aniž by se musel obávat nepříznivé reakce publika. Nevhodnost Režisérova otevřeného 

přístupu vysvětluje ze své perspektivy nositele smrti:

Construyan ustedes un arco de alambre, una cortina y un árbol de frescas hojas, corran y descorran la 

cortina a tiempo y nadie se extrañará de que el árbol se convierta en un huevo de serpiente. Pero 

ustédes lo que querían era asesinar a la paloma y dejar en lugar suyo un pedazo de mármol lleno de 

pequeñas salivas habladoras. (El público, s. 182, 183)

Podobně jako v replice Černého koně, k níž se dostaneme později, nebo v mnoha básních z 

Básníka v New Yorku se zde jako symbol smrtí zasažené formy objevuje zavražděná holubice. 

Iluzionista zde navrhuje zakrýt pravdu divadelním trikem, včas stáhnout oponu, aby tak 

nevyšla najevo celá hrůznost smrti, kterou je zde pohled na kus mramoru pokrytý mluvícími 

slinami, a v Režisérově případě, aby se neodhalila skutečnost o hrdinech dramatu, které se 

diváci děsí.

Iluzionista se tedy snaží maskovat smrt různými triky, tak jako se mnozí snaží nevidět 

její skutečný význam. Smrt se pak vlastně tak jako mnohé z postav rovněž skrývá pod 

maskou, nepřiznává svou pravou tvář, zde mohl mít autor na mysli masku, kterou dává smrti 

společnost a kterou je víra v posmrtný život, případně pouhé opomíjení smrti a jejího 

                                               
72 García Lorca, Federico. El público. Madrid: Cátedra, 1995. s. 181.
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významu. Režisér Iluzionistovi oponuje: „¿Qué cortina se puede usar en un sitio donde el aire 

es tan violento que desnuda a la gente y hasta los niños llevan navajitas para rasgar los 

telones?“ ( El público, 181, 182) Režisér si je vědom prázdnoty, kterou smrt přináší, je tak 

intenzivní, že vysvléká lidi z jejich šatů, zbavuje je jejich masek, jejich forem.

Režisér odhalil divadlo v podzemí a dívá se na skutečnost v celé její nahotě. Divadlo 

se zde stává obrazem celého světa nebo lidského života, skutečné divadlo je pak spjato se 

smrtí, a to se smrtí v její odkryté, děsivé formě: „Todo el teatro verdadero tiene un profundo 

hedor de luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas vivas son ya botones de hueso en 

las paredes del calvario.“ (El público, 183) Mluví-li kostýmy, z živých se stávají pouhé 

kostěné knoflíky na zdech utrpení. Kostýmy, formy upozorňující na prázdno, zde mohou 

znamenat rovněž mrtvé, kteří vyjadřují pravou podstatu smrti a vyjevují tak pravou tvář 

lidského života v celé jeho nicotnosti.

Postavy skutečného divadla - skutečného světa nečeká po smrti vzkříšení, ale skutečný 

konec: „Romeo y Julieta agonizan y mueren para despertar sonriendo cuando cae el telón, mis 

personajes, en cambio, queman la corona y mueren de verdad en presencia de los 

espectadores.“ (El público, 184) Člověk by si tedy neměl nic nalhávat a měl by si připustit 

skutečnou tvář smrti:

DIRECTOR. Es rompiendo todas las puertas el único modo que tiene el drama de justificarse, viendo 

por sus propios ojos que la ley es un muro que se disuelve en la más pequeña gota de sangre. Me 

repugna el moribundo que dibuja con el dedo una puerta sobre la pared y se duerme tranquilo. El 

verdadero drama es un circo de arcos donde el aire y la luna y las criaturas entran y salen sin tener un 

sitio donde descansar. Aquí está usted pisando un teatro donde se han dado dramas auténticos y donde 

se ha sostenido un verdadero combate que ha costado la vida a todos los intérpretes. (El público, s. 

185)

Rozbít všechny dveře dramatu můžeme chápat jako smazání hranice mezi životem a smrtí, 

smrt se stává součástí života, neschovává se za dveřmi. Může jít i o odhalení skrytých míst, 

pravdy o životě a smrti. Skutečná tvář smrti je taková, že se v ní rozpouští každý zákon, 

morální nebo náboženský, smrt jediná je absolutní a definitivní. Umírající, který nakreslí 

prstem na zeď dveře a klidně usne a chce těmito dveřmi vstoupit do posmrtného života, žije 

v náboženské iluzi, za těmito dveřmi už nic není, mrtví navěky bloudí bez cíle v ponurém 

hřbitovním prostředí, v prázdnu, které zde evokuje motiv vzduchu. Přístup ke smrti, který 

vyvstává ze závěrečné scény Publika je, jak vidíme, do značné míry shodný s přístupem 



35

Heideggerovým, je nutné uvědomovat si realitu smrti a postavit se k ní čelem: „Autentickým 

a zcela průhledným se vlastní „moci být“ stává v rozumějícím bytí ke smrti jako ke své 

nejvlastnější možnosti.“73

V tomto obraze vstupuje na scénu také Gonzalova matka, která obviňuje Iluzionistu ze ztráty 

svého syna, jenž byl vyloven z moře v podobě měsíční ryby, tedy v poslední z forem do které 

se v rámci milostného vztahu s Režisérem transformoval. Když chce odejít, Iluzionista ji 

upozorňuje, že východ není tam, kde ho hledá a nakonec ji sám odvádí, ženě se nepodaří 

uniknout smrti, ani vejít do té formy existence, kterou hledala.

V závěru si Režisér stěžuje na zimu, která je ve hře typickým příznakem smrti. Když chce 

však Sluha zapnout topení, Režisér odmítá: „No. Hay que resistirlo todo porque hemos roto 

las puertas, hemos levantado el techo y nos hemos quedado con las cuatro paredes del drama.“ 

(El público, 188) Je třeba snést pohled na skutečnost, podívat se pravdě do očí a neobelhávat 

se divadelním trikem. Iluzionista reaguje:

PRESTIDIGITADOR. (Abanicándose.) ¿Pero es que el frío es una cosa mala?

DIRECTOR. (Con voz débil.) El frío es un elemento dramático como otro cualquiera. (El público, 

188)

Pokud je celý život divadlo, smrt je jen jeho dalším elementem. V tuto chvíli Sluha oznamuje 

příchod publika tak jako na začátku dramatu, a Režisér ho vyzývá, ať publikum vstoupí. Nyní 

ovšem diváci nemají být svědkem divadla pod širým nebem, ale divadla v písku, kterým je 

zde Režisérova smrt. Na scénu se začnou snášet rukavice, které si Režisér chvíli předtím 

oblékl, představují prázdný oděv zbavený své formy, svého obsahu, a upozorňují na 

přítomnost smrti.

V Así que pasen cinco an͂os roli smrti zastupují tři hráči karet, Ucelay je popisuje jako 

„Parcas, vampiros, ángeles o alter-egos de la muerte misma“74, jejich funkce je zřejmá 

z rozhovoru, který vedou před hrdinovým příchodem, hráči komentují, jakým způsobem se 

různí jedinci vyrovnávají se smrtí, někteří se brání, jiní jsou odevzdaní. Mladík nepřijímá 

svou smrt se stejnou odhodlaností jako Režisér, snaží se situaci vyhnout a místo osudného 

                                               
73 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 313.
74 Ucelay, s. 91.
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tahu nabízí spoluhráčům různé likéry. Oni jsou však neoblomní a tak je hrdina nucen vynést 

srdcové eso, které symbolizuje jeho vlastní život. Toto srdce je promítnuto na stěnu knihovny 

v pozadí a jeden z hráču na něj vystřelí, načež se mladík chytá za hruď a padá k zemi. Hráči 

v tuto chvíli prohlašují, že je třeba žít, nikoliv čekat, smrt nás totiž může zasáhnout 

nepřipravené v jakoukoliv chvíli, proto ji musíme mít neustále na paměti, abychom mohli 

dostatečně naplněně a smysluplně prožít vlastní život. Rovněž tato myšlenka připomíná 

Heideggerovu vizi autentického bytí: „Pobyt při odemykání situace musí mít před očima 

horizont všech svých možností, a tedy i nejzazší a bezevztažnou možnost smrti.“75

Mladíkovou chybou bylo jeho věčné čekání a utíkání před životem, v poslední chvíli si 

pak tragicky uvědomuje, že přišel o všechno a vše je ztraceno: „(Agonizante) Lo he perdido 

todo.“ (Así que pasen cinco an͂os, 352) Právě schopnost smrti zastihnout člověka 

nepřipraveného v momentě, kdy nestihl dostatečně prožít svůj život a dokončit, co začal, byla 

pro Lorku zásadní a podle Marie Laffranque představuje ústřední téma dramatu: 

„Několikanásobný hrdina v Así que pasen cinco an͂os není čas, ale smrt.“76 To dokládá i názor 

jeho bratra, Francisca: 

Pro Federika zemřít znamenalo nedojít, protože smrt nás vždy překvapí uprostřed směny a každá smrt 

je svým způsobem vraždou. Myslím, že není jiné vysvětlení pro tolik násilných smrtí v jeho díle, toto 

násilí je totiž pravou tváří smrti.77

Samotný závěr připomíná konec Publika, umírající protagonista zůstává jako jediný na scéně 

a sám čelí smrti a prázdnotě, na kterou zde upozorňuje ozvěna opakující Mladíkova slova, 

ozvěna naznačuje velký otevřený prostor, aire nebo vacío, zatímco v Publiku smrt signalizuje 

zima a sníh, jež se v samém závěru začne snášet na jeviště. 

Našli bychom i další podobnosti se závěrečným obrazem Publika. Na začátku 

posledního jednání se na scéně objevuje Mladík, jeho sluha a služka, která, jak se ukáže, je 

matkou zemřelého dítěte a naříká nad jeho ztrátou, tedy situace analogická scéně, kde se 

setkává Režisér, jeho sluha a Gonzalova matka, zde doprovázeni ještě Iluzionistou.

                                               
75 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 313
76 „El héroe múltiple de Así que pasen cinco an͂os no es el tiempo, sino la muerte.“ Ucelay, s. 60.
77

„Para Federico, el morir es el no llegar, porque la muerte nos sorprende siempre en medio de la jornada, y 
toda muerte es en cierto modo asesinato. No otra, creo, es la explicación de tanta muerte violenta en su obra: es 
que esa violencia es la verdadera cara de la muerte.“ Ibid.
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Jak vidíme, v obou hrách hraje smrt podstatnou roli, jež výrazně určuje význam zbytku děje. 

To je podtrženo cyklickým charakterem obou děl, který nás upozorňuje na fakt, že smrt je 

přítomná již od samého začátku. Iluzionista v Publiku jako by zosobňoval iluzi, o které mluvil 

Freud, tedy náboženství, jež zmírňuje a převrací pravý a děsivý význam smrti. Dále 

shledáváme mnoho podobností s existenciální filozofií a Heideggerovým přístupem, pro 

něhož je vědomí smrti a s ní spojená úzkost zásadní pro správné chápání života a přiblížení se 

autentické formě bytí. Režisér se s tímto vědomím zbavuje své společenské masky a odhaluje 

skutečné, autentické divadlo. Oproti tomu Mladík v Así que pasen cinco an͂os se možnosti 

smrti brání, načež nikdy nedojde sebeuskutečnění.
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4.3. Křesťanství v Lorkově tvorbě

V souvislosti s autorovým postojem ke smrti by rovněž stálo za to blíže se podívat na jeho 

vztah ke křesťanství, které do jeho díla často vstupuje prostřednictvím různých motivů a 

symbolů. Martínez Nadal píše, že Lorca byl jako většina Španělů vychován jako katolík, 

ovšem jako mnoho jiných Španělů vyrůstal mimo kontrolu církve. Podle Nadala nebyl Lorkův 

vztah k náboženství zcela zřejmý a je tedy možné ho studovat pouze skrze jeho dílo. Mezi 

autorovými prvními básněmi je několik s náboženskou tématikou, o kterých by se podle 

Nadala dalo řici, že jsou napsány v souladu s dogmatem, ačkoliv jako jedinou skutečně 

katolickou označuje báseň „Oda al santísimo sacramento“, která ovšem po svém vydání 

v roce 1928 pobouřila množství katolíků.78 V jeho dalších dílech se setkáváme spíše s kritikou 

církve a s určitými pochybnostmi, ve prozaické sbírce Impresiones y paisajes z roku 1917 

Lorca brojí proti katolickému pokrytectví a modlářství a vyjadřuje své zklamání z návštěvy 

karteziánského kláštera:

Es harta cobardía estos ejemplos de los cartujos. Ansían vivir cerca de Dios aislándose [...] pero yo 

pregunto qué Dios será el que buscan los cartujos? No será el Jesús extraño seguramente [...] No, no

[...] Si estos hombres desdichados por los golpes de la vida soñaran con la doctrina del Cristo, no 

entrarían en la senda de la penitencia sino en la de la caridad. La penitencia es inútil, es algo muy 

egoísta y lleno de frialdad. Con la oración nada se consigue, como nada se consigue tampoco con la 

maceración. En la oración se pide algo que no nos pueden conceder. Vemos o queremos ver una 

estrella lejana, pero que borra lo exterior, lo que nos rodea. La única senda es la caridad, el amar los 

unos a los otros.79

Pro Lorku je hlavním poselstvím křesťanství právě láska. Láska ke všem živým tvorům 

zůstává hlavní hodnotou i ve světě bez Boha. Způsob, jakým je v rámci církve náboženství 

praktikováno tedy postrádá původní a hlavní myšlenku křesťanství a stává se spíše útěkem od 

reality.

V mnoha raných dílech Lorca vyjadřuje své náboženské pochybnosti. Nadal cituje hru

El maleficio de la mariposa, kde se jedna z postav, Currianito, ptá: Co kdyby svatý Currianito 

neexistoval?80 Především sbírka Libro de poemas je plná náboženské úzkosti:

                                               
78 Martínez Nadal, s. 162.
79 García Lorca, Federico, Obras VI. Ediciones AKAL, 1994, s. 95. 
80 Martínez Nadal, s. 162.
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Dime, Sen͂or,

Dios mío!

Nos hundes en la sombra

del abismo?

Somos pájaros ciegos

sin nidos?81

Nebo například v Yermě jedna z postav tvrdí: „A mí no me ha gustado nunca Dios. ¿Cuándo 

os vais a dar cuenta de que no existe? Son los hombres los que te tienen que amparar. […]

Aunque debía haber Dios, aunque fuera pequeñito […]“82

Zatímco u rané tvorby bychom mohli mluvit o určitém duchovním hledání, v Básníkovi v New 

Yorku a následujících dílech se zdá, že dochází k naprosté ztrátě víry v Boha a posmrtný 

život.

Stále se zde objevují náboženské motivy, ovšem v jiném významu, jedná se buď o 

kritiku církve nebo o kontrast mezi křesťanskými symboly a autorovým v podstatě 

materialistickým vnímáním života a smrti.

Křesťanské symboly zde nyní kontrastují s obrazy smrti a nicoty a stávají se tak 

prázdnou formou, iluzí nebo přetvářkou. Přetvářku zosobňuje zejména katolická církev, 

kterou Lorca ostře kritizuje, a to zejména v básni „Grito hacia Roma“. Církev nereprezentuje

lásku nebo solidaritu s chudými, skutečná láska existuje pouze mezi trpícími. Papež, „hombre 

vestido de blanco“, žije v rozporu s původním posláním své funkce, o lásce a míru pouze 

mluví zatímco hromadí bohatství a ignoruje utrpení svých bližních.

El hombre que desprecia la paloma debía hablar,

debía gritar desnudo entre las columnas,

y ponerse una inyección para adquirir la lepra

y llorar un llanto tan terrible

que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante.

Pero el hombre vestido de blanco

ignora el misterio de la espiga,

ignora el gemido de la parturienta,

                                               
81 García Lorca, Federico. A book of poems/Libro de poemas (Selección), Courier Dover Publications, 2012, s. 
76.
82 García Lorca, Federico. Yerma. [online] [cit. 4-12-2013] Dostupné z: 
<http://www.vicentellop.com/TEXTOS/lorca/yerma.pdf.> s. 10.
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ignora que Cristo puede dar agua todavía,

ignora que la moneda quema el beso de prodigio

Pero a viejo de las manos traslúcidas

dirá: Amor, amor, amor,

aclamado por millones de moribundos;

dirá: amor, amor, amor,

entre el tisú estremecido de ternura;

dirá: paz, paz, paz,

entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita.83

Lorca zde patrně naráží na takzvanou Lateránskou smlouvu uzavřenou mezi Mussolinim a 

papežem Piem XI. v roce 1929, která měla upevnit samostatnost Vatikánu.84 Jako protislužbu 

papež vybízel věřící, aby podporovali fašisty a dokonce požehnal vojsku, které mělo 

napadnout Etiopii. Lorca zde velmi výrazně a výstižně vyjadřuje své znechucení nad takovou 

zpronevěrou ideálu křesťanství, katolická církev se zde stává nejhorším příkladem 

společenské masky.

Jakkoliv se Lorca vzdaluje církvi a náboženství, stále pro něj hraje důležitou roli postava 

Ježíše Krista a to právě proto, že jeho hlavním poselstvím je láska, kterou hlásal navzdory 

zákonům, konvencím a autoritám. Pokud Ježíš umírá na kříži, jako by byl synem božím, a 

přitom je pouze synem člověka, pokud ho nečeká vzkříšení a život věčný, je oběť, kterou 

vykonal ve jménu lásky daleko významnější. 

V Publiku odkazuje na Ježíše Krista postava Nahého muže, Desnudo, objevuje se v 

pátém obraze připoután ke svislé posteli a s modrou trnovou korunou na hlavě, kde trpí a 

očekává příchod smrti. Na souvislost s Kristem upozorňují i některé jeho výroky: „Padre mío, 

aparta de mí este cáliz de amargura.“ ( El público, 166) nebo „Padre mío, perdónalos, que no 

saben lo que se hacen.“ (170) 

Desnudo je zde zároveň Prvním mužem, tedy postavou, která se jako jediná neskrývá 

pod maskou a otevřeně miluje a pro svou lásku je ochotna zemřít. A je to právě společenská 

maska, která jej zavraždí.

                                               
83 „Grito hacia Roma“ García Lorca, Federico, Poeta en Nueva York, s. 215.
84 García Lorca, Federico, Poeta en Nueva York. Apéndice, s. 273. 
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Postava Gonzala je ještě zmíněna v samém závěru dramatu, a to ve formě měsíční 

ryby, tato forma může jednak narážet na spojení ženského a mužského symbolu, luny a ryby, 

nicméně ryba je rovněž motiv obecně reprezentující Ježíše Krista. 

S tématikou ukřižování se setkáváme také v Básníkovi v New Yorku. V básni 

„Crucifixión“ se objevuje krev ztékající z hory, kříž, hřebíky a trny a rovněž „tres mujeres 

santas,“ tedy tři Marie, jedná se tedy na jasné odkazy na Ježíše Krista, ačkoliv ten zde není 

explicitně zmíněn a představuje jen jednu z několika významových rovin básně.

Básník zde vytváří paralelu mezi Kristovou krví a kravským mlékem, „Esa maldita 

vaca tiene las tetas llenas de leche.“85 Kráva se podobně jako Ježíš obětuje pro lidstvo, 

s motivem krav - obětí se setkáváme i v jiných básních, rovněž zvířata umírají, aby lidé mohli 

žít. Kráva je stejně jako Kristus trnem v oku Farizejů, nenechá je spát, probouzí je z jejich 

světa falešných hodnot:

Esa maldita vaca, maldita, maldita, maldita,

no nos dejará dormir, dijeron los fariseos,

y se alejaron a sus casas por el tumulto de la calle

dando empujones a los borrachos y escupiendo la sal de los sacrificios

mientras la sangre los seguía con un balido de cordero.86

Ukřižování v této básni nekončí vzkříšením a nanebevzetím, v závěru země vyvrhne „ríos de 

polilla“, osudem ukřižovaného tedy není nebe, ale země, rozklad a nicota. 

Ukřižování je zde však zároveň zničením lásky nebo zničením milostného vztahu 

protagonisty, případně odmítnutím jeho lásky, což je zde reprezentováno koněm zraněným 

lunou, která spálila jeho úd. Kůň symbolizuje sexuální pudy, milostnou touhu, měsíc jej 

jakožto symbol smrti zabíjí. Rovněž zde tedy vidíme paralelu s Prvním mužem z Publika, 

ukřižovaný umírá pro lásku, která není opětována, zároveň se můžeme domnívat, že se jedná 

o lásku homosexuální, která je společensky nepřijatelná a je proto „trnem v oku farizejů“.

S postavou Ježíše se setkáváme rovněž v básni „Nacimiento de Cristo“, zde se však jedná o 

hliněného Ježíška z vánočních jesliček. Lorca rovněž tuto scénu spojuje s obrazy smrti: 

¡Ya vienen las hormigas y los pies ateridos!

                                               
85 „Crucifixión“, Poeta en Nueva York. s. 211.
86 Ibid.
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Dos hilillos de sangre quiebran el cielo duro.87

Narození je od začátku propojeno s konečným rozkladem, v tváří tvář symbolu zrození a 

věčného života si básník intenzivně uvědomuje přítomnost smrti. Poslední dva verše podle 

Nadala odkazují na Ježíšových čtyřicet dní v poušti a masakr neviňátek88: 

Los pañales exhalan un rumor de desierto

con cítaras sin cuerdas y degolladas voces.89

.

Církev a náboženství zde reprezentují „sacerdotes idiotas y querubes de pluma“ a upozorňují 

tak na jeho vyprázdněnost. Nepřítomnost Boha a posmrtné existence čiší také z atmosféry 

básně „Navidad en Hudson“:

El mundo solo por el cielo solo.

Son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa.

Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango.90

Svět i nebe jsou osamělé, člověk je sám, ať už se jedná o univerzální samotu v opuštěnosti 

Bohem, nebo o samotu zapříčiněnou nedostatkem lásky nebo milostným zklamáním. „Triunfo 

de hierba espesa“ je triumfem smrti, mraveniště a mince v blátě evokují atmosféru New 

Yorku.

[…]

y todos cantaban aleluya,

aleluya. Cielo desierto.

Es lo mismo, ¡lo mismo!, aleluya.

No importa que cada minuto

un niño nuevo agite sus ramitos de venas,

ni que el parto de la víbora, desatado bajo las ramas,

calme la sed de sangre de los que miran el desnudo.

Lo que importa es esto: hueco. Mundo solo. Desembocadura.91

                                               
87 Ibid., s. 159.
88 Martínez Nadal, s. 168.
89 „Nacimiento de Cristo“, Poeta en Nueva York . s. 158.
90 „Navidad en el Hudson“. Poeta en Nueva York . s. 149.
91 Ibid.
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Ačkoliv všichni zpívají aleluja, nebe je prázdné, bez Boha. Svět je sám, není nic mimo něj, 

důležité je prázdno, „dutina“ , hueco, která představuje to, co zbyde po každé formě, tedy 

smrt, negaci života. Smrt je přítomná v každém narození, osud veškerých živých forem „ústí“ 

do nicoty.

Desnudo zde podobně jako v Publiku může odkazovat ke Kristu, po jehož krvi žízní ti, 

kdo jej ukřižovali. Desnudo je rovněž jedinec bez masky, člověk, který tak jako Kristus 

otevřeně miluje a staví se do opozice vůči veřejnosti, která se schovává pod maskou svých 

konvencí.

Vědomí, že veškerý život je od počátku odsouzen k zániku, utváří nový pohled na vznik 

života a v konečném důsledku se vlastně stává ospravedlněním homosexuální lásky, jejíž 

temnou vlastností je její neplodnost.

V dialogu s postavou figuríny v Así que pasen cinco an͂os, který je vlastně dialogem 

Mladíka se svými vlastními myšlenkami, hrdina dospívá k nesmírné lítosti nad ztrátou dítěte, 

které se mu po odchodu jeho Snoubenky nikdy nemá narodit: 

¿Y si mi niño no llega...?

Pájaro que el aire cruza

¿no puede cantar?

No puede. (Así que pasen cinco an͂os, 283)

To ho vede k tomu, že se upne na nový objekt své touhy, na svou sekretářku, o níž ví, že ho 

milovala, kterou on ovšem odmítl. Je zřejmé, že jeho nová láska nepramení z touhy po ženě, 

ale z touhy po dítěti, po vlastní reprodukci.

Neplodnost homosexuální lásky hrdiny na jednu stranu trápí, protože se tak vlastně 

stává popřením života a znemožňuje možnost vlastního pokračování, na druhou stranu

v konečném důsledku je stejná jako láska heterosexuální. Právě na lásku, která neplodí, 

netvoří, naráží Iluzonista:

PRESTIDIGITADOR. Cuando dice usted amor yo me asombro.

DIRECTOR. Se asombra, ¿de qué?

PRESTIDIGITADOR. Veo un paisaje de arena reflejado en un espejo turbio.

DIRECTOR. ¿Y qué más?

PRESTIDIGITADOR. Que no acaba nunca de amanecer. (El público, 184, 185)
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Písečná krajina odkazuje na neplodnost, zrcadlo může naznačovat, že se jedná o pár stejného 

pohlaví, ovšem může jít také o jeden z typických motivů souvisejících se smrtí. V tomto 

vztahu se nikdy nerozední, tudíž nikdy nevznikne nový život. Režisér oproti tomu naráží na 

lásku heterosexuální, která je v konečném důsledku stejně děsivá, protože rovněž vede ke 

smrti:

DIRECTOR. (Sentándose en la mesa.) Cuando dice usted amor yo me asombro.

PRESTIDIGITADOR. Se asombra, ¿de qué

DIRECTOR. Veo que cada grano de arena se convierte en una hormiga vivísima.

PRESTIDIGITADOR. ¿Y qué más?

DIRECTOR. Que anochece cada cinco minutos. (El público, 185)

Zde každé zrnko písku ožívá, každý milostný akt je příležitostí ke vzniku nového života.

Nicméně každých pět minut se stmívá, každým okamžikem plody této lásky umírají, formy, 

které vznikly, opět zanikají. Láska mezi mužem a ženou sice dokáže zplodit nový život, jenže 

tento život je od počátku odsouzen k zániku, smrt je tedy obsažena v každém milostném aktu.

Zdá se tedy, že podobně jako západní kultura a filozofie v období krize Lorca postupně 

křesťanský pohled na svět zcela opouští, víra v posmrtný život je nahrazena materialistickými 

obrazy rozkladu. Nicméně mnohé z křesťanství u Lorky přetrvává, především na rovině 

etické. Pro básníka je přes všechnu konečnost největší hodnotou láska, právě proto je pro něj 

tak důležitá postava Ježíše Krista, ta ztělesňuje i ideál svobodného života bez masky. Právě 

proto má Lorca negativní vztah ke katolické církvi, která Kristův ideál hlásá, ale svým 

chováním jej popírá a stává se tak zosobněním společenské masky, která ničí své oběti, 

zatímco k Ježíšovi autor často přirovnává své homosexuální hrdiny, kteří trpí ve jménu lásky.
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4.4. Lorkův svět mrtvých

Věčný život v křesťanském slova smyslu v Lorkově newyorském cyklu nahradily vize 

jakéhosi záhrobního světa mrtvých, objevují se ve všech třech dílech, vždy jako místo, kde 

zemřelí bezvýchodně a útrpně bloudí v jakémsi bezčasí. Tento svět je vyjádřením právě 

bezvýchodnosti smrti, její konečnosti a definitivnosti. Je vlastně živým obrazem úzkosti, která 

z vědomí smrti plyne. 

Podle Nadala  Lorca vychází z bohaté kulturní vizionářské tradice, která začíná u 

Izajáše, pokračuje přes Jana od Kříže, Quevedovy Sny, Goyu, Williama Blakea a končí u 

Latreaumonta a Kafky, tedy všech, kdo se snažili nahlédnout život z perspektivy smrti. O to 

se snaží i Lorca, podle Nadala pro něj představoval svět mrtvých zvláštní, záhadný prostor, 

„druhou stranu“, která skrývá určitá tajemství, jež toužil odhalit.

Někdy se mu dokonce zdá, že překonal jeho hranici a že píše z „druhého břehu“.92

Podobné tendence měli i někteří Lorkovy současníci, především Valle-Inclán a Ramón 

Goméz de la Serna, kteří se také snažili představit si, jaké by bylo vidět život z pohledu smrti. 

Taktopopisuje Valle-Inclán prostřednictvím postavy, Dona Estrafalaria, estetiku esperpenta: 

„Mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben ser las conversaciones de los

muertos al contarse historias de los vivos. [...] Yo quisiera ver el mundo con la perspectiva de

la otra ribera.“93 Ramón Goméz de la Serna tvrdí, že život je nutné vidět v procesu neustálého 

rozkladu a hledět na druhého jako mrtvý hledí na mrtvého.94

Lorkův záhrobní prostor má několik základních významů nebo charakteristik, je jednak 

obrazem úzkosti a beznaděje, kterou smrt v básníkovi vyvolává, jednak je to prostředí, které 

odkrývá nový pohled na skutečnost a lidský život, jednak je prostorem, kde se střetávají sny a 

vzpomínky a který v mnohém připomíná hlubiny lidského podvědomí. Všechny tyto významy 

se setkávají zejména v motivu divadla v písku v Publiku.

Divadlo v písku zde reprezentuje skutečné, autentické, divadlo zbavené masky, které však 

zároveň vykazuje jasné známky prostředí světa mrtvých. Toto spojení si lze vyložit jednoduše 

tím, že v obou případech se jedná o místo, které je „pohřbené“, pod povrchem, zároveň však 

                                               
92 Martínez Nadal., s. 172.
93

Valle-Inclán, Ramón. Los cuernos de Don Friolera. [online]. [cit. 2014-01-17] Dostupné z:
<www.desocupadolector.net/servidor/donfriolera.pdf>
94 Martínez Nadal., s. 173.
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v obou případech jde o prostředí, které odhaluje „skrytou pravdu.“ Smrt je totiž nejzazší 

pravdu existence a jedině mrtví ji znají. Ve smrti zároveň přestávají platit obvyklé předsudky 

a masky. Skutečné divadlo a smrt jsou zde tedy ztotožněny.

Lorca navíc často prezentuje celý svět jako divadlo, proto může být divadlo zároveň 

světem mrtvých, který se probourává do světa živých, aby jim odhalil, co nechtějí vidět:

HOMBRE I.° Es a los teatros donde hay que llamar; es a los teatros, para...

HOMBRE 3.° Para que se sepa la verdad de las sepulturas.

HOMBRE 2.° Sepulturas con focos de gas, y anuncios, y largas filas de butacas. (El público, 173)

Divadlo je nahlíženo jako velký hřbitov, nebo spíše hřbitov je nahlížen jako divadlo 

s reflektory a řadami sedadel, odhalují se zde ty nejskrytější pravdy (verdad de las sepulturas), 

kterých se bojíme a které nechceme znát. 

Rovněž v básni „Cielo vivo“ je svět mrtvých chápán jako místo odhalující pravdu, 

kterou živí nevidí: „allí bajo las raíces y en la médula del aire se comprende la verdad de las 

cosas equivocadas.” (Poeta en Nueva York, 168)

Divadlo v písku ukazuje jednak skryté pravdy o hrdinech dramatu, zároveň však i 

skryté pravdy o divácích dramatu, ty tak vyvstávají na povrch a probouzejí v publiku zmatek 

a pobouření, divadlo v písku se tak stává jejich zrcadlem, a právě vytvořit takové zrcadlo bylo 

Lorkovým záměrem při psaní této hry, jak sám řekl, snažil se „nechat na scéně pochodovat 

dramata, která se odehrávají v mysli každého z diváků, zatímco sledují představení, na které

se často ani nesoustředí. A vzhledem k tomu, že drama každého z nich je velmi trýznivé a 

pramálo důstojné, diváci se okamžitě pohoršeně zvednou a zabrání tomu, aby představení

pokračovalo.“95

Scénu v římské ruině bychom potom mohli chápat jako odhalení pravdy o skutečné podstatě 

vztahu mezi Režisérem a Prvním mužem.

Dekorací této scény je spadlý kapitel, který odkazuje na římskou ruinu. Právě ruiny 

jsou v Lorkově tvorbě motivem, který se často pojí se smrtí, ruina je rozbitím formy, 

připomíná něco, co bylo a už není. „Ruina“ je i titulem jedné z básní Lorkovy sbírky, v níž se 

hierbas“ atd.

                                               
95

„Desfilar en escena los dramas propios que cada uno de los espectadores está pensando, mientras está
mirando, muchas veces sin fijarse, la representacion. Y como el drama de cada uno es muy punzante y
generalmente nada honroso, pues los espectadores enseguida se levantarían indignados e impedirían que
contunuase la representacion.“ Millán, s. 28.
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Protagonisty scény v římské ruině jsou Režisér a První muž, kteří zde vystupují v roli Postavy 

rolničky a Postavy vinné révy. Scéna navazuje na jejich rozhovor z předchozího obrazu: 

DIRECTOR. Podemos empezar.

HOMBRE I.° Cuando quieras. (El público, 129)

Ono „můžeme začít“ se může odkazovat na začátek představení divadla pod širým nebem, 

které se na jevišti Publika neodehrává, ale o kterém se později dozvídáme z referencí postav. 

Může se však jednat také o začátek skutečného divadla, divadla v podzemí.

Svět mrtvých je zároveň místem bezčasí, snů a vzpomínek, případně místem, kde čas přestal 

existoval a kde jediné, co mrtvým zbývá, jsou jejich sny a vzpomínky.

Výraz sen, sueño, používá i Julie z divadla v písku. Julie je zde skutečnou postavou 

z Shakespearovy hry, nikoliv herečkou (nebo hercem), jako Julie z divadla pod širým nebem. 

Objevuje se na scéně v momentě, kdy se Režisér a další muži propadnou divadelním 

propadlištěm do její hrobky, která je jednak scenérií Shakespearova dramatu, jednak scénou 

divadla v písku. Tato Julie se na rozdíl od herců pod širým nebem neskrývá pod maskou, 

skutečně miluje, a svou lásku prožívá stále znovu, ačkoliv nyní se na ni dívá z perspektivy 

smrti. Ve své písni pak popisuje charakter své posmrtné existence:

Por favor. No he tropezado con una amiga en todo el tiempo, a pesar de haber cruzado más de tres mil 

arcos vacíos. Un poco de ayuda, por favor. Un poco de ayuda y un mar de sueño. (Canta.)

Un mar de sueño.

Un mar de tierra blanca

y los arcos vacíos por el cielo.

Mi cola por las naves, por las algas.

Mi cola por el tiempo.

Un mar de tiempo.

Playa de los gusanos leñadores

y delfín de cristal por los cerezos.

¡Oh puro amianto de final! ¡Oh ruina!

¡Oh soledad sin arco! ¡Mar de sueño! (El público, 147)
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Smrt je poznamenána samotou, Julie se nesetkala s přítelkyní, ačkoliv prošla přes tři tisíce 

prázdných oblouků, oblouky, arcos, jsou motivem typickým pro smrt, který zároveň navozuje 

prostředí hrobky, objevuje se zde i typické prázdno. 

Právě samota je jevem nejvíce spjatým se smrtí, v umírání je každý sám, smrt rozdělí 

každý vztah, kvůli neodvratnosti smrti nikdy nelze dosáhnout jednoty s druhou osobou. 

Jakkoliv je tedy pro Lorku nejzásadnější hodnotou láska, podstatou lidského života je 

nepřekonatelná samota. Tu prožívá během svého umírání také Nahý muž neboli Gonzalo: 

„Agonía. Soledad del hombre en el sueño lleno de ascensores y trenes donde tú vas a 

velocidades inasibles. Soledad de los edificios, de las esquinas, de las playas, donde tú no 

aparecerás ya nunca.“ (El público, 176)

Julie zde žádá o moře snu nebo spíše moře spánku, aby tak unikla své osamělé 

existenci, vzápětí však zmiňuje moře bílé země, podle Nadala zde může být sen vnímán jako 

vytoužená, avšak pustá země, kde nic nemůže vyrůst. Sen zde může charakterizovat smrt, 

může být však zároveň i jejím opakem, Nadal upozorňuje, že Lorca používá výraz suen͂o ve 

všech jeho španělských konotacích – jednou z nich je lidský život.96 Pokud tedy Julie touží po 

snu, může toužit po životě, který se z perspektivy smrti jeví jako sen. Rovněž čas může 

odkazovat k životu a smrti zároveň, ubíhající čas je charakteristický pro svět živých, moře 

času však může odkazovat na nekonečnost smrti.

Nemožnost spánku může tedy znamenat nemožnost spočinutí a zároveň nemožnost 

uniknout smrti, mrtví bloudí a bloumají ve svém záhrobním světě na věky. Podobně je tomu 

v básni „Ciudad sin sueño“: „No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. No duerme nadie.“

(Poeta en Nueva York, 151) Toto věčné bdění ve smrti lze chápat jako vyjádření její 

definitivnosti, upozorňuje na její absolutní význam, zdá se, že mrtví jsou v ní chyceni, 

uzavřeni, a někdy jako by marně hledali cestu do nějaké jiné formy existence, ta je však 

pouhou iluzí nebo sebeklamem. 

Další motiv, který se často objevuje v kontextu smrti je moře, a dále s ním se pojící objekty 

jako lodě, řasy, zde delfín. Moře evokuje rozlehlost a prázdnotu a snadno se tak stává 

obrazem nicoty bez konce. Podobně je tomu v Básníkovi v New Yorku, zde se připojují i 

námořníci, kteří rovněž představují motiv příznačný pro svět smrti:

porque hay un mundo de la muerte con marineros definitivos

                                               
96 Martínez Nadal, s. 67.
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que se asomarán a los arcos y os helarán por detrás de los árboles.97

Nebo 

en la dura barraca donde la luna prisionera

devora a un marinero delante de los niños.98

Stejný význam má moře i v básni figuríny ve svatebních šatech, o budeme mluvit 

v souvislosti s prázdnými kostýmy.

Nadal přirovnává Juliinu píseň k písni Harlekýna, kterou najdeme v Así que pasen cinco an͂os, 

Harlekýn zde podle něj může zastupovat roli jakéhosi anděla smrti nebo smrt samu, která 

přijímá ty, kdo se ocitají na jejím prahu.99 (Postava Harlekýna byla obecně dlouho spojována 

s bohem Merkurem, alchymií a podsvětím, Harlekýn byl schopen stát se neviditelným, 

cestovat kamkoliv na světě a převtělit se do jakékoliv formy.)100

Harlekýn recituje báseň, v níž jsou hlavními tématy sen a čas, přičemž používá dvě 

různé masky, jednu veselou a druhou spící:

El Sueño va sobre el Tiempo

flotando como un velero.

Nadie puede abrir semillas

en el corazón del Sueño. (Así que pasen cinco an͂os, 292)

Zde se sen a čas jeví jako protiklady, sen plyne mimo čas, pokud se pohybujeme ve snu, 

nevnímáme normální plynutí času. Fakt, že semena v srdci snu nemohou být otevřena,

poukazuje na jeho neplodnost, snění není skutečnost a právě setrvávání hlavního hrdiny ve 

snu vede k jeho neplodnosti.  Snění se tak stává paralelou smrti, v níž rovněž neexistuje čas a 

stejně jako sen je neplodná, je opakem života.

Y si el suen͂o finge muros 

en la llanura de tiempo,

                                               
97 „Paisaje de la multitud que orina“, Poeta en Nueva York, s. 145.
98 „Nocturno de hueco“, Poeta en Nueva York, s. 187.
99 Martínez Nadal, s. 66.
100 Harris, Mark. „Picasso’s Harlequin“. [online] [cit. 2.1. 2014] Dostupné z: 
<http://web.org.uk/picasso/harlequin.html>
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el tiempo le hace creer

que nace en aquel momento. (Así que pasen cinco an͂os, 294)

Harlekýn zde reflektuje Mladíkovu snahu zadržet čas a setrvat ve snu, postavit kolem sebe 

„zeď snu“, nicméně čas nadále plyne a sen nakonec zničí, Mladík doufá, že může svůj sen 

obnovit, ale je zasažen smrtí.

Podle Ucelay mluví Julie z Publika z perspektivy smrti, a proto jsou v její písni sen a 

čas na stejné úrovni, oba jsou součástí světa mrtvých, kde vlastně plynutí času již nehraje roli. 

Harlekýn ovšem mluví z pohledu života, kde stojí sen a čas v protikladu, a zároveň předvídá 

vítězství času a smrt snícího101, na což upozorňují různé motivy v jeho písni - chlad, led, nebo 

sasanky, tedy mořské rostliny.

Paralelou divadla v podzemí je ve hře Así que pasen cinco an͂os scéna, v níž se odehrává 

dialog mrtvé kočky a mrtvého dítětě. Oba si se smutkem uvědomují konec svého života a

navíc nadále trpí projevy příčiny své smrti, kocour, Gato, si stěžuje na bolestivé rány, které 

mu uštědřily děti, jež na něj házely kameny, chlapce bolí srdce, které se zastavilo. Podobný 

princip se objevuje v básni „Ciudad sin suen͂o“, zde mrtví naříká po tři léta, že má na kolenou 

vyprahlý kraj a „al que le duele su dolor le dolerá sin descanso y al que teme la muerte la 

llevará sobre sus hombros“. (Poeta en Nueva York, 153) Rovněž v básni „Cementerio judío“

„los muertos se van quitando el traje de sangre cada día“. (Poeta en Nueva York, 206) Smrt je 

tak nekonečným utrpením, čas se zastaví v momentě umírání a mrtví nadále pociťuje jeho

příčinu a minulost se donekonečna vrací. V básni se objevuje rovněž dítě, které plakalo tak 

usedavě, že museli zavolat psy, aby se utišilo, což nám rovněž může připomenout scénu z Así 

que pasen cinco an͂os.

Ve svém posmrtném stavu dítě vyslovuje smutnou a děsivou pravdu: „No vinieron los 

ángeles. No gato,“ (Así que pasen cinco an͂os, 219) a následně popisuje, v čem skutečně 

spočívá smrt, chlapec se děsí toho, že bude pohřben do země, kde ho snědí ještěrky, jeho 

osudem není nebe, ale tvrdá zem:

No es el cielo, es la tierra dura,

Con muchos grillos que cantan,

Con hierbas que se menean

[…]

                                               
101 Ucelay, s. 90.
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Y el viento como una espada.

Yo quiero ser nin͂o, un nin͂o! (Así que pasen cinco an͂os, 226)

Opět se zde objevují motivy spojené se smrtí a se záhrobím, tráva a ostrý, nepříjemný vítr. 

Dítě si uvědomuje, že přestává být dítětem a stává se potravou pro červy, touží si zachovat 

svou formu, kterou smrt ničí. 

Chlapec i kočka se před pohřbením, které znamená definitivní smrt, snaží uniknout, 

ale nemohou najít cestu, dveře jsou zavřené a na schodech by je našli. Tato snaha najít cestu 

ven ze smrti připomíná závěr Publika, kde se diváci rovněž zoufale snaží nalézt východ 

z divadla, a kde náhlý chlad upozorňuje na blízkost smrti, jíž se snaží uniknout. Cestu ven 

hledá v závěrečném obraze také Gonzalova matka, kterou nakonec odvádí Iluzionista, 

představitel smrti. 

Když potom kočku odtáhne neznámá ruka, dítě předpokládá nebo doufá, že se jedná o 

ruku Boží, jeho úzkost však napovídá, že jde spíše o ruku smrti, která se chystá mrtvé pohřbít 

a odsoudit je k tomu, aby už nikdy nespatřili slunce, ani vrabce, ani slunečnice, o nichž dítě 

mluví. Chlapec žádá, aby jej  nepohřbívali, dokud neotrhá okvětní lístky z květiny, kterou měl 

připevněnou ve vlasech, přičemž každý z lístků reprezentuje ano nebo ne jako ve známé 

dětské hře. Zatímco otrhává květinu a odříkává: „sí, no, sí, no, sí,“ ozve se neznámý hlas, 

který odpovídá: „No. NO“, načež chlapec reaguje tvrzením, že vždy říkal že ne. (Siempre dije 

que no!) (Así que pasen cinco an͂os, 230) a vzápětí je rovněž uchvácen neznámou rukou. 

Otázka, na níž anonymní hlas odpovídá důrazným ne, může být právě otázkou po boží 

existenci nebo po existenci posmrtného života, chlapec doufá v příchod andělů, v setkání 

s Bohem, ale nic z toho se neuskuteční a on sám přiznává, že, tak jako Lorca, vždy říkal, že 

ne, že není nebe, jen tvrdá zem. Je příznačné, že si Lorca jako představitele této palčivé scény 

zvolil právě dítě a zvíře, nevinné tvory, ke kterým autor cítil mimořádnou náklonnost a soucit. 

Mrtvá zvířata a děti velmi často charakterizují prostředí smrti v Básníkovi v New Yorku, 

můžeme vzpomenout rovněž báseň „Nin͂a ahogada en pozo“, která se rovněž vypořádává 

s tématem dětské smrti a kde se objevuje motiv uzavřeného prostoru, studny, plné vody, která 

nevytéká, odkud tedy není úniku. Mrtvé dítě zde může být jakousi paralelou Mladíkova dítěte, 

které se nikdy nenarodí a je tudíž rovněž uvrženo do neexistence.
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4.5. Motiv formy

Dalším významným motivem, který popisuje charakter lidské identity a existence je forma. 

Na motiv formy narážíme už v jeho raných básních: „Estas flores y estas acacias, no están en 

el ambiente que sueña su forma.“102 Podle Nadala Lorca miluje formu, Lorca je milovník 

života a forma je jeho zosobněním, ovšem právě její pomíjivost poukazuje na jeho skutečný 

charakter. Nadal dále tvrdí, že Lorca postupně začne používat výraz forma ve významu všeho, 

co dělá věc tím, čím je, všechno je forma a zároveň každá forma je na cestě ke svému zániku.

Nadal v této souvislosti zmiňuje renesanční básníky, Garcilasa a Shakespeara, kteří 

oslavovali pomíjivý moment mladistvé krásy, upozorňuje však, že Lorca v renesanční 

konvence nevěřil. Smrt a pomíjivost všeho pozemského byla oblíbeným tématem i u 

barokních básníků, ovšem zde byla falešnost pozemského bytí postavena do protikladu ke 

skutečnému životu věčnému. Pro Lorku není nic než pozemský svět, jeho formy podléhají 

neustálé změně a spějí do prázdna. 

Každá forma v sobě tedy obsahuje prázdno, které po ní zbyde. Jako příklad nebo symbol 

formy Lorca často používá jablko: „No hablo de ceniza. Hablo de la ceniza que tiene forma de 

manzana.“ (El público, 151) Jablko reprezentuje život, plodnost, zatímco popel ztělesňuje 

smrt. Jablko je tedy pouze přestrojená smrt, stejně jako každá živá forma nakonec zanikne. 

V básni „Paisaje de la multitud que orina” mluví autor o „paisajes llenos de sepulcros que 

producen fresquísimas manzanas” (Poeta en Nueva York, 146), svět jako krajina plná hrobů, 

plná všudypřítomné smrti, produkuje stále nové formy.

V Publiku hovoří o formě Černý kůň, postava z divadla v písku, ten podle Huélama Kosmy 

reprezentuje Tanatos, instinkt ke smrti, zatímco Bílí koně zastupují Eros, instinkt k životu103:

CABALLO NEGRO. Forma, ¡forma! Ansia de la sangre.

JULIETA. Tumulto.

CABALLO NEGRO. Ansia de la sangre y hastío de la rueda.

(Aparecen los tres Caballos Blancos; traen largos bastones de laca negra.)

LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Forma y ceniza. Ceniza y forma. Espejo. Y el que pueda acabar 

que ponga un pan de oro.

                                               
102 García Lorca, Federico. Impresiones y paisajes
103

Huélamo Kosma. Julio. El teatro imposible de García Lorca (estudio sobre El público). Granada: 
Universidad de Granada, 1996. s. 51.
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JULIETA. (Retorciéndose las manos.) Forma y ceniza.

CABALLO NEGRO. Sí. Ya sabéis lo bien que degüello las palomas. Cuando se dice roca yo entiendo 

aire. Cuando se dice aire yo entiendo vacío. Cuando se dice vacío yo entiendo paloma degollada. (El 

público, 152)

Právě zde, ve světě mrtvých, vychází najevo podstata všeho živého. Kolo, které Černý kůň 

drží, představuje koloběh času a princip vznikání a zanikání. Černý kůň je jakožto nositel 

smrti ničitel forem, dokáže obracet formy v prach a proto ví, že forma a prach jsou totéž, jsou 

si navzájem zrcadlem, a naráží tak na křesťanské „prach jsi a v prach se obrátíš.“ V každé 

z forem už předem vidí prázdno, el vacío, které po nich zbyde. Prázdno je opakem formy, je 

to základní charakteristika smrti, proto je kůň spojuje s podříznutou holubicí.

Prázdno je velmi častým motivem Básníka v New Yorku. Objevují se zde prázdné mraky, 

prázdné nebe, prázdné šaty atd. Snad nejpalčivěji vyzní toto vědomí smrti a prázdnoty v básni 

„El nocturno de hueco“:

Mira formas concretas que buscan su vacío.

Perros equivocados y manzanas mordidas.

Mira el ansia, la angustia de un triste mundo fósil

que no encuentra el acento de su primer sollozo. (Poeta en Nueva York, 187)

V básni 1910 autor vzpomíná na dětství, které neznalo smrt: „Aquellos ojos míos de mil 

novecientos diez no vieron enterrar a los muertos“. Ta je nyní velmi přítomná, básník se 

vyjadřuje podobně jako Černý kůň v Publiku:

No preguntarme nada. He visto que las cosas

cuando buscan su curso encuentran su vacío.

Hay un dolor de huecos por el aire sin gente

y en mis ojos criaturas vestidas ¡sin desnudo! (Poeta en Nueva York, 113)

Hueco má podobný význam jako vacío, je to něco, co zbyde po živých formách, „criaturas 

vestidas sin desnudo“ mohou odkazovat na motiv masky, město je plné lidí, jež na sebe berou 

různé masky a kostýmy, pod kterými však není „desnudo“, jejich skutečná podoba, skutečná 
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podstata, případně kteří v prostředí metropole ztrácejí svou individualitu. Zároveň se však

může jednat o prázdné oděvy, v nichž chybí živá bytost a které se tak stávají symbolem smrti.

Chápání života jako neustálé změny forem vysvětluje Lorkův zájem o motivy z Ovidiových 

Proměn a četné transformace a metamorfózy v jeho poezii a dramatu vůbec. Často dochází 

k přeměně jedné formy na zcela jinou jí nepodobnou, a zdá se, že tato změna je hnací silou 

života, existence se vyznačuje snahou po změně formy:

¡Qué esfuerzo!

¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro!

¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina!

¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja!104

Živé bytosti s velkým úsilím mění své formy, avšak pro smrt není tohoto úsilí potřeba, aby 

přeměnila formy v nicotu:

Pero el arco de yeso,

¡qué grande, qué invisible, qué diminuto,

sin esfuerzo!

Podle Nadala zde sádrové oblouky odkazují na oblouky hřbitovních vrat nebo výklenků a jsou 

zde tedy symbolem smrti.105 V Publiku je smrt jako ničitelka forem reprezentována také 

Iluzionistou, ten se totiž zabývá právě přeměnou jedné věci v jinou, případně jejím úplným 

zmizením. Iluzionista zde naznačuje, že smrt umí ničit, neumí však tvořit:

PRESTIDIGITADOR. De nada. Quitar es muy fácil. Lo difícil es poner.

DIRECTOR. Es mucho más difícil sustituir. (El público, 187)

Forma je vlastně totožná s určitým významem masky, pokud odstraníme všechny masky, 

které leží na povrchu a které umožňují zachovat si určitou tvář před okolím, a pokud se 

dostaneme až na dno lidské osobnosti, setkáme se s formou. Avšak i ta je pomíjivá a 

nestabilní, a tedy vlastně falešná, a stává se tak rovněž maskou: 

                                               
104 „Muerte” Poeta en Nueva York, s. 183.
105 Martínez Nadal, s. 93.
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Son mentira las formas. Sólo existe

el círculo de bocas del oxígeno.106

V básni „Ruina“ se objevuje „la máscara de pluma y celuloide de la primer paloma”, holubice 

zde jako v mnoha jiných případech zosobňuje formu v kontextu smrti, a i zde je pouhou 

maskou, falší vyrobenou z peří a celuloidu.

Motiv formy se ovšem u Lorky vyskytuje i v jiném kontextu, a to v souvislosti s milostnou 

tématikou. Autor zde naráží na problematiku homosexuality, svým způsobem se zde 

setkáváme s podobnou situací jakou uvidíme v případě masky. Pokud jsou obě nestálé a 

pomíjivé a nezachycují podstatu věci, nemělo by záležet na tom, jaké formy spolu vstupují do 

milostného svazku. Proto První muž na začátku Publika poznamenává: „Romeo puede ser una 

ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un 

mapa.“ Lorca zde naznačuje, že ať je forma jakákoliv, milostný cit zůstává stejný a veřejnost 

by se neměla starat o formu jedinců, kteří se skutečně milují:

ESTUDIANTE 4.° Nada. Pero un ave no puede ser un gato, ni una piedra puede ser un golpe de mar.

ESTUDIANTE 2.° Es cuestión de forma, de máscara. Un gato puede ser una rana, y la luna de 

invierno puede ser muy bien un haz de leña cubierto de gusanos ateridos. El público se ha de dormir 

en la palabra y no ha de ver a través de la columna las ovejas que balan y las nubes que van por el 

cielo. (El público, 169)

Režisér nakonec uvede představení Romea a Julie, kde je Julie reprezentována mladým 

chlapcem, což diváci nejsou ochotni přijmout. Nicméně v lásce nezáleží na formě, milostný 

cit je stále stejný. Velmi podobný dialog se objevuje v prozaické básni „Los amantes 

asesinados por una perdiz“, jejímž námětem je rovněž „muerte por causa de amor“107: „Una 

manzana siempre será un amante, pero un amante no podrá ser jamás una manzana.“ Je 

otázkou, jak si tento výrok přesně vyložit, nicméně pokud zde jablko reprezentuje formu, 

může jít o to, že jakákoliv forma může milovat nebo být milována, ale mrtvý milenec už 

nikdy nenabyde formy nové.

Kromě úvahy o charakteru forem a obhajobě homosexuální lásky před veřejností zde Lorca 

zároveň vyslovuje svou kritiku divadelního publika, které sleduje představení skrze své 
                                               
106 „Luna y panorama de los insectos“ Poeta en Nueva York, s. 198. 
107 Millán, s. 51.
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společenské předsudky a místo, aby sledovalo děj a snažilo se poučit, rovnou soudí a hodnotí, 

což mnohé autory vede k autocenzuře, která zabraňuje vývoji dramatického umění. Tato 

myšlenka se objevuje v některých Lorkových prohlášeních o divadle: „Divadlo musí působit 

na diváky, ne diváci na publikum. Publikum se může poučit […]” nebo „nikdo by neměl 

ztrácet ze zřetele, že divadlo je nadřazené, nikoliv podřízené divákům, k čemuž bohužel velmi 

často dochází.“108

Téma metamorfózy, změny forem, se objevuje rovněž v milostné hře Postavy rolničky a 

Postavy vinné révy, která je založena na vymýšlení proměn, jež by dvojici umožnily zůstat si 

nablízku a dál se milovat. Když se tedy jeden z nich změní v mravence, druhý se změní 

v zemi, načež první se změní ve vodu. Hra je však přerušena pokaždé, když Postava rolničky 

navrhne, že se změní v měsíční rybu. Měsíc je zde symbolem ženy a touha stát se měsíční 

rybou tedy může naznačovat touhu stát se ženou nebo zženštilým homosexuálem, který 

Postavu vinné révy, tedy Prvního muže, znechucuje, nebo touhu utéci za ženou a nasadit si 

tak masku heterosexuality.109

Tyto proměny lze chápat jako snahu dosáhnout splynutí a jednoty v milostném vztahu, 

je však otázkou, zda je možné toho docílit. Jakmile jeden přizpůsobí svou formu druhému, on 

se začne transformovat do formy jiné. V závěru této scény přichází Císař (Emperador), který 

hledá „jednoho“. Význam Císaře i význam „jednoho“ si lze vykládat různými způsoby. Jak se 

nakonec ukáže, jedním je Postava vinné révy, tedy Gonzalo neboli První muž. Ten je také 

jedinou postavou, která se neskrývá pod maskou a přiznává svou homosexualitu, za což 

nakonec zaplatí svým životem, a to jak v závěru celého dramatu, tak ve scéně v římské ruině. 

Jeden tedy může znamenat vnitřně sjednocenného jedince s jedinou skutečnou identitou. 

Ovšem hledání jednoho se může také odkazovat k předchozímu rozhovoru a snaze dojít 

jednoty v milostném vztahu, splynout s druhou osobou nebo si ji zcela podmanit, což, jak se 

zdá, není možné: 

CENTURIÓN. (Al Emperador.) Difícil es, pero ahí lo tienes.

FIGURA DE PÁMPANOS. Lo tiene porque nunca lo podrá tener. (El público, 139)

Lorku tato problematika vždy zajímala. Nadal cituje jeden z jeho výroků: 

                                               
108 Martínez Nadal. s. 225. „Theatre must impose itself on the public and not public on the theatre. The public 
can be taught. Yet nobody should lose sight of the fact that the theatre is superior to the public and not inferior, 
as happens with lamentable frequency.“
109 Ibid., s. 38.
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„Jestli je ‚jeden‘ dokonalým sjednocením dvou polovic, pak my lidé nejsme ničím jiným než lesy 

polovic věčně hledajících nedosažitelnou jednotu. Láska je tedy neustálou touhou dosáhnout 

,jednoho‘. Kdyby tato jednota byla dosažitelná, znamenalo by to popření lásky. Zemřeme sami, jako 

osamělé polovičky.“110

Tento výrok připomíná Jungovu teorii, podle které je lidská duše složena z ženské a mužské 

složky, anima a animy, z nichž jedna je vždy více rozvinutá než druhá. Cílem je pak 

dosáhnout rovnováhy mezi oběma a dospět tak do stavu vnitřní jednoty. Právě o to se podle 

Junga snažíme v milostném vztahu, hledáme chybějící část sebe sama, abychom dosáhli 

sjednocení.

Nemožnost splynutí s druhou osobou, nemožnost jednoty, může být dána právě 

konečností života, smrt ničí formy a zároveň je od sebe odděluje, v tom spočívá tragičnost a 

„temnota“ lásky, ale zároveň i heroičnost milostného citu, který vzniká i s vědomím vlastní 

pomíjivosti. Toto téma nejlépe shrnuje báseň „Nocturno de hueco“, která se dívá na milostný 

vztah z hlediska smrti, dějištěm je „mundo de vestidos y huecos“, „angustia de triste mundo 

fósil“, každý společný okamžik páru je naplněn vědomím konce: „Ruedan los huecos puros, 

por mí, por ti, en el alba conservando las huellas de las ramas de sangre.“ Smrt ovšem nemůže 

lásce zabránit v její existenci: „El hueco de una hormiga puede llenar el aire, pero tú vas 

gimiendo sin norte por mis ojos.“

Huélamo Kosma ovšem vysvětluje postavu Císaře jako morální vědomí jedince, 

superego, které přichází potrestat a potlačit instinkty, které se jeví jako morálně 

nepřijatelné.111 Tímto instinktem může být homosexualita jako taková, může jít však také o 

špatné svědomí Postavy vinné révy, která odporuje své ideální vizi milostného vztahu 

v momentě, kdy se podvoluje vůli Postavy rolničky, toto vědomí v něm vyvolává pocit viny, 

načež přijímá trest od Císaře. Císařova snaha najít jednotu by zde se znamenala  touhu sloučit 

protichůdné potřeby instinktů, ega a superega. Jeho cílem je donutit Postavu vinné révy, aby 

se podvolila jeho vůli, tedy aby byly potlačeny všechny složky osobnosti, které jsou v rozporu 

s morálním vědomím jedince. To ovšem vyžaduje popření sebe sama, zničení části své 

osobnosti. 

                                               
110 Martínez Nadal, s. 79.
111 Huélamo Kosma, s. 37.
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Další podobou Prvního muže, respektive Postavy vinné révy, je však rovněž Nahý muž, který 

odkazuje na Ježíše Krista. V jeho rozhovoru s ošetřovatelem pak dochází ke ztotožnění Císaře

s Pilátem Pontským:

DESNUDO. ¿Falta mucho?

ENFERMERO. Poco. Ya han dado la tercera campanada. Cuando el Emperador se disfrace de Poncio

Pilato. (El público, 171)

Císař pak může být tím, kdo odsuzuje a zabíjí jedince, který hlásá lásku a pravdu navzdory 

mínění společnosti, může být zosobněním společenské masky a její moci.

S formou souvisí také motivy prázdných šatů a kostýmů (trajes, vestidos). Zde se jedná o 

jakýsi zbytek formy, prázdné kostýmy upozorňují na absenci svého obsahu, jsou jakousi 

vzpomínkou, ozvěnou bytí, které je kdysi obývalo a stávají se tak dalším motivem spjatým se 

smrtí. V Publiku se setkáváme s kostýmem Harlekýna, který hledá svého majitele, Režiséra, a 

rovněž s kostýmem baletky, která představuje jednu z Režisérových identit, jednu z jeho 

masek:

EL TRAJE DE ARLEQUÍN. Tengo frío. Luz eléctrica. Pan. Estaban quemando goma. (Queda rígido.)

EL TRAJE DE BAILARINA. Gui-guiller-guillermi-guillermina. Na-nami-namiller-namillergui. 

Dejadme entrar o dejadme salir. (Cae al suelo dormida.)

EL TRAJE DE ARLEQUÍN. Enrique. Luz eléctrica. Pan. Estaban quemando goma. (El público, 159)

Kostým Harlekýna, jak se zdá, hovoří z perspektivy světa mrtvých, ten je evokován pocitem 

chladu, který smrt doprovází, tak je tomu i v samém závěru dramatu. Pokud se Režisér zbaví 

svých masek, nebo svých forem, ty se okamžitě ocitají ve světě mrtvých, stávají se 

vzpomínkou, neexistencí. Svět je tedy vlastně plný mrtvých forem, po kterých zbyly prázdné 

šaty a kostýmy. S Harlekýnem se setkáme i v Así que pasen cinco an͂os, v obou případech se 

jedná o jakéhosi posla smrti.

Podobně jako prázdné kostýmy se chová také Maniquí, postava připomínající figuríny 

z luxusních výloh, která se objeví v Así que pasen cinco an͂os poté, co dá Mladík definitivní 

sbohem své snoubence. Postava figuríny může být inspirována obrazy italského malíře 

Giorgia de Chirica, velmi oblíbeného u surrealistů, u něhož se tento motiv často vyskytuje. 

Figurína je objekt, který připomíná člověka, je však neživá, právě proto se může stát 
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symbolem neexistence nebo určité absence. Zde je oblečená ve svatebních šatech milované 

dívky a vyjadřuje tak neexistenci vztahu a citu, v který Mladík doufal. Figurína ho 

pronásleduje a upozorňuje na prázdno, jež nahradilo jeho snoubenku:

¿Quién usará la plata buena

de la novia chiquita y morena?

Mi cola se pierde por el mar

y la luna lleva puesta mi corona de azahar.

Mi anillo, señor, mi anillo de oro viejo,

se hundió por las arenas del espejo.

¿Quién se pondrá mi traje? ¿Quién se lo pondrá?

Se lo pondrá la ría grande para casarse con el mar. (Así que pasen cinco an͂os, 277)

Moře vyjadřuje rozlehlou a nekončící prázdnotu a zároveň hloubku, prostor pod povrchem.

Sňatek s mořem tedy můžeme chápat jako sňatek s nicotou, se smrtí. Písek a zrcadlo jsou 

motivy spojené se smrtí, se kterými se setkáváme také v Publiku.

Stejný pocit jako figurína v mladíkovi vyvolává frak, v němž se měl ženit, a rovněž 

prázdná postel, na které leží:

JOVEN. ¿Qué traje?

CRIADO. El frac. Lo he extendido en la cama.

JOVEN. (Irritado.) ¡Pues quítalo! No quiero subir y encontrármelo tendido en la cama ¡tan grande, tan

vacía! No sé a quién se le ocurrió comprarla. Yo tenía antes otra pequeña, ¿recuerdas? (Así que pasen 

cinco an͂os, 336)

Maniquí mladíkovi také ukazuje dětské šatičky a prohlašuje, že chce svého syna, vzápětí útočí 

na Mladíka s tím, že se jedná o jeho syna: „Un trajecito que robé de la costura. Dos fuentes de 

leche blanca mojan mis sedas de angustia. Mi hijo! Quiero a mi hijo!“ (Así que pasen cinco 

an͂os, 282) Tady prázdné šaty vyjadřují neexistenci dítěte, které se nikdy nenarodilo a 

nenarodí.

Motiv prázdných šatů se objevuje také v Básníkovi v New Yorku. Tíha opuštěných šatů je 

nesnesitelná, je to tíha zničené formy, tíha smrti.

Un traje abandonado pesa tanto en los hombros



60

que muchas veces el cielo los agrupa en ásperas manadas.112

V básni „Nocturno de hueco“ se šaty objevují hned vedle „dutin“, prázdných míst, a opět tak 

upozorňují na nepřítomnost formy:

Para ver que todo se ha ido,

para ver los huecos y los vestidos,

¡dame tu guante de luna,

tu otro guante perdido en la hierba,

amor mío! (Poeta en Nueva York, 185)

Rukavice, další prázdný oděv, jsou rovněž dekorací v závěrečném obraze Publika, kde se jako 

náznak Režisérovy smrti snáší jako déšť na podium. V básni je jedna z nich spjatá s měsícem, 

druhá s trávou, tedy opět s motivy charakteristickými pro přítomnost smrti.

Základní charakteristikou formy je tedy její pomíjivost a konečnost, forma představuje 

povrchní podobu věcí a zároveň i jejich nejhlubší podstatu, neboť je vším, čím jsou. Motiv 

formy se komplikuje tím, že se prolíná s motivem masky, který někdy může vykazovat stejné 

vlastnosti. Vidíme, že Lorca neustále osciluje mezi vírou v autentičnost jedince, nebo snad 

touhou po autentičnosti, a představou, že vzhledem k pomíjivosti všeho není možné 

dosáhnout pravdivosti nebo sjednocenosti. S tímto konfliktem se koneckonců potýkají i 

postavy Publika, tím se budeme mimo jiné zabývat v následující kapitole.

                                               
112 „Panorama ciego de Nueva York“, Poeta en Nueva York, s. 157.
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4.6. Motiv masky

Jedním z motivů, které se v Lorkově dílech vztahují k tématu identity je máscara, maska. 

Maska je objekt, který zakrývá skutečnou podobu věcí, jejich skutečnou tvář, a umožňuje 

změnu identity. U Lorky ovšem nelze mluvit o jedné masce, která skrývá jednu skutečnou 

tvář, setkáváme se zde s celým složitým a mnohavrstevným systémem masek. Maska 

zpochybňuje jednoznačnost reality a komplikuje vnímání jedince, María Estela Harretche o 

masce ve svém článku „Máscara, transformación y sentido en el Teatro Desnudo de Federico 

García Lorca“ hovoří takto: 

Maska implikuje proměnu, a co víc, může znamenat také překročení hranic, při němž se jedno „já“ 

překryje svým autentickým „druhým, jiným“, a dá tak vzniknout nesmiřitelnému napětí, které by mělo 

být chápáno jako paradoxní. „Já“ překryté maskou nám předkládá nový obraz, který není zcela 

odlišný, nicméně je vnímán jako rozpor, v němž se skutečnost zdá být něčím, čím není. K této 

nejednoznačnosti způsobené danou změnou může dojít jen potud, pokud jsme předtím zaznamenali 

nějakou proměnu. Všímáme si této změny s tím, že jsme proměněné předtím vnímali jako jednoznačně

totožné se sebou samým. (jako jednotné, nedělitelné „já“).113

Přítomnost masky tedy naráží právě na netotožnost se sebou samým, maska zpochybňuje 

pravdu o jedinci i pravdu o skutečnosti. Tato „netotožnost“ může mít více příčin, může se 

jednat o rozpor mezi identitou vnější a vnitřní, o masku společenskou, o přetvářku. Může se 

ovšem jednat také o problém, na který naráželi filozofické a psychologické studie lidské 

identity, tím je konflikt totožnosti a časovosti, i v tomto kontextu Lorca uplatní motiv masky. 

A v neposlední řadě tu samozřejmě zůstává problém mnohavrstevnosti lidské mysli a 

konfliktu několika stránek osobnosti, který se v jedinci odehrává během jediného okamžiku:

Použití masky a přeměny a následně vyvolaný paradox připomínají, že stav neustálé změny nevzniká 

v jedinci jakožto anomálie, ale jako něco jí bytostně vlastního. „Já“ jedince umírá, aby bylo nahrazeno 

                                               
113 La máscara implica transformación, y aún más, puede significar transgresión de las fronteras, con lo cual a un 
«yo» se contrapondrá su auténtico «otro», creando una relación de irreconciliable tensión que deberá leerse 
como paradójica. Un «yo» cubierto con una máscara nos propone una imagen nueva, pero no totalmente otra 
sino una imagen percibida como contradicción en la que la realidad parece ser lo que en realidad no es. La 
ambigüedad surgida por el cambio puede darse sólo en la medida en que antes hallamos reconocido la 
transformación, o sea, la alternación de algo. Reconocemos ese cambio habiendo admitido antes lo modificado 
como tal, es decir, como una identidad (unívoca, indivisible, un «yo»). Harretche, María Estela. Máscara, 
transformación y sentido en el Teatro Desnudo de Federico García Lorca. AIH. Actas X, 1990. Centro virtual 
Cervantes. s. 1815. [online] [cit. 10-2-2014] Dostupné z: 
<http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/09/aih_09_2_020.pdf>
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jiným, které se rodí (nebo obnovuje). Smrt a znovuzrození jsou tedy metaforicky znázorněny pomocí 

masky.114

Ústřední roli hraje maska zejména v Publiku, zde je její přítomnost tak intenzivní, že se téměř 

stává jedním z protagonistů. Poprvé na ni upozorňuje Režisér, který se zděšeně brání 

představě, že by mohl na jeviště uvést skutečné divadlo, divadlo v písku:

Vendría la máscara a devorarme. Yo vi una vez a un hombre devorado por la máscara. Los jóvenes

más fuertes de la ciudad, con picas ensangrentadas, le hundían por el trasero grandes bolas de

periódicos abandonados, y en América hubo una vez un muchacho a quien la máscara ahorcó colgado

de sus propios intestinos. (El público, 124)

Maska zde představuje společenskou morálku a přetvářku. Jedinec se přizpůsobuje obecně 

platným konvencím a mravům, aby nebyl odsouzen svým okolím a nasazuje si tak 

společenskou masku. Tato maska je charakterizována uniformitou, snahou nevybočovat, pod 

touto maskou se skrývají muži, kteří přichází na scénu ve zcela identickém společenském 

oděvu. Právě oni však chtějí „pohřbít divadlo kvůli zbabělosti všech“ a zahájit skutečné 

divadlo. Režisér však ví, že nositelé masky jsou ochotni ji bránit a krutě odsoudit ty, kdo se jí 

protiví. 

Pravdou, kterou divadlo v podzemí skrývá, je mimo jiné Režisérova homosexualita. 

Autor uvádí na scénu konvenční hru předkládající konvenční model lásky mezi mužem a 

ženou, neodvažuje se však předložit divákům takovou lásku, která je mu bytostně blízká a 

kterou by zároveň odhalil pravdu o sobě. Na to naráží Druhý muž: „¿Por qué, en el final, no 

bajó usted las escaleras del sepulcro? Pudo usted haber visto un ángel que se llevaba el sexo 

de Romeo, mientras dejaba el otro, el suyo, el que le correspondía.“ (El público, 123)

S maskou nepřiznaného homosexuála se setkáváme i v Básníkovi v New Yorku, například

v básni „Tu infancia en Menton“, která se patrně týká dávné, nešťastné lásky. Básník zde 

obviňuje svůj milostný protějšek z popírání své homosexuální identity: 

Sí, tu niñez ya fábula de fuentes.

                                               
114 „El uso de la máscara y la tranformación y consecuente paradoja que provoca nos recuerdan que el constante 
estado de cambio no es una anomalía de la personalidad sino algo inherente a ella. Un «yo» de la persona muere 
para dar lugar a otro que nace (o renace). Así, muerte y renacimiento suceden metafóricamente con el uso de la 
máscara.“ Ibid., s. 1816.
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El tren y la mujer que llena el cielo.

Tu soledad esquiva en los hoteles

y tu máscara pura de otro signo. (Poeta en Nueva York, 114)

Objekt básníkovy touhy si nasadil jinou masku, masku heterosexuála, a se svou skutečnou 

sexuální identitou se musí ukrývat v hotelových pokojích. Vlak může odkazovat k momentu 

loučení a žena může být partnerkou, kterou si daný muž zvolil na místo básníka. Báseň 

pokračuje:

Pero yo he de buscar por los rincones

tu alma tibia sin ti que no te entiende,

con el dolor de Apolo detenido

con que he roto la máscara que llevas.

Nastává zde velmi podobná situace jako v Publiku. Apolón v Lorkově tvorbě obvykle 

symbolizuje lásku mezi muži, zatímco Venuše se vztahuje k ženství a heterosexuální lásce. 

„Apolo detenido“ je tedy homosexuál, který nemůže projevit své skutečné city. Zamilovaný 

básník touží tak jako První muž v Publiku strhnout masku svého milovaného, dostat se k jeho 

duši oproštěné od „tí que no te entiende“, té části, která není upřímná a skutečná. Apolón je 

také zmíněn v básní „Oda a Walt Whitman“, autor označuje amerického básníka jako „Apolo 

virginal“, právě Whitman je pro Lorku příkladem homosexuála, který se neskrývá pod 

maskou, otevřeně miluje a zároveň si zachovává svou mužnost a nestává se tak jedním ze 

zženštilých „maricas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores“ (Poeta en Nueva York, 

223), zosobňuje tedy totéž, co První muž v Publiku.

Osobnost Režiséra se odráží v jeho hrách, v jeho divadle, divadlo v písku představuje tedy 

jednak jeho uměleckou produkci, jednak jeho skrytou identitu. Odhalením obou se vystavuje 

riziku nepochopení a odsouzení ze strany „pública“ tedy diváků nebo veřejnosti. 

Je těžké neztotožnit postavu Režiséra se samotným Lorkou, jeho hrdina se totiž 

nachází v situaci, která je analogická jeho vlastnímu postavení, Publikum je první hra, kde 

Lorca otevřeně hovoří o tématu homosexuality, hra, kterou autor považoval za 

neuveřejnitelnou právě proto, že se obával právě takové reakce diváků, k jaké v jeho dramatu 

skutečně došlo. Jak Lorca řekl, Publikum je zrcadlem diváků, Režisér je tedy zase zrcadlem 

autora samého. Doposud Lorkovy hry maskovaly jeho vlastní milostné konflikty v různých 
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variantách nenaplněných heterosexuálních vztahů, nyní autor poprvé otevřeně prohlašuje 

„Romeo puede ser una ave y Julieta puede ser una piedra“ neboli v lásce nezáleží na formě.

V momentě, kdy autor odhaluje sám sebe, stává se on sám součástí dramatu. Drama 

pro něj tedy začíná v momentě, kdy První muž se slovy „pero te he de llevar al escenario, 

quieras o no quieras“ vytáhne na scénu zástěnu, dramatický element, který slouží právě 

k odhalování masek.

Když Režisér projde za zástěnou, změní se v chlapce v bílém saténu, s bílým 

límečkem a malou černou kytarou. Tuto postavu měla ztvárnit herečka, aby tak vyšla najevo 

Režisérova zženštilost. Druhý muž se mění v ženu v černém pyžamu a s vlčími máky ve 

vlasech, v ruce drží knír, který si někdy přikládá na tvář. I v tomto případě se mísí mužské a 

ženské prvky a naznačují tak nejednoznačnost jeho sexuality. Třetí muž vychází s bledou tváří

a bičem v ruce a zlatými hřebíky na zápěstí. Projeví se tak jeho sadistické sklony a touha po 

dominanci. Pouze První muž, který, jak prohlašuje, nemá masku, prochází zástěnou 

nezměněn, jako jediný totiž neskrývá svou sexuální orientaci. Beze změny zůstávají také 

Helena a Sluha, představitelé heterosexuální lásky.

Nyní vychází najevo milostné vazby mezi Režisérem a Prvním mužem, a zdá se, že 

jistá blízkost existovala i mezi Režisérem a dalšími dvěma muži. Režisér se sice snaží dovolat 

Heleny, symbolu ženství, ale je zřejmé, že se jedná pouze o snahu zachránit si tvář. Nyní jsou 

však masky strženy, alespoň ty nejzřejmější, a my známe dříve utajovanou pravdu o hrdinech 

dramatu.

Základní téma Publika vyjadřuje „Sólo hloupého pastýře“, které bývá zařazováno doprostřed 

dramatu, nicméně by stejně tak mohlo sloužit jako prolog, který podobně jako v klasických 

hrách představuje hlavní myšlenky díla nebo naznačuje jeho děj. 

Dekorací jeviště je v tuto chvíli skříň plná masek, jejichž výrazy jsou neměnné a 

masky tudíž nemají možnost vyjádřit své skutečné pocity. Neměnnost je pro masku 

charakteristická, zatímco to, co se skrývá pod ní, může být neustále pohyblivé a proměnlivé, 

maska zůstává stejná. Pastýř má na starosti hlídat, aby neopouštěly žlutou skříň, tedy roli, 

která jim byla určena. Masku si nasazuje každý člen společnosti, žebráci i básníci. Když 

pastýř zpívá o masce masky, naznačuje, že je možné nosit více masek a že pokud jednu

sundáme, můžeme nalézt jinou. Sup klovající do básníkovy hrudi může odkazovat na svědomí

umělce, který se skrývá pod maskou a svou tvorbu přizpůsobuje konvencím, případně na 

společenský tlak, který na něj útočí. Podle Huélama Kosmy se může sup vztahovat také k 

mýtu o Prométeovi, kde se hrdina obětuje pro dobro lidstva bez ohledu na své vlastní utrpení. 
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V tom případě by zabití supa představovalo nechuť básníků obětovat se pro ideál a pravdu ze 

strachu z vlastního utrpení.115

Společenská maska se v Publiku nakonec vzbouří proti divadlu, které se postavilo proti jejím

konvencím a morálce, tuto masku nejvíce brání právě ti, kteří pod ní skrývají jinou tvář, jež 

s ní není v souladu, právě ti se nejvíce pohoršují nad nemorálností jiných, příkladem je 

manželka profesora rétoriky:

ESTUDIANTE 3.° Dicen que por las noches subía un caballo con ella a la terraza.

ESTUDIANTE I.° Precisamente ella fue la que vio por una claraboya del teatro todo lo que ocurría y 

dio lavoz de alarma.

ESTUDIANTE 4.° Y aunque los poetas pusieron una escalera para asesinarla, ella siguió dando voces 

y acudió la multitud. (El público, 167)

Diváci, kteří zjistili, že Julie je ve skutečnosti patnáctiletý chlapec, žádají aby byl básník 

odtažen koňmi, Režisér však z divadla uniká a jediný, kdo skutečně umírá, je První muž-

Gonzalo, o kterém jsme se v prvním obraze dozvěděli, že na rozdíl od ostatních nemá masku, 

tedy že neskrývá svou homosexualitu. Ten je zde postaven do role mučedníka, který se tak 

jako Kristus obětuje pro pravdu.

Skutečné divadlo, které odhaluje skryté pravdy a stojí v opozici k divadlu pod širým nebem, 

je divadlo v písku. Chápeme-li divadlo jako znázornění Režisérovy identity, divadlo v písku 

pak můžeme chápat jako skrytou část jeho osobnosti, jeho podvědomí nebo jednoduše část 

jeho nitra, která má zůstat skryta před veřejností.  Do tohoto prostoru patří i tři bílí koně, 

objevují se hned na začátku hry, a to ke zděšení Režiséra, který se je snaží vyhnat. Koně, jak 

je u Lorky obyklé, vyjadřují sexualitu, pudovost, o tom svědčí falické symboly, které je 

doprovázejí, hole a trumpety. Pokud bychom chtěli použít Freudovu terminologii, můžeme 

říci, že koně reprezentují id, nevědomou animální složku lidské osobnosti. Představují touhu, 

kterou se Režisér snaží popřít a potlačit, která je však zároveň jeho nedílnou součástí. Režisér 

touží nebýt homosexuálem, nasazuje si masku sám před sebou, lže svým vlastním instinktům, 

jeho osobnost tedy není zcela sjednocená. Koně jsou však přítomní i v momentě, kdy si 

Režisér snaží zachovat svou masku, někdy se dokonce stávají diváky, kteří Režiséra sledují 

                                               
115 Huélamo Kosma, s. 200.
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tak jako publikum a před kterým se on snaží hrát svou roli. Pokud se však začnou příliš 

prosazovat, je nutné je „zkrotit“:

DIRECTOR. ¿Qué desean? (Los Caballos tocan sus trompetas.) Esto sería si yo fuese un hombre con

capacidad para el suspiro. ¡Mi teatro será siempre al aire libre! Pero yo he perdido toda mi fortuna. Si 

no,yo envenenaría el aire libre. Con una jeringuilla que quite la costra de la herida me basta. ¡Fuera de 

aquí! ¡Fuera de mi casa, caballos! Ya se ha inventado la cama para dormir con los caballos. 

(Llorando.) Caballitos míos.

LOS CABALLOS. (Llorando.) Por trescientas pesetas. Por doscientas pesetas, por un plato de sopa, 

por un frasco de perfume vacío. Por tu saliva, por un recorte de tus uñas.

DIRECTOR. ¡Fuera, fuera, fuera! (Toca un timbre.)

LOS CABALLOS. ¡Por nada! Antes te olían los pies y nosotros teníamos tres años. Esperábamos en el

retrete, esperábamos detrás de las puertas y luego te llenábamos la cama de lágrimas. (Entra el 

Criado.)

DIRECTOR. ¡Dame un látigo! (El público, 119, 120)

Koně troubí na trumpety a vyjadřují tak Režisérovo potlačené přání, ten však oponuje 

tvrzením, že jeho divadlo bude vždy pod širým nebem, tedy že nemůže odhalit tu část své 

osobnosti, která je společensky nepřístupná. Vzápětí se však prozrazuje a přiznává svou 

náklonnost ke koním, která je zdrojem jeho vnitřního konfliktu.

Koně jsou součástí iracionální složky lidské osobnosti, jejich iracionální charakter se 

projevuje i v jejich způsobu vyjadřování, koně komolí slova, převrací slabiky a pronáší na 

první pohled nelogické výroky:

LOS CABALLOS I.° Y 2.° (Furiosos.) Abominable.

LOS CABALLOS 3.° Y 4.° Blenamiboá. (El público, 121)

Jenže nakonec i koně se skrývají pod maskou, jak říká první muž, jsou zvyklí na biče vozků a

kleště kovářů a mají strach z pravdy. Když se dostaneme do prostoru divadla v písku, jsme 

svědky scény, kdy koně svádí Julii, nabízejí jí lásku, „que dura sólo un momento“; snaží se 

dosáhnout tělesného styku, vedeni rozmnožovacím pudem, který je nutí popřít jejich 

homosexuální přirozenost. Julie zprvu odmítá, ale nakonec se jim, zasažena svým vlastním 

mateřským instinktem, podvoluje: „¿Me he de callar entonces? Un niño recién nacido es 

hermoso.“ (El público, 155) 
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Další postavou divadla v písku je Černý kůň, o kterém jsme řekli, že může zastupovat 

Tanatos, princip smrti, zatímco bílí koně reprezentují Eros. Pokud se budeme držet této teorie, 

je pak snadné vnímat divadlo pod zemí jako vhled do Režisérova nevědomí. Černý kůň styku, 

který má sloužit ke zrození života, zabrání, a vykazuje Julii zpět do jejího posmrtného světa. 

Konfliktem mezi homosexualitou a touhou po vlastní reprodukci trpí i postava 

Mladíka v Así que pasen cinco an͂os, i on se skrývá pod maskou heterosexuála a sám sebe 

přesvědčuje o své lásce k Snoubence, na kterou čeká už pět let. Mladíkova homosexualita zde 

ovšem není nijak explicitní, nicméně na základě množství podobností s dalšími díly 

newyorského cyklu ji snadno můžeme předpokládat.116 Právě Mladíkova ochota čekat 

odhaluje jeho nepřesvědčivost, Mladík netouží po skutečném vztahu se ženou, pouze po 

představě lásky, po zachování svého snu, což nakonec sám přiznává: „No es tu engan͂o que 

me duele, tú no eres nada, tú no significas nada. Es mi tesoro perdido Es mi amor sin objeto.“ 

(Así que pasen cinco an͂os, 271) Novia ovšem touží po skutečné lásce, „Aquí no se suen͂a. Yo 

no quiero son͂ar.“ (Así que pasen cinco an͂os, 269) a opouští Mladíka kvůli Hráči rugby, který 

je zosobněním hrubé, heterosexuální maskulinity, a Snoubenku proto přitahuje. Postava Novii 

je v mnohém analogická k postavě Julie z divadla pod zemí, obě hledají opravdovou, 

vášnivou lásku a odmítají muže, kteří tvrdí, že je milují a přitom maskují svou homosexualitu, 

obě zároveň působí silněji a rozhodněji než mužští hrdinové.

Vraťme se ale k divadlu v písku. Jak vidíme, i mezi těmi nejnižšími složkami osobnosti 

dochází ke vnitřnímu konfliktu, který vede k přetvářce. Každý má masku, a jak říká První bílý 

kůň: „Como los caballos, nadie olvida su máscara“ (El público, 156). Dostáváme se tedy 

k tomu, že člověk je soustava masek, z nichž některé si ani on sám neuvědomuje, najít pravdu 

o sobě samém se tedy zdá takřka nemožné.

Právě na tento problém naráží i Režisér a První muž, v jejich vztahu představuje 

maska zdroj konfliktu. Režisér má příliš velký strach z masky a proto se neodvažuje otevřeně 

milovat Prvního muže-Gonzala, jehož cílem je „conseguir verte desnudo“, strhnout 

Režisérovu masku a uvidět ho nahého, tedy bez přetvářky a takového, jaký skutečně je. 

„Desnudo“ zde představuje ideál autenticity, nahota odhaluje pravdu o člověku. I když však 

První muž strhne svému milenci masku falešného heterosexuála, nikdy ho nepozná a neodhalí 

zcela, jak upozorňuje První bílý kůň:

                                               
116 Margarita Ucelay vykládá toto téma na základě Lorkovy biografie a jeho dalších básní. Viz Ucelay, s. 98.
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CABALLO BLANCO I.° (Burlón.) Un lago es una superficie.

HOMBRE I.° (Irritado.) ¡O un volumen!

CABALLO BLANCO I.° (Riendo.) Un volumen son mil superficies. (El público,156)

První muž oponuje, že jezero, osobnost, není jen povrch, ale i objem, tedy hloubka, která se 

skrývá pod povrchem, jež vidíme při pohledu zvenčí. Na to však Bílý kůň odpovídá, že objem 

je tisíc povrchů, tedy mnoho dalších masek, kde jedna překrývá druhou, kde není skutečná 

„nahota“, skutečná pravda o jedinci. Stejný rozhovor pokračuje mezi Prvním mužem a 

Režisérem:

HOMBRE I.° Desnudaré tu esqueleto.

DIRECTOR. Mi esqueleto tiene siete luces.

HOMBRE I.° Fáciles para mis siete manos.

DIRECTOR. Mi esqueleto tiene siete sombras. (El público, 157)

První muž touží dostat se až na samé dno Režisérovy osobnosti, k jeho skutečné identitě, na 

dřeň jeho kostí, ale ani zde nemůže najít tu jedinou pravdu, kterou hledá, protože i kostra má 

množství světel a stínů, množství různých tváří a podob.

Jako důkaz rozličnosti svých podob si Enrique strhává své šaty a objevuje se 

v kostýmu baletky, přičemž se představuje jako Guillermina de los caballos. Maska, kterou 

odhodil, žije v podobě Harlekýna dál svým vlastním životem.

Dalším důvodem, proč je vpodstatě nemožné odhalit skutečné a pravdivé já jedince je jeho 

proměnlivost, člověk podléhá plynoucímu času a jeho mysl a osobnost se mění právě tak jako 

světla a stíny. Proto také Lorca v básni „Vuelta de paseo“ klopýtá „con mi rostro distinto de 

cada día.“ 

Protože čas se nezastavuje, ani lidské já není ani na chvíli stejné a pevně ohraničené. 

Bergson tvrdil, že já se podobá nepřetržitému toku: „Ve všech bodech rozvažování se já mění, 

a tedy se mění […] city, které jím zmítají. Tak se tvoří dynamická řada stavů, které se 

vzájemně pronikají a vedou ke svobodnému aktu svobodným vývojem.“117

Bergson zde mluví  o „vnitřním já“, které se podobá nevědomí. Na něj nelze uplatnit představu 

času typickou pro povrchové já, které vykazuje zřetelně odlišitelné fenomény vědomí, jež lze 

zkoumat odděleně, fyzikální, měřitelný čas nemůže vystihnout jeho podstatu.

                                               
117 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 186.
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Pokud tedy strhneme všechny masky a dostaneme se až sem, na samé dno osobnosti, 

zjistíme, že ji beztak nemůžeme skutečně poznat a zachytit, neboť podléhá „trvání“, neustálé 

změně.

Povrchové já není podle Bergsona to pravé, živé já, avšak v sociálním životě se 

obvykle ocitá v popředí. Jedná se tedy o sled masek, které si jedinec v průběhu života 

nasazuje.

Takový charakter má i maska, o které se zmiňuje postava Druhého kamaráda (Amigo 2) v Así 

que pasen cinco an͂os: „Pero mi rostro es mío y me lo están robando. Yo era tierno y cantaba 

y ahora hay un hombre, un senor como usted que anda por dentro de mí con dos o tres caretas 

preparadas.“ (Así que pasen cinco an͂os, 238) Máscara je zde nahrazena výrazem careta, ale 

smysl zůstává stejný. Postava se utíká ke vzpomínkám na své dětství a odmítá běh času, který 

mu nutí jinou masku, jinou tvář, jinou identitu. Stařec, který zde reprezentuje budoucnost a 

čas jako takový, a kterého Amigo 2 cítí procházet ve svém nitru, pro něj má v zásobě ještě 

několik dalších masek, tedy několik dalších verzí jeho osobnosti souvisejících s dalšími 

životními etapami. Podobný pocit je vyjádřen v básni „Paisaje de la multitud que vomita“: 

„Esta mirada mía fue mía, pero ya no es mía.“ (Poeta en Nueva York, 144)

Rovněž Martínez Nadal upozorňuje, že se v obou hrách setkáváme s podobnou 

myšlenkou: „Pokud čas existuje pouze v člověku, uvnitř člověka, minulost a přítomnost 

přetrvávají a splývají jedna v druhou v mnohonásobných já […], množství masek nebo 

kostýmů našich životů, které v nás koexistují, tak jako protikladné touhy a vášně. Co bylo, 

zůstane nadále během celého pomíjivého lidského života.“118

Maska a moderní civilizace 

V Básníkovi v New Yorku se setkáváme s dalšími významy masky, v nichž se do značné míry 

odráží i to, jak na Lorku během jeho pobytu působila americká společnost. Lorca odsuzuje 

povrchnost a přetvářku související s všudypřítomnou honbou za úspěchem a za penězi, maska 

zde vyjadřuje potřebu působit určitým dojmem, mít určitou image a určité postavení. Je 

projevem společnosti založené na konzumu a na spektáklu. 

Tento neautentický, falešný a neupřímný svět stojí v opozici k přirozenému a 

divokému světu přírody, který do Lorkova města neustále vstupuje a narušuje ho. Město a 

                                               
118 Martínez Nadal, s. 99.
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celý systém jeho fungování tento přirozený, svobodný svět přírody ničí a zabíjí, proti čemuž 

se básník staví na odpor:

yo denuncio,

yo denuncio la conjura

de estas desiertas oficinas

que no radian las agonías,

que borran los programas de la selva,

y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas

cuando sus gritos llenan el valle

donde el Hudson se emborrachaba con aceite.119

„Vysáté“ krávy, stejně jako řeka „opilá“ olejem, jsou oběti města a civilizace. Podobně se 

v básni „Vuelta de paseo“ objevuje „árbol que no canta” a „mariposa ahogada en el tintero”.

Odtud plyne i Lorkova fascinace černochy, symbolizují divokost, živelnost a přirozenost, 

která je ve zdech velkoměsta a západní civilizace utlačována. Černoch je rovněž dokladem 

negativního, dehumanizujícího vlivu civilizace. Kromě toho, že je vytlačen na okraj 

společnosti, je nucen žít ve světě, který mu není vlastní a vzdaluje se tak sobě sama. Sám 

Lorca na tento stav upozornil na jedné přednášce: „Chtěl jsem napsat báseň černé rasy 

v severní Americe a zdůraznit bolest, kterou černí cítí proto, že jsou černí ve světě, který se 

staví proti nim, otroci všech vynálezů bílého muže a všech jeho strojů.“120 Jednou z básní na 

dané téma je „Norma y paraíso de los negros“: 

Odian la sombra del pájaro

sobre el plenar de la blanca mejilla

y el conflicto de luz y viento

en el salón de la nieve fría.

Odian la flecha sin cuerpo,

el pañuelo exacto de la despedida,

la aguja que mantiene presión y rosa

en el gramíneo rubor de la sonrisa.

                                               
119 „Nueva York (Oficina y denuncia)“ Poeta en Nueva York, s. 204.
120 „Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser 
negros en un mundo contrario; esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas“. 
Arango, Manuel. El simbolismo como elemento de protesta en Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. 
AIH Actas XII, 1995, Centro Virtual Cervantes. s. 64 [online] [cit. 4-12-2013] Dostupné z: 
<http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/12/aih_12_4_010.pdf>
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Aman el azul desierto

las vacilantes expresiones bovinas,

la mentirosa luna de los polos,

la danza curva del agua en la orilla. (Poeta en Nueva York, 123)

Pták zde symbolizuje svobodu, která černým není dostupná, pod tlakem „bílé tváře“ z ní 

zbývá jen stín. I další dvojverší by bylo možné chápat jako kontrast mezi svobodou - vítr a 

slunce, a uvězněním - salón, tedy uzavřený prostor, a sníh, chlad oproti hřejivému slunci.

Flecha sin cuerpo je v práci Manuela Aranga, „El simbolismo como elemento de 

protesta en Poeta en Nueva York“, vysvětlena jako matematická vláda bílých nad černými.121

Další část básně popisuje jediné dostupné záblesky a náznaky svobody, zbytky přírodního 

světa, s nímž se ve městě setkávají.

Maska se rovněž objevuje v básni „Danza de la muerte“, zde vystupuje mascarón, africká 

rituální maska představující smrt. Africká divokost a nespoutanost, příroda ve své skutečné 

podobě, zde proniká na Wall Street, na místo, které snad nejvíce symbolizuje všechny 

hodnoty, které Lorca odmítá. Osatně on sám o něm řekl: 

Wall Street fascinuje svým chladem a krutostí. Proudí sem řeky zlata z celého světa a s nimi přichází i 

smrt. Nikde jinde člověk tak silně necítí naprostou absenci ducha: […] pohrdání čistou vědou a 

démonická posedlost přítomností. A hrozné je, že tento dav si myslí, že svět bude vždycky stejný a že 

jeho povinností je hýbat tímto ohromným strojem dnem i nocí a navždy…122

Propojení afrického elementu s newyorskou Wall Street můžeme chápat jako kontrast mezi 

autentickým bytím, jež je spjato s přírodou a jejími přirozenými cykly, k nimž patří i smrt a 

bytí neautentického, jež postrádá ducha a „přikládá démonickou hodnotu přítomnosti“.

Maska zde má zvláštní význam, podle Edwina Honiga zde dochází k převrácení 

významů, ztělesnění života je zde ukryto pod maskou smrti.123 Teprve s uvědoměním si 

vlastní smrtelnosti si totiž můžeme uvědomit vlastní životnost a charakter života jako 

takového. Rovněž podle Heideggerova Bytí a času bylo podmínkou autentického bytí vědomí 

                                               
121 Arango, s. 60.
122 Lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la 
muerte llega con él. En ningún sitio se siente como allí la ausencia total del espíritu: […] desprecio a la ciencia 
pura y valor demoniaco del presente. Y lo terrible es que toda la multitud que lo lleva cree que el mundo será 
siempre igual, y que su deber consiste en mover aquella gran máquina día y noche y siempre… García Lorca, 
Federico. Prosa. Ediciones AKAL, 1994., s. 348.
123 Arango, s. 59.
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vlastní smrtelnosti. Potlačováním smrti člověk podle něj propadá světu a ztrácí se v jeho 

každodennosti a v nárocích a požadavcích, jež mu nejsou vlastní a nepřibližují ho jeho 

vlastnímu smyslu, zatímco jejím převzetím se otevírá zkušenosti bytí. „Smrt jakožto schrána 

tohoto Nic je skrýše bytí.“124 Vědomím smrti je člověk blíže tomu, čím skutečně je, protože 

smrt jej určuje, základní podmínkou jeho bytí je jeho dočasnost. Ve smrti se tedy skutečně 

skrývá život, smrt je maskou skutečného bytí.

Přítomnost masky, která je zde paradoxně zástupcem větší autenticity, upozorňuje na 

jinou, méně viditelnou a méně hmatatelnou masku, kterou si nasazuje bílá americká 

společnost. Ovšem pod maskou žijí i obyvatele Harlemu, pro Lorku je černošské obyvatelstvo 

obětí sebezapření, hodnoty, které jim podsouvá většinová společnost, jsou mu cizí, snaží se 

tudíž stát se něčím, co mu není vlastní a přichází o svou skutečnou identitu. Cítí se být 

odmítnuto, touží překonat zdi Harlemu a být jako bohatá bílá většina. Lorca však upozorňuje:

A la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte,

se levanta el muro impasible

para el topo, la aguja del agua.

No busquéis, negros, su grieta

para hallar la máscara infinita.125

Za pomyslnou zdí, která odděluje ghetto od okolního New Yorku, je jen nekonečná maska, 

nekonečná přetvářka a život zbavený svého původního smyslu, kde ženy nosí v břiše „nin͂os y 

monedas“.

Heidegger se rovněž vyjadřuje kriticky k některým aspektům technického pokroku a zejména 

k tendenci ke zpředmětňování přírody a vyslovuje tak stejnou myšlenku, jaká se objevuje 

v Lorkově poezii. Moderní člověk se vzdaluje přírodě jako takové, stává se pro něj pouhým 

zdrojem:

Odkrývání vládnoucí v moderní technice je vymáhání, které požaduje od přírody, aby dodávala energii

[…] Krajina je […] při těžbě uhlí a rud podrobena vymáhání. […] Obdělávání půdy je nyní 

motorizovaný průmysl výživy. Vzduch je stanoven jako dodavatel dusíku, země, jako dodavatel rudy

[…] Čím nyní Rýn jako tok je, totiž dodavatelem vodního tlaku, tím je z bytnosti elektrárny […]

Avšak Rýn přece zůstává, namítnete, tokem v krajině. Možná že ano, ale jak? Ne jinak než jako objekt 

                                               
124 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 361.
125 García Lorca, Poeta en Nueva York, „El rey de Harlem“, s. 131.
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prohlídky objednatelný cestovní společností, kterou si na to zjednal průmysl turistiky. Odkrývání, 

které vládne v moderní technice, má charakter stanovování, ve smyslu vymáhavého požadování.126

Nebezpečí techniky spočívá v odcizování člověka, jakož i všeho jsoucího. Protože 

ukazuje jsoucno pouze z hlediska zhodnotitelnosti, připravuje věci o jejich bytostné určení. 

Technika, výsostné postavení peněz, produkce a spotřeby v hodnotovém žebříčku společnosti 

a s ní spojená mechanizace života člověka odvádí od uvědomění si svého vlastního života a 

uvědomění si světa v jiných relacích než je výkon a užitečnost. Heidegger tento stav nazývá 

pocit ztráty světa a bezdomovectví.

V Lorkově poezii se neustále objevují motivy zvířat, které zde vystupují jako oběti urbanizace 

a moderní civilizace, a ke kterým autor chová evidentní náklonnost, jakožto k nevinným 

obětem „mašinérie“. Zmiňuje masové zabíjení zvířat, k němůž v New Yorku denně dochází:

Todos los días se matan en Nueva York

cuatro millones de patos,

cinco millones de cerdos,

dos mil palomas para el gusto de los agonizantes,

un millón de vacas

Más vale sollozar afilando la navaja

o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías

que resistir en la madrugada

los interminables trenes de leche,

los interminables trenes de sangre,

y los trenes de rosas maniatadas

por los comerciantes de perfumes.127

Nadprodukce a velkochovy vedou k tomu, že zvířata přestávají být živými bytosmi a stávají 

se pouhými surovinami. Člověk ve velkoměstě si přestává uvědomovat své sepětí s přírodou, 

která ho živí a jejíž je součástí, vpodstatě neví, co jí, maso, které si kupuje, pro něj není 

zvířetem, ale jen produktem.

                                               
126 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 354-355.
127 „Nueva York (Oficina y denuncia)“ Poeta en Nueva York  s. 203, 204.
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Ke zpředmětnění přírody dochází také v básni „Oda a Walt Whitman“, dělníci těží ve skalách 

stříbro ale nikdo z nich nechce být řekou (ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas 

grandes, ninguno la lengua azul de la playa), nikdo se netouží identifikovat s přírodou a 

porozumět jí. New York je městem agresivního průmyslu, kde nakonec

las poleas rodarán para tumbar el cielo;

un límite de agujas cercará la memoria

y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan.128

A tak, jako se zvíře a příroda stává součástí výrobní mašinérie, stává se jí i člověk. Město je 

přeplněno davy úředníků a bankéřů, kteří každý den chodí do práce a z práce a připomínájí 

pouhé obleky bez duše (trajes sin cabeza), a každý z nich je kolečkem v ohromné výrobní 

mašinérii, dokonce i děti zde ztrácí  svou individualitu a tak básník na své procházce vidí dítě 

s „tváří vejce“ (nin͂o rostro de huevo).

Odosobnění člověka v moderní, průmyslové společnosti rovněž komentuje Heidegger: 

„Člověk zaměstnáván zjednáváním je funkcionářem zjednávání a takto svým způsobem 

součástka.“ Nebo: „Hajný, který v lese měří poražené dřevo a zdánlivě stejným způsobem 

chodí týmiž cestami jako jeho děd, je dnes, ať už o tom ví nebo neví, zjednán 

dřevozpracujícím průmyslem. Je zahrnut do objednávek celulózy, která je vymáhána potřebou 

papíru, jenž je dodáván novinám a ilustrovaným časopisům. Ty zase stanovují veřejné mínění 

k tomu, aby vytištěné hltalo, aby se stalo zjednatelným k zjednanému usměrňování tohoto

mínění.“129

Jak jsme již předeslali, v Lorkových básních neustále dochází ke střetu těchto dvou světů, 

světa přírodního a moderního, civilizovaného. Básník reflektuje tento boj, deprimován 

faktem, že právě v něm tkví podstata fungování světa: 

Jedním z důležitých témat této sbírky je básníkovo odmítnutí světa, který je ve stavu neustálého boje. 

Rozdílné bytosti na sebe navzájem útočí, přičemž je to svět přírody, který je nejvíce ohrožen novou 

technologickou společností. Tento stav vyprovokuje opačnou reakci, vstup divokého světa do 

velkoměsta.130

                                               
128 „Oda a Walt Whitman“, Poeta en Nueva York  s. 220.
129 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 356.
130 Uno de los temas importantes de este poemario es la denuncia por parte del poeta de un universo que está en 
continua lucha. Los distintos seres se atacan entre sí, siendo el mundo natural el más amenazado por la nueva 
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V básni „Danza de la muerte“, se mrtvá africká zvířata střetávají s ředitelem banky, který 

„mide el cruel silencio de la moneda“ a:

El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico,

ignorantes en su frenesí de la luz original.

Porque si la rueda olvida su fórmula,

ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos (Poeta en Nueva York, 138, 139)

Stáda koňů zde, jak je pro Lorku obvyklé, reprezentují přirozené instinkty, případně sexuální 

pudy. Pokud ustane mechanická činnost kola, tedy celé mašinérie, kterou je moderní 

civilizace, činnost, v níž se ztrácí skutečný život, kolo, potažmo člověk, osvobodí sebe sama, 

nalezne svou nahotu, tedy své autentické bytí. 

Je pozoruhodné, že mnohé z problémů, kterými se zde Lorca zabýval, se dnes jeví ještě 

aktuálnější než v době, kdy o nich psal, autor si uvědomoval, že jednání moderní společnosti, 

která jako by věřila, že „el mundo será siempre igual, y que su deber consiste en mover 

aquella gran máquina día y noche y siempre“, musí vést k závažným důsledkům. Maska, o 

které zde mluvíme, vlastně zakrývá určité problémy, s nimiž bychom se měli konfrontovat, a 

vytváří omezené vidění světa. Jak jsme již řekli, funkcí masky je změna identity, tato maska 

tedy dává zapomenout na to, kým člověk skutečně je, ignoruje jeho smrtelnost, ignoruje fakt, 

že je nedílnou součástí přírody a staví jej do role stroje, pro který je podstatnější jeho účel než 

jeho existence.

V souvislosti s touto tématikou se tedy zdá, že Lorca věří v možnost dosáhnout 

autenticity a jakési vnitřní sjednocenosti, skutečný, autentický svět přírody zde kontrastuje se 

světem přetvářky a falešných hodnot zosobněný moderní civilizací. Zároveň jedinec, který si 

dostatečně uvědomuje vlastní smrtelnost, zakouší autentičtější formu existence než někdo, 

kdo si ji neuvědomuje. Jedná se však jen o jednu z vrstev masky, v tomto kontextu se autor 

nezabývá problémem, který možnost skutečné identity a autenticity vlastně popírá, tím je 

problém neustálé přeměny v čase a konečnosti existence, které znemožňují určit, co je 

skutečně pravdivé a autentické. Problém času je podstatný také pro drama Así que pasen cinco 

an͂os, v následující kapitole se tedy podíváme na způsob, jakým v této hře Lorca k dané 

tématice přistupuje.

                                                                                                                                                  
sociedad tecnológica. Este acecho provoca la reacción contraria, la entrada del mundo selvático en la gran ciudad 
[…] Millán, s. 73.
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4.7. Téma času v Así que pasen cinco an͂os

Jak jsme již několikrát zmínili, časovost je zásadní charakteristikou lidského života. Existence 

má vyměřenou dobu trvání a právě její konečnost dodává času na významu. Lorca věnoval 

tématu času celé drama, hra Así que pasen cinco an͂os se původně jmenovala Leyenda de 

tiempo. Podobně jako v Publiku zde čas neběží lineárně, stejně tak pojetí prostoru se vzdaluje 

tradičnímu divadlu a blíží se surrealistické a expresionistické estetice. Literární kritik Luis 

Fernández Cifuentes o díle napsal: „Je to hra o čase, která se snaží narušit běžnou představu o 

čase v dramatu. Změna nebo porušení konvenčního průběhu děje je zároveň cílem i postupem 

tohoto díla.“131  

Podle Margarity Ucelay zde hodiny neslouží k tomu, aby měřily čas, ale k tomu, aby ho 

znehybnily. Na začátku i na konci prvního jednání je stále šest hodin, v závěru hry hodiny 

zvoní dvanáct, zde se však zřejmě jedná o zvuk hodin a jeho ozvěnu, můžeme předpokládat, 

že je stále šest. Hra se tedy odehrává v podstatě mimo čas, nicméně právě běh času 

představuje stěžejní tragický element díla.

Podle děje by mohlo v průběhu hry uběhnout pět let, nebo klidně jen hodina nebo pět 

minut. Mrtvý kocour z prvního jednání je zmíněn ve druhém jako umírající, rovněž mrtvé dítě 

z prvního jednání se objevuje ve druhém jako umírající a v závěrečném obraze se dozvídáme, 

že bylo právě pohřbeno. Sám Lorca popisoval hru herečce Maríi Xirgu takto: „Dílo se 

odehrává mimo čas a skutečnost v hlavě hlavního hrdiny.“132

Můžeme říci, že děj má charakter snu, který se odehrává v jiné časové rovině než 

skutečnost, jak je známo, to, co se ve snu může jevit jako několik dní, v reálném čase obvykle 

trvá pouhých několik vteřin. Rovněž charakter postav dramatu dokazuje, že se ocitáme ve 

vnitřním světě hrdiny. Dva přátele a starce můžeme považovat za Juanova alter ega, z nichž 

každý představuje odlišný přistup k času a společně pak znázorňují hrdinův vnitřní konflikt. 

Amigo 1 reprezentuje přítomnost, soustředí se na život, akci, na přítomný okamžik, 

prohlašuje, že není třeba čekat a upozorňuje Mladíka, že jej Stařec klame. Amigo 2 je svázán 

minulostí, žije ve vzpomínkách, touží se vrátit do dětství a odmítá zestárnout. Stařec 

představuje budoucnost, právě on Juana ponouká k neaktivitě, čekání a k upínání všech nadějí 

k budoucnosti. Jeho role se projevuje i v jeho způsobu vyjadřování, Stařec používá budoucí 

                                               
131 „Es una obra de teatro sobre el tiempo empen͂ada en perturbar las firmes convicciones de tiempo en el teatro. 
La alteración o el desorden de ese curso convencional es a la vez el objeto y el procedimiento de la obra.“
Ucelay, s. 83-84.
132 „La obra se desarrollaba fuera del tiempo y de la realidad en la cabeza de protagonista.“ Ibid. s. 83.
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čas místo přítomného, „se me olvidará el sombrero“ místo „se me olvidó el sombrero“. Stařec 

se soustředí akorát na budoucnost, přítomnost a minulost ignoruje, proto také prohlašuje, že je 

nutné vzpomínat, ovšem vzpomínat dříve, vzpomínat na zítřek.133 Tuto větu můžeme chápat 

také jako tendenci díla zpochybňovat normální, lineární vnímání času: minulost, vzpomínání, 

a budoucnost, zítřek, se zde střetávají v jednom bodě. Právě pro postavu Starce jsou typické 

časté spekulace o čase, odmítá například běžný popis lidského věku, spojený s konvenčním 

měřením času, když Mladík řekne, že jeho milá má patnáct let, oponuje: „Pero porque no 

decir tiene quince nieves, quince aires, quince crepúsculos?“ (Así que pasen cinco an͂os, 198) 

Mimoto nám může starcovo prohlášení v jistém smyslu připomenout pojetí času, s nímž se 

setkáváme u Heideggera. Pro Heideggera je časovost a s ní spojená konečnost základní 

vlastností pobytu, tedy lidské existence. Pobyt je zakoušen ve své časovosti, rozpřažený do 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Každý okamžik prožíváme s vědomím všech tří rovin, 

přitomnost a její prožívání je vždy ovlivněna a vychází z minulého, zároveň je vždy třeba 

uvědomovat si možnosti budoucnosti, včetně možnosti její konečnosti.

A jak říká sám Heidegger, „bývalost vychází z budoucnosti, tak totiž, že bývalá 

situace (lépe: jsouc bývalá) uvolňuje ze sebe přítomnost.“134 Budoucnost je tedy obsažena 

v minulosti a naopak, minulost existuje jen v kontextu přítomnosti a budoucnosti. Je tedy 

nutné „vzpomínat na zítřek“, uvědomovat si budoucnost a její potenciální konec, je třeba mít 

na paměti, že náš čas je omezený, jen tak může být naše bytí autentické.

Časová omezenost existence ovšem také vyžaduje schopnost využít přítomnosti, a 

právě to se stává mladíkovým kamenem úrazu. Hrdina před přítomností neustále prchá, 

všechny své naděje směřuje do vzdálené budoucnosti a vzdává se tak možnosti skutečně žít, 

uzavírá se do svých snů a snaží se izolovat od vnějšího světa, odmítá otevírat okna, ruch ulice 

ho zneklidňuje a znechucuje. Snaha vyhnout se životu se mu nakonec stává osudnou, umírá, 

aniž by se jeho sny vyplnily, aniž by se dočkal lásky, po které toužil. Za poselství hry 

můžeme tedy považovat větu jednoho ze tří hráčů karet: „No hay que esperar nunca. Hay que 

vivir.“ (Así que pasen cinco an͂os, 351)

Podobná myšlenka se objevuje také v básni „Ciudad sin suen͂o“, zde stojí: „No es 

sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Nos caemos por las escaleras para comer la tierra 

húmeda.o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas.“ (Poeta en Nueva 

York, 151) Je třeba být bdělý, protože se nacházíme v neustálé blízkosti smrti, je nutné si toho 

                                               
133 „hay que recordar, pero recordar antes. A hay que recordar hacia man͂ana.“ Así que pasen cinco an͂os, s. 194.
134 Thurner, Rod, Schmidinger, s. 314.
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být vědom a je třeba žít, ne snít, život není sen v calderonovském slova smyslu, nenásleduje 

po něm žádná další a skutečnější existence, pouze smrt.

Podle Margarity Ucelay byl Lorca rovněž ovlivněn tehdy populární teorií relativity, 

autor se mohl s Einsteinem dokonce osobně setkat při jeho návštěvě v Residencia de 

Estudiantes v Madridu v roce 1923. Podle tehdejšího tisku teorie relativity měnila pojetí času 

a prostoru (El Sol, 28/2/23) a dokazovala, že není možné definovat čas pomocí racionálních 

měření nebo hodinami.135 Touto teorií je evidentně ovlivněno několik Lorkových básní 

z tohoto období, mezi nimi báseň „Meditación primera y última“:

El Tiempo

tiene color de noche.

De una noche quieta.

Sobre lunas enormes

la Eternidad

está fija en las doce.

Y el Tiempo se ha dormido

para siempre en su torre.

Nos engañan

todos los relojes.

El Tiempo tiene ya

horizontes.136

I zde dochází k zastavení času na jedné jediné hodině. Nad časovostí stojí věčnost, v níž 

minulé a budoucí splývá, hodiny nás obelhávají, objektivně měřený čas je pouhý konstrukt. 

Tématem času se zabýval také Henri Bergson. Ten odlišoval od času fyzikálního čas vnitřního 

já, které rovněž neodlišuje minulé od současného a budoucího a podobá se tak nepřetržitému 

toku. Hru bychom mohli potom chápat jako vhled do Mladíkovy mysli, kde se jednotlivé děje 

neodehrávají na základě běžně vnímaného, lineárního času, nýbrž evokují charakter času 

vnitřního já, proto jsou časová určení nejednoznačná a ne zcela logická.

                                               
135 Ucelay, s. 85.
136 Ibid., s. 86.
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Je zřejmé, že Lorkův zájem o čas souvisí s jeho posedlostí otázkou smrti. Čas odměřuje 

omezené období lidského života, čas je zároveň příčinou neustálé změny, naše identita 

podléhá běhu času a čas přispívá k zániku forem. Poselstvím hry je nemožnost úniku 

z časovosti, jakkoliv se jej Mladík snaží pozastavovat nebo ignorovat, nakonec jej stejně 

dostihne. Autor nám velmi příznačně právě pět let před svou smrtí sděluje, že je třeba žít teď, 

ne čekat, protože „dentro de cuatro o cinco anos existe un pozo en el que caeremos todos.“ 

(Así que pasen cinco an͂os, 240)
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Závěr

Problematiku lidské identity v díle Garcíi Lorky jsme se pokusili reflektovat na pozadí 

období, v němž jeho dramata a básně vznikaly a uvést je do souvislosti s některými 

filozofickými a psychologickými přístupy, které se s tímto obdobím pojí. Viděli jsme, že pro

danou epochu je zásadní ztráta víry v některé myšlenkové koncepty a vznik konceptů nových, 

dochází ke zpochybňování křesťanského vnímání světa, ovšem rovněž také ke krizi 

racionality a víry v moc vědy a lidského rozumu.

V Lorkových dramatech a básních si všímáme přítomnosti existenciálního přístupu ke světu, 

přičemž nás zajímal zejména vztah k filozofii Martina Heideggera, jehož chápání smrti 

jakožto zásadního vlivu na lidské bytí a jeho smysl výrazně souzní s Lorkovým vnímáním 

dané problematiky. Moment smrti určuje charakter obou dramat, Lorca zdůrazňuje konečnost 

lidského života, smrt se zde stává nevyhnutelnou skutečností, kterou je třeba přijmout v její 

opravdové podobě. 

Význam smrti je symbolizován vizemi posmrtného života, které jsou charakteristické 

zejména pro ta tři díla, jimiž se zde zabýváme. Lorca nás konfrontuje se světem, kde mrtví 

bezvýchodně bloudí v jakémsi bezčasém prostoru, který zároveň připomíná prostředí snu 

nebo lidského nevědomí, a vyjadřuje tak existenciální úzkost, o které mluví právě Heidegger. 

Nicméně se nedomníváme, že se Lorca vědomě ztotožňuje s Heideggerovými myšlenkami, 

nýbrž předpokládáme, že zde vyjadřuje své niterné pocity, které nicméně do jisté míry souzní 

s pocitem celé západní civilizace.

Lorkova díla si mimo jiné kladou otázku, zda je možné zjistit, co je skutečnou podstatou 

člověka, co činí jedince tím, čím je. Téma lidské identity je vyjádřenou především 

prostředníctvím motivů masky a formy. Maska hraje výraznou roli v Publiku, zde zjišťujeme, 

že se každý jedinec skrývá pod maskou ve snaze působit určitým dojmem před okolím a 

přizpůsobit se sociálním konvencím, nicméně pokud tuto masku strhneme, setkáme se s další 

sérií masek, kdy každá vyjadřuje odlišnou část lidské osobnosti, zjišťujeme, že i její 

nejniteternější složky nosí masky, aby vyhověly rozdílným potřebám nebo požadavkům, které 

se střetávají uvnitř lidské mysli. Narážíme zde tak na problém, který souvisí s dalšími 

aktuálními filozofickými a psychologickými směry, z nichž uvádíme zejména teorie 

Sigmunda Freuda, dále také Henriho Bergosona.
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Problém identity souvisí rovněž s problémem časovosti, u Lorky vidíme, že je obtížně 

nebo dokonce nemožné poznat, jaký jedinec skutečně je, pokud prochází neustálým vývojem 

a neustálou změnou v čase. Vzhledem k tomu, že autor nepřipouští možnost věčnosti, která by 

představovala pravdu absolutní a definitivní, je tato časovost vším, co člověk má a co jej 

určuje. Motivem času se zabýváme také v souvislosti s hrou Así que pasen cinco an͂os, zde se 

problematizuje otázka objektivnosti času, zároveň tu opět narážíme na zásadní vliv času na 

lidský život v souvislosti s jeho konečností. Proměnlivost související s časovostí reprezentuje 

motiv formy, ta je zásadní charakteristikou všeho existujícího a její primární vlastností je 

neustálá přeměna, každá forma přechází v jinou, přičemž všechny směřují ke konečnému 

prázdnu, ke svému zrušení, vymazání. Žádná tedy nemůže být pravdivější než jiná.

V souvislosti s Básníkem v New Yorku jsme se zabývali autorovou kritikou 

společnosti, která podle nás do jisté míry rovněž souvisí s problematikou masky, máme zde na 

mysli společenskou masku, snahu dostát požadavkům společnosti a přizpůsobit se jejím 

nárokům, zároveň také existenci, která si neuvědomuje svůj skutečný charakter a podléhá 

falešným hodnotám. Lorca prezentuje americkou realitu jako svět, který zbavuje člověka jeho 

„lidskosti“, mechanizuje jej a vzdaluje jej od světa přírody, kterého byl kdysi součástí, 

přičemž i v tomto případě narážíme na shodu s některými Heideggerovými idejemi.

Lorkovo chápání lidské identity tedy ovlivňuje souvislost několika skutečností. Za prvé naráží 

na problém přetvářky, která nutí jedince skrývat, kým skutečně je a nasazovat si různé masky, 

které jej chrání před odsouzením společností. Zde autor shledává kontrast mezi jedinci, kteří 

žijí a vystupují autenticky, jako je První muž v Publiku nebo Walt Whitman v Básníkovi 

v New Yorku, a jedinci, kteří se skrývají pod falešnou identitou.

V určitých momentech se tedy zdá, že je možné dospět ke skutečné a autentické 

existenci, nicméně pokud autor nahlíží problém identity hlouběji, dospívá k přesvědčení, že 

není možné určit nebo poznat skutečnou podstatu jedince neboť podléhá neustálé proměně a 

navíc sestává z množství protichůdných tendencí, jež jsou v neustálém konfliktu. Autor tak 

svým vlastním, osobitým přístupem kombinuje různé myšlenkové tendence své doby, 

setkáváme se zde jednak s pohledem Heideggerovým, jednak s myšlenkami Bergsonovými a 

přístupy moderní psychologie, jinými slovy s touhou po autentickém bytí a pocitem, že této 

autentičnosti nelze ze samé podstaty existence dosáhnout.
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Resumen

La tesis trata tres obras de Federico García Lorca, El público, Así que pasen cinco an͂os y 

Poeta en Nueva York, concentrándose a las ideas y temas relacionados a la problemática de la 

identidad humana y al mismo tiempo intentando comprenderlos en el contexto de la crisis del 

pensamiento europeo.

Con el concepto de la crisis nos referimos a los cambios sociales e históricos a la 

vuelta de los siglos 19 y 20 que condujeron a la ruptura con ciertos conceptos tradicionales 

del pensamiento, por ejemplo el cristianismo, pero también la fe en la racionalidad y ciencia. 

Es la época en la que el cristianismo, pero también la razón y la ciencia, pierden su capacidad 

de responder a todas las cuestiones de la existencia. Las nuevas teorías filosóficas o 

psicológicas con las cuales nos enfrentamos son resumidas en el primer capítulo del trabajo 

con la enfásis a aquellas que tienen alguna relación con la obra de Lorca.

Prestamos atención también a la relación del pensamiento de la época al arte moderno, con la 

énfasis al expresionismo y surrealismo, dos movimientos cuya influencia es más evidente en 

las obras que tratamos en la tesis.

La problemática de la identidad humana es ligada a las cuestiones de qué es el 

individuo, si hay algo fijo o permanente en él o cómo comprender la existencia humana. En el 

capítulo siguiente resumimos la reflexión del tema en el pensamiento filosófico y psicológico 

y describimos las teorías actuales en la época de Lorca, por ejemplo las teorías de Henri 

Bergson o Sigmund Freud.

Para Lorca, un papel fundamental en su entendimiento del individuo y la existencia 

desempen͂a el momento de la muerte, entonces, el trabajo dedica bastante espacio al análisis 

del tema de la muerte en las dos dramas. Aquí observamos ciertas similitudes con las ideas de 

Martin Heidegger, las obras acentúan la importancia de la conciencia de la muerte, esta 

conciencia produce una angustia a través de aquella podemos lograr una existencia más 

auténtica porque solamente si aceptamos la posibilidad de la muerte, entendemos el carácter 

de la vida. La angustia de la muerte y su carácter definitivo, y por eso horroroso, es expresado 

metafóricamente en las imágenes de la vida posmortal que aparecen con frequencia en el ciclo 

neoyorkino y a los cuales dedicamos uno de los capítulos. Aquí prestamos atención también a 

las relaciones del mundo posmortal y el mundo del suen͂o o del subconsciente.  

La muerte determina también el entendimiento de la identidad humana; si no existe la 

vida eterna, dentro del individuo no hay nada permanente, toda la vida es sometida a un 

cambio incesante, entonces no es posible determinar que es la esencia del hombre, su 
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verdadero yo. Esta temática es ligada a los motivos de forma y máscara que interpretamos en 

los capítulos siguientes. Como podemos ver sobre todo en El público, la máscara tiene un 

significado múltiple, representa la máscara social y las convenciones sociales, sin embargo, 

representa también las múltiples máscaras que un individuo lleva dentro de sí mismo, o sus 

identidades diferentes a través del tiempo. Comentamos también la máscara de la sociedad 

moderna, referiéndose sobre todo al Poeta en Nueva York, y la actitud crítica del poeta hacia 

ciertos rasgos de la vida en una metrópolis americana. El autor presta atención al contraste 

entre el mundo natural y el mundo civilizado que tiende a tratar los seres vivos como unas 

máquinas u objetos de producto, lo cual es también un tema bastante frequente en la época.

El último capítulo es dedicado al tema del tiempo en el drama Así que pasen cinco 

an͂os que es también relacionado con la actitud existencialista del autor. Como ya hemos 

dicho, el carácter de la vida humana y la identidad humana son determinados por la 

temporalidad de la vida, por eso el tema tiene un valor importante para él. Sin embargo, Lorca 

trata el tiempo en su drama de una manera no convencional, el tiempo no es lineal, lo pasado 

y lo futuro se confunde. Aun aquí podemos buscar una relación con las teorías de la época, 

por ejemplo con Henri Bergson.

Hay que mencionar que aunque intentamos a buscar relaciones con las ideas 

filosóficas actuales en la época, la tesis no quiere interpretar las obras solamente desde el 

punto de vista filosófico. Creemos que las ideas de Lorca salen sobre todo de sus propias 

emociones y de su vida interna que, sin embargo, demuestran muchas similitudes con el 

pensamiento de la crisis, pero que obviamente no siguen un sistema concreto. Entonces, 

nuestro objetivo es en el primer plano analizar las obras de Lorca y su tratamiento del tema de 

la identidad humana y, en el segundo, relacionar la análisis con el contexto de la época a la 

cual pertenecen.
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